


مقابر مدينة الصبية بدولة الكويت

»دراسة أثرية«



مركز البحوث والدرا�سات الكويتية

 ص.ب: 1024 دسمان - رمز بريدي: 15461 الكويت
 ت: 22210898 )00965( - فاكس: 22210880 00965

E-mail: c*sk@c*sk.edu.kw- homepage: http://www.c*sk.edu.kw



مقابر مدينة الصبية بدولة الكويت
»در��سة �أثرية«

�أعدها

�سلطان مطلق حممد �سطام �لدوي�ش

الطبعة األولى - الكويت - 2015م



من  املاجستري  درجة  عىل  البحث  هذا  مؤلف  حصل 
شبه  قسم   - القديم  األدنى  الرشق  حلضارات  العايل  املعهد 
العربية.  مرص  بجمهورية  الزقازيق  بجامعة  العربية  اجلزيرة 

وقد نوقشت الرسالة بتاريخ )24 من مارس 2010م(.

وكانت اللجنة املشكلة لفحص الرسالة تتألف من:

* األستاذ الدكتور عبدالعزيز أمني عبدالعزيز - مرشفًا

* األستاذ الدكتور حممد إبراهيم بكر- مرشفًا

* األستاذ الدكتور أمحد أمني سليم - عضوًا

* االستاذ الدكتور حممد محدي - عضوًا



#
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ت�سدير

احلضارات  تاريخ  هبا  يستكمل  التي  املهمة  املصادر  من  األثرية  التنقيبات 
هبا  يتعرف  التي  الوسائل  من  وهي  القديمة،  األزمنة  يف  قامت  التي  اإلنسانية 
نتائج  تتبع  فإن  التاريخ اإلنساين، والتي تسجل جوانب مهمة من أحداثه. ولذا 
للتاريخ  ثرية  مادة  يقدم  تتناوهلا  التي  والدراسات  الكويت  يف  األثرية  التنقيبات 
احلديث واملعارص، ويعّرف بجذور االستقرار يف هذه املنطقة أو تلك، وهو مما يقع 

يف دائرة اهتاممات مركز البحوث والدراسات الكويتية.

وقد أحسن املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب بدولة الكويت عندما 
اهتم بآثار منطقة الصبية واملناطق املجاورة هلا، وجّند جمموعة من البعثات األثرية 
التقارير والدراسات  فيها، وأصدر عددًا من  املستوطنات احلرضية  الستكشاف 
أحد  الدويش  سلطان  الدكتور  كان  وقد  البعثات.  تلك  أعامل  نتائج  حول 
املختصني الذين أسهموا وشاركوا يف التنقيبات األثرية املذكورة، وهلذا فإن كتابته 
يف هذا املجال هي كتابة الباحث امليداين الذي خرب تلك األرض وعرف خباياها 

األثرية.

الدكتور  خربة  اشتملت عىل جانب من  قد  اليوم  أيدينا  بني  التي  والدراسة 
املاجستري. وجتمع هذه  بموجبها عىل درجة  املجال، وقد حصل  سلطان يف هذا 
الدراسة بني املنهج الوصفي للظواهر األثرية، والعمل امليداين، واملنهج التحلييل 

املقارن يف دراسة هذه املكتشفات، ومقارنتها بشبيهاهتا يف املحيط اإلقليمي.
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وتعد مقابر الصبية من أهم املكتشفات احلديثة التي أعطت نتائج جيدة يف 
تعرف جوانب مهمة يف تاريخ الكويت، وذلك النتشارها الواسع وتنوع أشكاهلا 

وهندستها املعامرية.

ونحن إذ نشكر للباحث جهوده املميزة يف إعداد هذه الدراسة امليدانية املهمة 
التي ستضيف جديدًا إىل املكتبة الكويتية، فإننا نأمل أن حتفز هذه الدراسة الباحثني 

واملهتمني بإعداد مزيد من الدراسات عن تراثنا الكويتي وآثاره القديمة.

ومن اهلل التوفيق،،

رئيس املركز 

أ.د.عبداهلل يوسف الغنيم
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�إهد�ء

�إلى وطني �حلبيب �لكويت 

و�إلى �سعادة �ل�سيخ نا�سر �سباح �لأحمد �جلابر �ل�سباح

 وزير �لديو�ن �لأمريي

و�سعادة �ل�سيخة ح�سة �سباح �ل�سامل �ل�سباح 

�مل�سرف �لعام لد�ر �لآثار �لإ�سالمية

لهتمامهم بالآثار و�لأثريني ودعمهم �ملعنوي ل�سخ�سي

و�أ�ساأل �هلل �أن تكون هذه �لر�سالة يف ميز�ن ح�سناتي 





- 11 -

�سكر وتقدير

احلمد هلل رب العاملني والشكر له جل وعال الذي أعانني وأخذ بيدي إلنجاز 
هذه الرسالة.

إىل  االمتنان  وعظيم  الشكر  بخالص  أتقدم  أن  العرفان  دواعي  من  إنه 
أساتذيت:

أمني  العزيز  عبد  الدكتور/  واألستاذ  بكر  إبراهيم  حممد  الدكتور/  األستاذ 
عبد العزيز لتفضلهم الكريم باإلرشاف عىل هذا البحث، وما قدموه يل من نصائح 
الوجود،  حيز  إىل  البحث  هذا  خيرج  كي  الطريق  يل  أضاءت  قيمة  وتوجيهات 
املجلس  يف  املسئولني  إىل  والعرفان  بالشكر  وأتقدم  اجلزاء،  خري  اهلل  فجزاهم 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب ملا قدموه من تسهيالت إدارية، وإىل زمالئي يف 
الفريق الكويتي والفريق اخلليجي واألصدقاء يف البعثة البولندية أصحاب اآلراء 

النرية والعلوم القيمة.

كذلك أود أن أسجل الشكر إىل جلنة املناقشة املوقرة؛ األستاذ الدكتور/ أمحد 
أمني سليم، والدكتور/ حممد محدي لتفضلهام الكريم باملوافقة عىل إبداء الرأي يف 

البحث، وأعتذر هلام عام ضاقا به من أوجه تقصري، فالكامل هلل وحده.

أو  باملساعدة  والتقدير لكل من ساهم  الشكر  النهاية بخالص  أتقدم يف  كام 
اإلرشاد أو التوجيه يف إخراج هذا البحث.





مقدمة �لدر��سة
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مقدمة

مو�ضوع �لبحث و�أهميته: 

املكان  والقرب هو  الكويت،  بدولة  الصبية  مدينة  مقابر  البحث هو  موضوع 
الذي أعده اإلنسان للدفن بعد رحيله عن الدنيا، ويف اعتقاده البعث واحلياة مرة 
أخرى، لذا اهتم به سواء يف بنائه أو يف دفن األشياء املحببة إليه من أدوات زينة أو 

سالح أو حيوانات وخالفه. 

هام  عنرص  فهي  لذا  القديم،  اإلنسان  هبا  اهتم  التي  العنارص  من  املقابر  إن 
لنا عن جانب كبري من احلياة االجتامعية والتجارية والعقائدية لإلنسان  يكشف 
القديم يف أرض الكويت واخلليج العريب، لكن األمر اهلام واملحري يتمثل يف عدم 
العثور عىل مقابر يف املستوطنات السكنية خاصة يف فيلكا، فاملستوطنات الكبرية 
يف الصبية )مواقع العبيد( وجزيرة فيلكا))) مل يتم العثور فيها حتى اآلن عىل مقابر 

تعود إليها رغم كربها وامتدادها إىل أكثر من 2000 عام قبل امليالد. 

أقامتها  التي  تلك  خاصة  األثرية  باملكتشفات  غنية  أماكن  املقابر  ومتثل 
املجتمعات القديمة، مما أدى إىل االختالف يف طرق وعادات الدفن باإلضافة إىل 

الطرز املختلفة هلذه املقابر طبقا للفكر الفلسفي الديني.

لقد كانت مقابر الصبية من أهم هذه املكتشفات احلديثة التي أعطت نتائج 
جيدة من خالل انتشارها الواسع، وتنوع أشكاهلا وهندستها املعامرية، كام سامهت 

))) إحدى اجلزر الكويتية اآلهلة بالسكان، وحتتوى مستوطنات حضارية تعود اىل دملون التي ترجع إىل األلف 
 – حضارتنا  تراثنا  آثارنا  قدومي:  غادة  امليالد.  قبل  الثالث  القرن  اهليلنستية  والفرتة  امليالد،  قبل  الثاين 

الكويت 996)م – ص 20. 
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التشويق وكثرة  املدافن يف استمرار  بناء هذه  قلة املكتشفات وعدم معرفة تاريخ 
التفسريات التي تدور حول تلك املنطقة.

تلك  تاريخ  هبا  نستكمل  التي  اهلامة  املصادر  من  األثرية  احلفائر  وتعترب 
الكويت  حكومة  وتبذل  القديمة.  األزمنة  يف  قامت  التي  اإلنسانية  احلضارات 
األثرية  املواقع  من  وغريها  الصبية  مدينة  مقابر  عن  الكشف  يف  كبرية  جهودا 

العديدة األخرى. 

منذ عام 999)م حتى  الصبية  لبعثات احلفائر يف منطقة  رئيًسا  لقد عملت 
اآلن، وقد دفعني هذا إىل اختيار هذا املوضوع اجلديد، لكي يكون أطروحتي لنيل 

درجة املاجستري.

الدرا�سات ال�سابقة: 

العريب  اخلليج  منطقة  يف  جدًا  قليلة  املقابر  تالل  عن  متت  التي  الدراسات 
وخاصة يف دولة الكويت، فأغلب الدراسات التي أجريت يف دولة الكويت عبارة 

عن تقارير ميدانية عن احلفائر التي متت حديثا، وهي عىل النحو التاىل: 

)1) بولنسكي بطرس:"تقرير البعثة البولندية الكويتية حلفائر املدافن يف منطقة أمغرية" 
أرشيف متحف الكويت الوطني2007 – 2009م. 

)2) جلوب بيرت فلهم: "من اكتشافات البعثة الدنامركية يف مملكة البحرين ترمجة/ حممد 
اخلزامي" املنامة، البحرين، 2006م. 

الندوة  مداوالت  "تالل املدافن يف شامل رشق جون الكويت"  سلطان الدويش:   (3(
العلمية السادسة، دارة امللك عبد العزيز، الرياض، 2005م.
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الكويت  أرشيف متحف  اخلليجية منطقة بحرة"  البعثة  "تقرير  الدويش:  سلطان   (4(
الوطني، الكويت، 2007م. 

)5) سلطان الدويش: "تقرير الفريق اخلليجي منطقة بحرة الشاملية"، أرشيف متحف 
الكويت الوطني، الكويت 2009م.

كاظمة  بمنطقتي  الركامية  املدافن  تالل  يف  "التنقيب  وآخرون:  الدويش  سلطان   (6(
والصبية"، الكويت، 2004م. 

)7) سلطان الدويش وحامد املطريي: "نتائج التنقيب يف تالل املدافن الصبية"، الكويت 
2006م.

العوجا  بحرة  مدافن  تالل  تنقيبات  "تقرير  سامل:  وخالد  الدويش  سلطان   (8(
واخلويسات"، أرشيف متحف الكويت الوطني، 2006م.

محد"،  مدينة  تالل  ق.م،  الثالث  األلف  يف  البحرين  "مملكة  صويلح:  العزيز  عبد   (9(
مطابع احلكومة، البحرين، 2003م. 

)10) كارتر روبرت وكرافورد هاريت: "البعثة األثرية الكويتية - الربيطانية يف الصبية"، 
تقرير حول أعامل املوسم الثالث )2001(، ترمجة سعود املطوع. 

وكالة  احلضارية"،  السامت  ذات  الرمزية  احلجرية  "املنشآت  السنيدي:  ماجد   (11(
اآلثار، الرياض، 2001م.

)12) معاوية إبراهيم: "حفريات البعثة العربية يف سار اجلرس 1979-1977م، وزارة 
اإلعالم البحرين، 1982م. 

 – العربية  للبالد  العارش  املؤمتر  القديم"،  الرشق  يف  "املدفن  إبراهيم:  معاوية   (13(
تونس، 1987م.
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السعودية"،  العربية  اململكة  يف  وفجره  التاريخ  قبل  ما  "آثار  النعيم:  عبد  حممد   (14(
ترمجة عبد الرحيم خيرب، مؤسسة اجلرييس، الرياض، 1995م.

اأهداف البحث: 

- التوصل إىل أقرب تأريخ للمقابر. 

- حرص أنواع املقابر يف املنطقة.

- دراسة اهلندسة املعامرية هلذه املقابر.

- معرفة احلالة االجتامعية واالقتصادية والدينية ألصحاب هذه املقابر.

- إثراء املكتبة العربية بدراسة أثرية عن أنواع املقابر وطرز الدفن. 

م�سكالت �لبحث: 

تنح�سر م�سكالت البحث يف النقاط التالية: 

- كرب مساحة األرض ملدينة الصبية والتي حتتاج إىل عرشات السنني القادمة 
للكشف عنها. 

- قلة املكتشفات األثرية وبالتاىل قلة الدراسات. 

ت�سا�ؤالت البحث:

- ملن تعود هذه املقابر، لسكان حمليني أم غرباء؟ 

- ما عالقة هذه املدافن بطرق التجارة القديمة؟ 

- ملاذا االختالف يف األشكال؟ 
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- اجتاهات القبور وأماكن انتشارها ودالالهتا.

- وضعية الدفن )القرفصاء( سواء كان هيكال كامال، أو عظاما متفرقة )وهل 
نقلت من مكان إىل آخر(؟

- ملاذا كانت أكثر القبور خالية من العظام؟

- ما سبب ارتباط الصبية بجزيرة فيلكا املأهولة منذ العصور الربونزية؟ 

منهج �لبحث:

عمل  خالل  من  واملكتشفات  األثرية  الظواهر  وصف  عىل  البحث  يعتمد 
التحلييل  املنهج  اتباع  ثم  والتنقيب  املسح  األوىل  ركيزته  النطاق،  واسع  ميداين 
ومعرفة  أنواعها  بحسب  وتقسيمها  املكتشفات،  لدراسة  واإلحصائي  واملقارن 
القريبة  املجتمعات  يف  شبيهاهتا  مع  املقابر  ومقارنة  استخدامها  و  صنعها  سبب 

بمنطقة اخلليج العريب.

الرشق  منطقة  يف  املختلفة  األثرية  احلفائر  نتائج  عىل  الدراسة  هذه  وتعتمد 
األدنى القديم بصفة عامة واخلليج العريب بصفة خاصة.

واألشكال  وخامتة  فصول  ومخسة  مقدمة  عىل  الدراسة  هذه  وتشتمل 
واللوحات، باإلضافة إىل املراجع واملصادر.

 





�لف�سل �لأول

�ملوقع �جلغر�يف ل�سبه �جلزيرة

يَّة بِّ �لعربية ومنطقة �ل�سَ

- �ملبحث �لأول: �ملوقع �جلغر�يف ل�سبه �جلزيرة �لعربية 
- �ملبحث �لثاين: �ملوقع �جلغر�يف لدولة �لكويت 

- �ملبحث �لثالث: �ملوقع �جلغر�يف ملنطقة �ل�سبية 
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�ملبحث �لأول 

جغر�فية �سبه �جلزيرة �لعربية

ختتلف أرض اجلزيرة العربية من حيث طبيعتها باختالف أجزائها، فالقسم 
األكرب منها صحراء تتخللها واحات وأغوار تتجمع فيها األمطار أو تترسب يف 

األرض، أما الوديان فقليلة وتقع يف أطراف اجلزيرة العربية))).

اأ�اًل- املوقع �امل�ساحة:

وأوربا،  وأفريقيا  آسيا  القديم،  العامل  قارات  العرب  جزيرة  شبه  تتوسط 
شامال،   32ْ و   (2.3ْ عرض  خطي  بني  وتقع  مميز)2)،  جغرايف  بموقع  وتتمتع 
ويف أقىص اجلنوب الغريب من القارة اآلسيوية)3)، وحتدها مياه البحر من الرشق 
أهنا  العرض، كام  أهنا متتد عرشين درجة من درجات  واجلنوب والغرب)))، أي 
أربعًا وعرشين درجة، وهبذا  ْ).58 رشقا، أي  ْ).)3 و  الطول  متتد بني خطي 
البحر األمحر، ومن اجلنوب بحر  الغرب  تأخذ شكال مستطيال، حيدها من  فهي 
العرب، وقسم من املحيط اهلندي، ومن الرشق بحر عامن واخلليج العريب حتى 

حدود الفرات وبادية الشام)5). 

))) السيد عبد العزيز سامل: تاريخ شبه اجلزيرة العربية، ب.ط، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية 2008م، 
ص 83. 

)2) جودة جودة: شبه اجلزيرة العربية دراسة يف اجلغرافية اإلقليمية، ط6، دار املعرفة اجلامعية، االسكندرية، 
989)م، ص 5).

)3) ياقوت احلموي: معجم البلدان، ط2، ج)، دار الصياد، بريوت، 995)م، ص )3).
))) احلسن اهلمداين: صفة جزيرة العرب، طبعة بن بليهد، مرص 953)م، ص 36).

)5) زاهية قدورة: شبه اجلزيرة العربية، دار النهضة العربية، بريوت، ص )).
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وتعترب أكرب شبه جزيرة يف العامل؛ إذ تبلغ مساحتها 2600000كم2 )))، ويبلغ 
طوهلا من رأس خليج العقبة حتى عدن 00)) ميل، أما ساحلها الرشقي فيبلغ 
طوله 500)ميل، و يمتد من رأس جون الكويت حتى خليج عامن، ويبلغ امتدادها 
من بحر العرب جنوبا إىل احلدود الشاملية للمملكة العربية السعودية 600)ميل، 
أما عرضها يف أضيق نطاق البحر األمحر واخلليج العريب فهو 750ميال، وأما بني 

خليج عامن والبحر األمحر، فيصل أقىص اتساع إىل 200)ميل)2).

وقد  جهات)3)،  ثالث  من  هبا  البحار  إلحاطة  العربية  اجلزيرة  بشبه  سميت 
شبه  الواقع  يف  أهنا  مع  العرب،  جزيرة  باسم  اجلاهلية  منذ  اجلزيرة  شبه  عرفت 

جزيرة ولكن غلب عليها اسم جزيرة.

ُتَقسم اجلزيرة العربية من حيث الطبيعة اجلغرافية إىل عدة أقسام، ففيها اجلبال 
الفاصلة واألرايض اخلصبة والصحاري الشاسعة وفيها األودية والواحات))).

ثانيًا- التق�سيم اجلغرايف للجزيرة العربية:

تقسم شبه اجلزيرة العربية إىل مخسة أقسام هي: 

* اليمن يف اجلنوب: وهي مؤلفة من حرضموت، ومهرة، والشحر، وعامن، ونجران.

تعرتض  ألهنا  كذلك  سميت  وقد  والياممة،  البحرين  مقاطعتي  وتشمل  العروض:   *
اجلزيرة من الرشق إىل الغرب وتفصل بني اجلنوب والشامل أو بني اليمن ونجد.

* نجد: وهو مرتفع من األرض جيد املناخ، وفيه أرض عالية.

))) الروضان عبد عون: موسوعة تاريخ العرب األهلية، ص 23.
)2) حممود طه أبو العال: جغرافية شبه اجلزيرة العربية، ط3، ج)، القاهرة، 988)م، ص 7-5.

)3) احلسن اهلمداين: املرجع السابق، ص 7) 
))) ياقوت احلموي: املرجع السابق، ج2، ص 37)-38) 
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* هتامة: وهو القسم املمتد عىل شاطئ البحر األمحر .

* احلجاز: وقد سمي باحلجاز ألنه يقف حاجزا بني هتامة ونجد)1).

وعند   "Arabia" بالعربية  الكالسيكيني  املؤرخني  عند  العرب  بالد  عرفت 
العرب بشبه اجلزيرة العربية)2)، وقد قسموها إىل ثالثة أقسام: 

 A*abia Dese*t :اأ( العربية ال�سحرا�ية(

القبائل  وهي األرض املمتدة من خليج العقبة إىل قرب بابل، وسكاهنا من 
ل وسكان الواحات، وتشري النصوص اآلشورية يف  اُلرحَّ سكان الصحراء ومن 
عربية  جمموعة  إىل  ينتمون  أهنم  إىل  )859-)82ق.م(  الثالث"  عهد"شلمنرص 
كانت من ضمن أعدائه يف موقعة قرقر عام 853 ق.م، وهم من مملكة جندب 
تقريبا، وعىل رأسهم"جندب"، وكانت منبع للماملك احلاكمة يف بالد الرافدين، 
وكانت تتنقل يف الصحراء بحرية، وال تعرتف بحدود وال فواصل، حيث توافر 

املاء والكأل)3). 

A*abia Pet*aea :)((العربية احلجرية )ب(

إىل  نسبة  وسميت  البرتاء  وعاصمتها  األنباط،  وبالد  سيناء  مركزها  وكان   
الطبيعة الصخرية)5)، ونعتقد أهنا متتد إىل شامل اجلزيرة من مدائن صالح وجبال 

الرسوات. 

))) بطرس البستاين: موسوعة احلضارة العربية، دار كلامت للنرش، 995)م، ص 2).
)2) عبد الوهاب عزام: مهد العرب، سلسلة اقرأ رقم 0)، القاهرة، )96) م، ص )2.

)3) جواد عىل: املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، ج)، دار صادر، بريوت، 968)م، ص 65).
))) السيد عبد العزيز سامل: املرجع السابق، ص 83 .

)5) حممد بيومي مهران: تاريخ العرب القديم، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، 2000م، ص 96. 
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A*abia Felix :ج( العربية ال�سعيدة(

وهي أكثر األقسام اتساعا، وتشمل كل املناطق التي يقال هلا جزيرة العرب 
يف الكتب العربية، وليست هلا حدود شاملية ثابتة، ألهنا كانت تتبدل وتتغري عىل 
حسب األوضاع السياسية، فضال عن قوة وضعف تلك الكيانات السياسية التي 
تقع إىل الشامل منها، وهي عىل أية حال تقع إىل اجلنوب من خط ومهي يمتد من 
الطرف الشاميل للخليج العريب يف الرشق إىل رأس خليج العقبة ومتتد حتى جنوب 
اجلزيرة، وسميت هبذا االسم لوفرة مواردها الزراعية يف اليمن، ومواردها التجارية، 

ويرى بعض الباحثني أن العربية السعيدة تطلق فقط عىل اجلزء اجلنويب الغريب.

�خللفية �جليولوجية: 

 تسبب امتداد قاع البحر املوازي ملرتفعات األطليس قبل 0)) مليون سنة 
تقريبا، يف حتريك اجلزء الشاميل الرشقي للقارة األفريقية جتاه اجلهة الشاملية الرشقية 
والتي تعرف اآلن باجلزيرة العربية، وقبل ما يقارب 70 مليون سنة بدأت صخور 
ما  لتشكل  باالنحراف  العربية  واجلزيرة  مرص  بني  املوصولة  القديمة  النوبة  بالد 
يسمى اليوم بالصدع أو الشق )البحر األمحر(. وكان العامل العريب آنذاك مفصوال 
املتوسط  احلوض  ربط  إىل  بدوره  أدى  والذي  تيثايس  يسمى  ضخم  مائي  بممر 

القديم باخلليج العريب واملحيط اهلندي.

بدأ العرص املايوسيني قبل 23 مليون سنة، حيث كانت حركة العامل العريب 
عكس عقارب الساعة خمالفة للقارة األفريقية والذي نتج عنه إقفال املمر املائي 
تيثايس مما أدى إىل تكون جبال زاجروس وطوروس يف إيران وتركيا، أما القوة 
الربكانية فإهنا حتركه إىل اجلنوب باجتاه اليمن والسعودية، ومن املحتمل أن جرسا 
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إىل  أدى  والذي  تقريبا،  سنة  مليون   23 قبل  فارس  وبر  قطر  بني  تكون  قد  بريا 
خلط احليوانات يف قاريت آسيا وإفريقيا عن طريق اجلزيرة العربية.ومن املحتمل 
أن التغريات التي طرأت عىل الرشق األوسط هي ذات التغريات اجلغرافية التي 
طرأت عىل جمارى األهنار يف بالد الرافدين، مما نتج عنها تشتيت األحياء البحرية 

كاألسامك والتامسيح والسالحف وجعلها تندرج حتت نظام بيئي جديد.

كان املمر الربي موجودًا بني إفريقيا واجلزيرة العربية يف العرص الباليوسيني 
قبل  مخسة ماليني سنة، وكان سببا يف هجرة الكثري من احليوانات، ثم حتول إىل 

ممر مائي))). 

ثالثًا- اخلليج العربي:

التي كانت ممًرا للعديد  العريب من أهم مناطق الرشق األوسط  يعد اخلليج 
ضمها  التي  احلضارات  مابني  وصل  مهزة  أضحى  ولقد  التجارية،  الطرق  من 
استيطاين  نشاط  تركز  )وقد  املتوسط.  األبيض  البحر  وحوض  الرافدين  وادي 
وحضاري يف القسم الغريب من اخلليج، وارتبط بشبكة معقدة من طرق التجارة 
العامل  يف  حيويا  دوًرا  تلعب  التي  املنطقة  تلك  تاريخ  لكن  والبحرية()2)،  الربية 
العريب  اخلليج  منطقة  سكان  تاريخ  اندثر  فقد  أحد،  يعرفه  مل  جمهوال  ظل  العريب 
الذي امتد ساحله الغريب من مضيق هرمز حتى رأسه عند مصب شط العرب)3)، 

حيث غمرت املياه حوض اخلليج، كام توضح اخلريطة التالية.

العربية، وزارة  اجلزيرة  آثار  ندوة  السعودية،  العربية  اململكة  العصور احلجرية يف  عباس سيد أمحد عىل:   (((
الرتاث والثقافة، سلطنة عامن، مطابع النهضة، 2006م، ص 82-79.

)2) عبد اهلل املرصي: وحدة اخلليج يف اآلثار والتاريخ، الرياض، املطابع األهلية 987)م، ص 8.
)3) آرنولدت ويلسون: تاريخ اخلليج، ط2، ترمجة حممد عبداهلل، دار احلكمة، لندن، 2003م، ص 8)-20.
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خريطة توضح تغري منسوب مياه اخلليج العريب
نقاًل عن كتيب املعرض األول لدول جملس التعاون اخلليجي،

عبدا هلل املرصي، الرياض، 1970م
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�ملبحث �لثاين 

جغر�فية دولة �لكويت

تقع دولة الكويت عيل الزاوية الشاملية الغربية من اخلليج العريب بني خطي 
عرض 28 ْ و30 ْ وخطي طول 6) ْْو 8) ْْ رشقي خط جرينتش، حيث حدودها 
عىل شكل مثلث ضلعه الشاميل يرتكز يف جنوب العراق بينام ضلعه اجلنويب يمتد إىل 
رشق اململكة العربية السعودية منطقة اخلفجي التابعة للملكة العربية السعودية، 
وضلعه الرشقي عىل شاطئ اخلليج العريب)))، الذي يبلغ طول ساحله 290 كم، 
حيدها العراق شامال بحدود طوهلا 0)2 كم )9)) ميال( واململكة العربية السعودية 

من اجلنوب، واجلنوب الغريب بحدود طوهلا 255 كيلومرتا )55) ميال()2).

الكويت  ومساحة  مربعًا)3)،  مرتًا  كيلو   (7.8(8 الكويت  مساحة  وتبلغ 
الكويت  سطح  يتميز  حيث  واضح،  مناخي  تباين  بوجود  تسمح  ال  صغرية 
ببساطته)))، تغطي السطح طبقة رقيقة من الرمال يبلغ عمرها مليون سنة، وتعترب 
الرتسبات الرملية احلديثة حاليا هي السائدة والتي تغطى 50% من مساحة سطح 
الكويت  دولة  إن  القول  يمكن  والتضاريسية  البنيوية  الوجهة  ومن  الكويت)5)، 
تنتمي إىل رسوبيات جمموعة الكويت، وهي من األقدم إىل األحدث: تكون الغار، 

))) يرسي اجلوهري: جغرافية العامل اإلسالمي، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، 995)م، ص68.
)2) وزارة اإلعالم: الكويت حقائق وأرقام، )98)م، ص5).

)3) عبد املالك عيل الكليب: الطقس واملناخ يف دولة الكويت، الكويت، وزارة املواصالت، 990) م، ص8.
 ،(5 ص  977)م،  اإلسكندرية،  للكتاب،  اإلسكندرية  مركز  ط2،  الكويت،  مناخ  رشف:  العزيز  عبد   (((

.(7
)5) فاروق الباز وحممد الرصعاوي: أطلس دولة الكويت من خالل الصور الفضائية، ط)، مؤسسة الكويت 

للتقدم العلمي، الكويت، 2000م، ص 23.
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وتكون فارس األسفل وتكوين الدبدبة)))، ويتألف سطح الكويت بوجه عام من 
وتنحدر  االرتفاع،  القليلة  التالل  بعض  هبا  ويتناثر  منبسطة  رملية  سهلية  منطقة 
تدرجييا من الغرب إىل الرشق تغريات خفيفة متباعدة. وتغطي القسم األكرب من 
هذه السهول رواسب احلىص والرمال التي تكونت أساسا بفضل الرياح إىل جانب 
عوامل التعرية األخرى التي تعمل عىل تغري معامل السطح، وذلك إىل جانب بعض 
العوامل الباطنية)2)، وشواطئ الكويت رملية منخفضة ومياهها ضحلة، وغالبا ما 
تظهر عليها التيارات وخصوصا يف اخلليج )خليج الكويت( ذي الشكل اهلاليل 

الذي يشكل جزءا من اخلليج العريب)3). 

وحييط بخليج الكويت تسع جزر حاليا أكربها بوبيان؛ وهي بوبيان، فيلكا، 
وربة، مسكان، عوهة، أم املرادم، أم النمل، كرب و قاروة، وجزيرة عكاز))) التي تم 

ردمها ضمن توسعات ميناء الشويخ البحري.

وتتمثل أمهية الكويت يف أهنا كانت ومازالت تشكل طريقا مالحيا عامليًا هامًا، 
يصل مابني حضارات بالد النهرين وسوريا واألناضول ومرص، وحضارات اهلند 

والصني)5) )خريطة رقم )(.

الكويت،  الكويتية،  الدراسات  مركز  الكويتية،  األرايض  جيومورفلوجية  وآخرون:  كيلو  احلميد  عبد   (((
2003م، ص).

)2) يرسي اجلوهري: املرجع السابق، ص 69.
الكويت،  السالسل،  ذات  ط2،  العريب،  اخلليج  ودول  الكويت  حضارة  العزيز:  عبد  احلسيني  حممد   (3(

975)م، ص)2.
الكويت  ط)،  السالسل،  ذات  منشورات  القديم،  العربية  واجلزيرة  اخلليج  تاريخ  شاهني:  الدين  عالء   (((

997)م، ص )6.
)5) ميمونة الصباح: الكويت حضارة وتاريخ، ج)، طـ )، مطابع احلكومة الكويتية، 989)م، ص 3).
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�أوًل- �لت�ساري�ش:

يتميز سطح الكويت بخلوه من التضاريس الوعرة، فهو سهيل يأخذ يف االرتفاع 
من ساحل اخلليج العريب نحو الغرب حيث يصل ارتفاعه 300 مرت، ويتخلل سطح 
الزور  االرتفاع)))، و جال  القليلة  الصخرية  والتالل  املنخفضات  بعض  الكويت 
منطقة تبدو مرتفعة يف اجلانب املقابل جلون الكويت ولكنها أرض سهلة من اجلانب 
اآلخر، أي أهنا جمرد حافة ارتفاعها 5)) مرتا فوق سطح البحر. تبدأ جال الزور من 
منطقة األطراف غريب املطالع، ومتتد رشقًا بمحاذاة الساحل الشاميل جلون الكويت 
حتى منطقة مديرة، ثم تتجه نحو الشامل الرشقي، ثم إىل اجلنوب الرشقي، أي أهنا 

ترسم قوسا موازيا لساحل اجلون، ينتهي يف شبه جزيرة الصبية)2). 

املظاهر الطبوغرافية للخليج العربي:

الطبوغرافية  املظاهر  كافة  فيه  تتمثل  نموذجا  الكويتية  السواحل  تعترب 
تتجاوز  ال  التي  املحدودة  سواحله  من  الرغم  فعىل  العريب؛  اخلليج  يف  املعروفة 
70) كيلومرتًا، فإن الباحث جيد هناك عدة أنواع من أشكال الساحل، التي تسود 
الصخور  فتات  عن  الناشئة  الرملية  الشواطئ  فنجد  اخلليج؛  سواحل  يف  عادة 
منه، ونجد  قريبا  الرياح  أو رسبتها  الساحل  إىل  األمواج  ألقت هبا  التي  اجلريية، 
كام  العرب،  اآلتية من شط  العالقة  املواد  ترسب  الناشئة عن  الطمي  مسطحات 
نجد الشواطئ الصخرية الكلسية الصلبة، ويضاف إىل ذلك السبخات الساحلية 
املاحلة القريبة، واخلريان أو األلسنة البحرية املتوغلة يف اليابس، إضافة إىل اجلزر 

وشواطئ الشعاب املرجانية)3). 

))) حممود طه أبوالعال: املرجع السابق، ص58).
)2) حممود طه أبوالعال: املرجع السابق، ص58)-59).

الكويت،  الكويتية،  والدراسات  البحوث  مركز  الكويت،  بدولة  البحرية  البيئة  وآخرون:  املطر  سليامن   (3(
2003م، ص 22.
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امل�سطحات الطينية: 

ذات  الشواطئ  هذه  وتعترب  الكويت،  جون  شامل  املسطحات  هذه  تنترش 
أمهية كبرية يف عملية السلسلة الغذائية، حيث متتاز السواحل الشاملية بمسطحاهتا 
الطينية التي تكونت نتيجة ترسب اجلزيئات الطينية الدقيقة التي حتملها املياه من 

شط العرب))). 

ال�سبخات املاحلة: 

الصيف  يف  املرتفعة  اجلو  حرارة  هو  الكويت  دولة  مناخ  يميز  ما  أهم  لعل 
وتبخر مياه الرتبة، وما يرتتب عىل ذلك من ارتفاع يف نسبة ملوحة الرتبة يف بعض 
املناطق، وخاصة تلك القريبة من السواحل أو املحيطة باخلريان. يرتاوح املنسوب 
العام هلا بني 2.5م و 5.5 مرت، فهي تقع فوق مستوى ماء البحر يف أقىص حاالت 

املد العايل)2). 

وينمو يف السبخات املاحلة النباتات املهيأة للمعيشة يف األجواء عالية امللوحة 
مثل اهلرم والثنان والطرفاء والغردق )الغرقد( إضافة إىل نباتات أخرى حولية)3).

 :
)((

ه�سبة االأحمدي

تأخذ هضبة األمحدي شكاًل طوليًا؛ فتمتد يف اجتاه شاميل جنويب ملسافة تقرتب 
من 30 كم، ويصل ارتفاعها إىل نحو 37) مرتا فوق سطح البحر)5).

))) سليامن املطر وآخرون: املرجع السابق، ص 27.
بجامعة  اجلغرافيا  قسم  والرتمجة  البحث  وحدة  كاظمة،  منطقة  جيومورفلوجية  الشيخ:  إسامعيل  حممد   (2(

الكويت، مطابع اخلط، الكويت 992)م، ص 9).
)3) سليامن املطر وآخرون: املرجع السابق، ص 22.

))) حممود أبو العال، جغرافية دول جملس التعاون اخلليجي، ط)، مكتبة الفالح، الكويت، 988)م، ص 59).
)5) غانم سلطان وفتحي فياض: جغرافية الكويت، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، 993)م، ص 57.
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مرتفعات الكويت: 

لعل أمهها تالل الزور أو غيض، وهي عبارة عن حافة صخرية رأسية للهضبة 
الناحية  من  الكويت  جون  عىل  التالل  هذه  وتطل  الكويت،  أرض  من  الشاملية 
الشاملية الغربية، ويصل ارتفاعها إىل نحو 5)) مرتًا، وتالل اللياح وتقع إىل الغرب 
من تالل الزور ويبلغ ارتفاعها  37) مرتا، وكراع املرو تقع إىل اجلنوب من تالل 
اللياح ويبلغ ارتفاعها 83) مرتا، وتل وارة الواقع إىل اجلنوب من مدينة األمحدي 
ويبلغ ارتفاعه 30.5 مرتا، وتالل املعدنيات الواقع شامل غرب األمحدي والذي 

يبلغ ارتفاعه 53 مرتا))). 

اجلزء ال�سمايل: 

ويتكون من سطح حصوي مائل إىل االستواء تتخلله بعض املنخفضات، كام 
تتشكل بعض التالل املنفردة، إضافة إىل بعض التالل املتصلة التي متتد من الناحية 

الشاملية الرشقية باجتاه اجلنوب الغريب.

اجلزء اجلنوبي: 

مرتفع  الناعمة  الرمال  خالل  ويربز  ناعمة،  صحراوية  رمال  من  يتكون 
األمحدي)2).

ثانيًا- �ملنخف�سات و�لأودية: 

املنخف�سات �احلو�ض �اخلربات:

تشكل هذه األحواض مناطق الترصيف الداخيل لألودية املتعددة املنترشة يف 

))) غانم سلطان وفتحي فياض: املرجع السابق، ص 57-56.
)2) فاروق الباز وحممد الرصعاوي: املرجع السابق، ص 23.
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مناطق الكويت الشاملية والغربية واجلنوبية، ولعل أهم هذه املنخفضات احلوضية 
منخفض الروضتني وأم العيش وأم الرمم.

صغرية  منخفضات  أو  حفر  وهي  اخلربات،  الكويت  سطح  عىل  تنترش  كام 
تنترش يف املناطق اجلريية وغريها وهي دائرية جموفة وضحلة، ويغطى قاعدهتا يف 

العادة مواد طينية أو غرينية خمتلطة بالرمال واألمالح))).

االأ�ديــــة: 

يف  ترجع  التي  الضحلة،  اجلافة  األودية  من  جمموعة  الكويت  سطح  تقطع 
نشأهتا إىل فعل السيول، ويتجه معظم هذه األودية من اجلنوب الغريب إىل الشامل 
يتجه  كام  الكويت،  سطح  النحدار  العام  االجتاه  مع  يتفق  اجتاها  أن  أي  الرشقي 
بعضها إىل منخفضات حملية مثل منخفض الروضتني وأم العيش وسهل الربقان، 
أو تنحدر نحو الرشق باجتاه خور الصبية، أو نحو اخلليج يف اجلنوب عند األمحدي 

واخلريان)2).

�ادي الباطن: 

يعترب وادي الباطن من أهم املظاهر الطبوغرافية يف دولة الكويت، وهو يقع 
يف اجلزء الغريب، ويمتد من اجلنوب الغريب باجتاه الشامل الرشقي، ويرتاوح عرض 
الوادي مابني 7-0) كم، ويصل عمقه إىل 57 مرتا، ويبلغ طول الوادي يف دولة 
الغريب،  اجلنوب  باجتاه  أخرى  كم   300 مسافة  ويمتد  كم،   75 حوايل  الكويت 
ليشكل فيام بعد وادي الرمة يف اململكة العربية السعودية، حيث يقدر إمجايل طول 

وادي الباطن بحدود 775 كم)3).

))) غانم سلطان وفتحي فياض: املرجع السابق، ص 60. 
)2) غانم سلطان وفتحي فياض: املرجع السابق، ص 58.

)3) فاروق الباز وحممد الرصعاوي: املرجع السابق، ص )).
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ثالثًا- �ل�سهول �ل�ساحلية:

يتألف سطح الكويت بالدرجة األوىل من سهول رملية منبسطة؛ هي: 

)1( سهل القرعة: يمتد من احلدود اجلنوبية من جنوب البدع عىل ساحل البحر حتى 
اجلهراء، ويمتاز هذا السهل بانبساطه وخلوه من املظاهر األخرى فيام عدا تل الرسة 
هذا. ويرتاوح منسوب السطح عىل هذا السهل بني صفر عند الساحل ونحو 50مرتا 

يف الداخل.

الكويت،  القرعة ويمتد جنوبا حتى حدود  يبدأ من جنوب سهل  العدان:  )2( سهل 
كام يبدأ من ساحل البحر رشقا إىل منطقة الدبدبة يف الغرب، وهو سهل منبسط يف 

معظمه إال من بعض التالل مثل تل وارة والقباب. 

)3( السهل الشاميل: وهو السهل املمتد من اجلهراء حتى حدود الكويت الشاملية ويشمل 
أرايض البطاح وأم العيش والروضتني.

الغرب، وهو سهل منبسط  ناحية  الدبدبة: يقع جنوب غرب اجلهراء ممتدا  )4( سهل 
خترتقه العديد من األودية اجلافة، ويفصله عن منطقة العدان منخفض الشق)1) .

))) فاروق الباز وحممد الرصعاوي: املرجع السابق ص 62-63.
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�ملبحث �لثالث

�ملوقع �جلغر�يف ملنطقة �ل�سبية

�أوًل- �ل�سبية يف �للغة:

الصبية.  فاعلة من  اللغوية عىل وزن  املعاجم  العديد من  يرد هذا االسم يف 
الَصبية من صب املاء صبا، وربام صب سواقي وأودية جال الزور، وهناك أسامء 
التي  الصابئة  فرقة  اسمها من  الصبية مثل"صبيب"، و"الصابرية"، وربام جاء  يف 
استوطنتها يوما يف القرن األول اهلجري)))، والصبية مكان يف األرايض الشاملية 
بالسكان، وفيها بعض األطالل املدفونة، كان  العامرة  القرى  الرشقية كانت من 
يؤخذ منها الصلبوخ )كونكريت(، اكتشف فيها النفط سنة )96)م، تبعد ستني 

كيلومرتا عن العاصمة)2). واألرجح عندنا هو الَصبية من صب املاء. 

ثانيًا- موقع �ل�سبية:

تقع منطقة الصبية باجلزء الشاميل الغريب من جون الكويت )خريطة رقم)(، 
وهى عبارة عن جمموعة من التالل املطلة عىل ساحل البحر، وحيدها من اجلنوب 
جون الكويت، ومن رأس الصبية ومن الغرب جال الزور، ومن الشامل والشامل 
الغريب خور بوبيان. )خريطة رقم 2(، ويشري أطلس دولة الكويت إىل أن جال 
ويصل  الكويت،  دولة  من  الشامل  لساحل  حماذيا  65كم  مسافة  يمتد  الزور 
ارتفاعه إىل 25)مرتا، ويتكون من صخور رملية وجريية، ترتاوح ما بني عرصي 
يتميز  الزور  الغريب من مرتفع جال  الغرب والشامل  اهلولوسني وامليوسني، وإىل 

))) مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور: لسان العرب، بريوت ط)، 990) م، ص 520-)52. 
)2) محد السعيدان: املوسوعة الكويتية املخترصة، ج2، ط2، الكويت، )98)م، ص 862
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السطح بانحدار خفيف باجتاه بعض املنخفضات الصحراوية، وتتكون جمموعة 
الساحلية  املنطقة  باجتاه  متتد  حيث  الزور،  جال  مرتفع  أسفل  احلديثة  الرتسبات 

وتتخللها بعض الرشفات البحرية القديمة))) )خريطة رقم )(.

وتقع آثار الصبية شامل رشق مدينة اجلهراء عىل مسافة )3 كيلو تقريبا، وهي 
عند التقاء خط العرض )2 و29 مع خط الطول 5)و 7) )خريطة رقم 2(.

متتاز األرض التي حتيط جون الكويت باالنخفاض، ومتتد طبقة من الطني 
تكسوها بعض الرمال املتحركة احلديثة التكوين، وحتيط باملنطقة مرتفعات جال 
املدرجات  من  العديد  وتتشكل  20)مرتا،  هلا  ارتفاع  أقىص  يصل  التي  الزور 
الطبيعية بني قمم جال الزور وساحل جون الكويت، وقد تم اختيار رؤوس هذه 

التالل إلقامة املقابر الركامية.

ويتميز الساحل الشاميل للجون بالرمال، حيث تغطيه طبقة من الطمي، كام 
أن مياهه قليلة العمق)2) ويضيق الساحل يف منطقة أمديرة، أما الساحل اجلنويب 
فيتميز بصالبة قاعه الذي يتكون من صخور جريية ورملية، ومياهه أعمق وختلو 

من الرواسب اللينة تقريبا.

ويمتاز اجلزء الشاميل من أرض دولة الكويت بظاهرة طبيعية مميزة، هي سلسلة 
من املرتفعات تسمى جال الزور، متتد من الناحية الغربية من مدينة اجلهراء حتى 
جهة قريبة من رأس الصبية عىل مساحة 80 كم تقريبا ويرتاوح عرضها من 5 إىل 

2)كم.

))) فاروق الباز، حممد الرصعاوى: املرجع السابق، ص)).
)2) غانم سلطان وفياض فتحي: املرجع السابق، ص 65.
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عىل  الكويت  جون  ساحل  فيمتد  املنطقة  من  الرشقي  القسم  ناحية  من  أما 
جال  قمم  بني  تنترش  حيث  منبسطة،  طينية  أرض  به  وحييط  دائرة،  نصف  شكل 
القديم  اإلنسان  استخدمها  تالل  شكل  عىل  مصاطب  الساحيل  والسهل  الزور 

الذي عاش عىل أرض الكويت لبناء املقابر الركامية.

ثالثًا- خليج �لكويت: 

يسمى جون الكويت يف العديد من اخلرائط اجلغرافية، وهو عبارة عن لسان 
مائي يمتد يف اليابسة، حيث وصفه "لوريمر يف دليل اخلليج بأنه خور كبري له شكل 
مميز أقرب ما يكون إىل الشكل اهلاليل، يستدير يف الشامل، أما طرفاه فيشريان إىل 
اجلنوب"))). وهو يتوسط ساحل الكويت، ويبلغ طول رشيطه الساحيل من رأس 
الصبية إىل رأس العجوزة مسافة 2))كم، كام يبلغ اتساعه عند املدخل 8) كم 
وأقل اتساع له يف الغرب 2.5 كم، أما عمقه فيرتاوح ما بني )2/) إىل 20 مرت(، 
)خريطة  السفن)2)  رسو  و  للمالحة  بصالحيته  اجلون  هذا  أجزاء  معظم  ويمتاز 

رقم 2(.

يف  الكويت  دولة  يف  عنها  ُكِشَف  التي  احلضارية  املراكز  أغلب  نشأت  وقد 
عكاز  جزيرة  مثل  سواحله؛  من  والقريبة  اجلون،  نطاق  ضمن  الواقعة  اجلزر 
وجزيرة أم النمل وجزيرة فيلكا، التي تقع عند مدخله، ويعود السبب يف ذلك إىل 
هدوء مياهه. بينام يقع تل الصليبخات األثري باجلهة اجلنوبية الغربية. هذا وقد 
كاظمة  منطقتي  اجلون يف  أطراف  أثرية عىل  مواقع  الكشف عن عدة  مؤخًرا  تم 

ل جي. ج لوريمر: دليل اخلليج، القسم اجلغرايف، ج)، ترمجة املكتب الثقايف حلاكم قطر سنة 970)م،   (((
ص 703)، )70).

)2) ل جي. ج لوريمر: املرجع السابق، ص 703)، )70).
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وأمديرة، باإلضافة إىل املواقع التي تم الكشف عنها يف السابق كعرشات املدافن 
والتالل الركامية، فضال عن موقع العبيد يف تل)H3( جزيرة طبيج يف اجلهة الشاملية 
من اجلون. وال شك أن هناك العديد من العوامل التي ساعدت عىل االستقرار 

احلضاري حول جون الكويت ولعل أمهها ما ييل:

منطقة  املستوطنات احلضارية يف  قربه من  للجون من حيث  املوقع اإلسرتاتيجي   )1(
اخلليج العريب.

)2( صالحية شواطئه للمالحة و رسو السفن.

)3( توفر آبار املياه العذبة الصاحلة للرشب املحيطة باجلون.

)4( ارتباطه بشبكة من طرق القوافل الربية.

)5( خصوبة األرض املحيطة به وصالحيتها للرعي.

)6( وفرة األسامك.

تكتنفها  منبسطة  رملية  عبارة عن سهول  عام  بوجه  الكويت  وسطح جون 
إىل  الغرب  من  تدرجييا  انحدارا  السطح  وينحدر  االرتفاع،  القليلة  التالل  بعض 
الرشق عىل شكل متوجات خفيفة متباعدة، وتوجد تالل يف جنوب الكويت يف 
يف  ورملية،  رسوبية  صخور  من  مكونة  الغالب  يف  وهي  وبرقان،  وارة  منطقتي 
حني توجد مرتفعات من الصخور الرسوبية، متتد من الشامل الرشقي إىل اجلنوب 

الغريب قرب اجلهراء))).

أما تالل اللياح فهي أطول وأكثر اتساًعا من جال الزور، ومتتد يف نفس االجتاه 

))) غانم سلطان وفتحي فياض، املرجع السابق ص56.
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السابق ويقع بينهام وبني جال الزور تالل كراع املرو املختلفة األحجام واأللوان.

وأودية  جافة  صغرية  جماري  عن  عبارة  وهي  أودية،  الكويت  يف  ويوجد 
هبذا  املسمى  العظيم  الوادي  من  قسم  وهو  الباطن،  وادي  أشهرها  من  ضحلة؛ 
وادي  من  الرشق  وإىل  الرشقي،  الشامل  إىل  الغريب  اجلنوب  من  ويمتد  االسم، 
الباطن، متتد خطوط من التالل املستطيلة تشقها أودية جافة كثرية، وتعرف هذه 

املنطقة باسم )الشقاق(. 

وجون الكويت من أهم املظاهر الطبيعية، وعليه تقع مدينة الكويت، التي 
للدولة  الرئييس  التجاري  امليناء  بل  طبيعيا،  ميناء  املوقع  هذا  بحكم  أصبحت 

)خريطة رقم6(. 

وهي  الكويت،  جون  من  الغريب  الشاميل  اجلزء  عىل  الصبية  مدينة  وتقع 
اجلنوب  من  وحيدها  البحر،  ساحل  عىل  املطلة  التالل  من  جمموعة  عن  عبارة 
الغرب منطقة تسمى  الوطني، ومن  جون الكويت، ومن الرشق منتزه الكويت 
الزور.  الغريب منطقة مياديني ومرتفعات جال  الشامل والشامل  الكويكب، ومن 
ويشري أطلس دولة الكويت إىل أن جال الزور يمتد مسافة 65كم حماذيا للساحل 
الشاميل لدولة الكويت، ويصل ارتفاعه إىل 25)مرتا، ويتكون من صخور رملية 
الغرب  وإىل  وامليوسني،  اهلولوسني  عرصي  بني  ما  صخوره  ترتاوح  وجريية، 
باجتاه  خفيف  بانحدار  السطح  ويتميز  الزور،  جال  مرتفع  من  الغريب  والشامل 
بعض املنخفضات الصحراوية، وتتكون جمموعة الرتسبات احلديثة أسفل مرتفع 
جال الزور، حيث متتد باجتاه املنطقة الساحلية وتتخللها بعض الرشفات البحرية 

القديمة))) )خريطة رقم 7(.

))) فاروق البازو حممد الرصعاوى: املرجع السابق، ص)).
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ر�بعًا- جال �لزور: )�جلال هو حد �ملرتفع �جلبلي، و�لزور هو �لق�سبة �لهو�ء(

صخور  من  وتتكون  الكويت(،  )خليج  اجلون  من  الشاملية  اجلهة  يف  تقع 
رسوبية، متتد من الشامل الرشقي إىل اجلنوب الغريب قرب قرية اجلهراء)))، تتكون 
بصفة خاصة من سلسلة تالل أو حزام من التالل تسمى جال الزور، يسري يف اجتاه 
الشامل الرشقي واجلنوب الغريب، ومعظمه يف خط مستقيم ماًرا عىل بعد 3 أميال 

شامل غريب اجلهراء)2)، كام توضح اخلريطة التالية.

خريطة طبوغرافية جلال الزور
املصدر: معهد الكويت لألبحاث العلمية.

جال الز�ر اجلرف:

تتكون جال الزور من أرض بارزة تشمل منطقة الدراسة، وهي عبارة عن 

الكويت، )200م،  الكويتية،  البحوث والدراسات  الكويت، ج)، مركز  عبداهلل الرصعاوي: معامل من   (((
ص8).

)2) ل جي. ج لوريمر: الكويت يف دليل اخلليج، مجع وإعداد خالد الزيد، ج2، السفر اجلغرايف، ط)، )98)م، 
ص 77.
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مرتفعات من الصخور الرسوبية متتد من اجلنوب الغريب ناحية منطقة األطراف 
اجلنوب  إىل  اجلرف  يتأرجح  حيث  الكويت،  رشق  شامل  يف  العوجا  بحرة  حتى 
خليج  تواجه  التالل  من  وجانب  الكويت.  خليج  حافة  إىل  يصل  حتى  الرشقي 
تكون  وتكاد  معزولة،  وتالل  ومدرجات،  حاد،  منحدر  من  وتتكون  الكويت، 
سطح  فوق  65)مرتا  إىل   60 بني  ما  إىل  الزور  جال  يرتفع  امليزات.  من  حمرومة 
من  مورفولوجية،  وحدات  مخس  إىل  الزور  جال  منطقة  تقسيم  ويمكن  البحر. 
وعورة،  وذروة،  االنحدار،  من  ويتكون  رشق،  جنوب-  إىل  غرب  شامل- 
واحلطام املنحدر وهو السهل الساحيل. واملنحدر وحدة تضم كل املنطقة الواقعة 
إىل الشامل الغريب من وعورة مع زاوية أقل من 5 ْ. وسطح املنحدرات هو األرض 
اجلدار  احلاد هو  الزور  إن وعورة جال  اجلافة.  والوديان  واملنخفضات  الضحلة 
الذي يتكون من الصخور، واألساس الذي يصل أحيانا إىل90ْ  يف املنطقة الواقعة 
بني أمغرية وكاظمة وأغيض من جال الزور، وتتألف إما من منحدر واحد أو عدة 
منحدرات. ومع ذلك فإن حافة األطراف من منطقة أمغرية إىل رأس الصبية تبدو 

أقل بروزًا))).

جيمورفلوجية جال الز�ر: 

تتكون منطقة الدراسة من تضاريس واضحة املعامل )خريطة رقم 8( يقطعها 
إىل  املنطقة  الدارسني  بعض  قسم  وقد  واملسيالت،  اجلافة  األودية  من  كبري  عدد 

مخس وحدات مورفولوجية)2) هي:

لألبحاث  الكويت  معهد  الكويت،  دولة  يف  البيئية  والسامت  الطبيعية  املوارد  وآخرون:  ميساك  رأفت   (((
العلمية، الكويت، 2000م، ص )9.

)2) عبد احلميد كليو: أودية جافة جال الزور بالكويت، ط)، اجلمعية اجلغرافية الكويتية، 988)م، ص 26. 
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 Back Slope 1( املنحدر اخللفي(

 Crest 2( القمة(

 Scarp 3( واجهة احلافة أو الوجه احلر(

 Debris Slope 4( املنحدر احلطامي أو منحدر املفتتات(

 Coastal Plain 5( السهل الساحيل(

)1( املنحدر اخللفي )ظهر احلافة(:

القمة، والتي متتد  الغرب من  الشامل وإىل  تقع إىل  التي  املنطقة  ويشمل كل 
الرشقي.  اجلنوب  ثم  الرشقي  الشامل  حتى  الغريب  اجلنوب  من  احلافة  طول  عىل 
وبصفة عامة ينحدر سطح املنحدر اخللفي بلطف باجتاه الشامل الغريب، وبزاوية 
انحدار قدرها أقل من 5 درجات، كام ينحدر أحيانا باجتاه املنخفضات واخلربات 
العديدة التي توجد عىل سطح هذا املنحدر، كام هو احلال يف منخفض "أم الرمم"، 

ويتفاوت اتساع املنحدر من مكان إىل آخر))).

)2( القمــــــة: 

وهي أعىل الوحدات املورفولوجية يف منطقة الدراسة، ويصل ارتفاعها من 
32 إىل 20) مرتا، ويقل ارتفاع القمم بالتدريج كلام اجتهنا ناحية الشامل الرشقي، 
إذ يصل ارتفاعها إىل 5) مرتًا يف منطقة أمغرية و32 مرتا يف منطقة الصبية، حيث 
تسجل أدنى ارتفاع هلا، وبعدها ختتفي ويبلغ منسوهبا السطح العام لشبه جزيرة 
أكثر  عامة  بصفة  ولكنها  آخر،  إىل  مكان  من  القمم  اتساع  ويتفاوت  "الصبية"، 

اتساًعا يف اجلنوب الغريب عن الشامل الرشقي. 

))) عبد احلميد كليو: املرجع السابق، ص 26. 
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)3( �اجهة احلافة اأ� الوجه احلر:

هو اجلزء الذي ييل القمة مبارشة، ويمتاز بشدة انحداره بني 50 و90 درجة. 
بمثابة  واجلدولة  الصخرية،  االنزالقات  جانب  إىل  بنوعيها  التجوية  وتلعب 
جرف جتوية. وقد ساعد عىل ذلك وجود الكثري من خطوط الضعف كالفواصل 
والشقوق الطولية والعرضية. وتتكون واجهة احلافة بصفة عامة من صخور صلبة 

متعاقبة مع بعض الصخور األقل صالبة.

))( املنحدر احلطامي:

وهو اجلزء املحصور بني واجهة احلافة الشديد االنحدار والسهل الساحيل 
قليل االنحدار. ويتفاوت اتساعه من مكان آلخر يف مناطق الدراسة "غيض وأمديرة 
الساحيل. وتوجد املدرجات عىل مناسيب  السهل  باجتاه  والبحرة" وبانحدار عام 
)مستويات( خمتلفة؛ حيث املصطبة الدنيا القريبة من البحر عىل ارتفاع 9-0) مرتا، 
والثانية عىل ارتفاع 6)-8) مرتا فوق مستوى سطح البحر. وتبلغ أعداد املدرجات 

من 6- 8 أمتار،وتأخذ يف االرتفاع التدرجيي من 6- 90 مرتا))).

)5( ال�سهل ال�ساحلي: 

املنحدر احلطامي حتى خط ساحل خليج  يمتد السهل الساحيل من قاعدة 
الكويت، )خريطة رقم 5(، وانحداره بسيط؛ إذ يرتاوح بني صفر و2 درجة. أما 
منسوب االرتفاع فيرتاوح بني مستوى سطح البحر ومنسوب 0) أمتار، ويبلغ 
اتساعه عند البحرة 5 و8 كم، وقلبان مغرية 5 و6 كم وبعدها يتناقص ثانية ناحية 

الصبية حيث يبلغ 2.5 كم)2).

))) طيبة عبداملحسن العصفور وحممد الشيخ: حول بعض املظاهر اجليومورفلوجيية املرتبطة بالتطرف املناخي 
يف الكويت، جملة دراسات اخلليج واجلزيرة العربية، الكويت، 987)م، العدد 52، السنة 7)، ص35.

)2) عبد احلميد كليو: املرجع السابق، ص)).
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التكوينات اجليولوجية:

التكوينات اجليولوجية السطحية جلال الزور )خريطة رقم 0)( تكون أقدم 
جمموعة  ضمن  تصنف  رسوبية  صخور  من  وتتكون  للحافة،  لة  امُلشكِّ الطبقات 

الكويت وتنقسم إىل:

• تكوينات الغار: والتي ترجع إىل عرص األوجلسني وامليوسني األسفل، وتتكون من 
حجر رميل حصوي مع حجر جريي رميل ومارل)1). 

• تكوينات فارس األسفل: ويدل التكوين اجليولوجي هلذه التكوينات عىل أهنا حديثة 
 Cox &rhodes 1935 التكوين وترجع إىل عرص امليوسني وطبقا لكوكس ورودس
يبلغ قياسها طوال 38 مرتا، وتتكون من حجر رميل كليس، وحجر رميل حصوي، 

وصخور كلسية مارية، وطني أمحر وأخرض أقل صالبة، وحجر جريي رميل. 

وهي  السابقة،  فارس  تكوينات  وتعلو  اجلال،  ظهر  عىل  وتوجد  الدبدبة:  رواسب   •
واألشكال–  األحجام  خمتلفة   – واحلصباء  احلىص  من  تكوينات  عن  عبارة 
األخرى  الناعمة  الرواسب  وبعض  املتحولة  النارية  الصخور  وبعض  والكوارتز، 

مثل اجلبس والطني والرمال.

• رواسب العرص احلديث: وتتمثل يف حطام الصخور عند أقدام احلافة، والرواسب 
الساحلية من رمال شاطئية وفرشات رملية، ورمال مثبتة بواسطة النبات )النباك( 

باإلضافة إىل رواسب السبخات واملستنقعات الساحلية الطينية.

خام�سًا: خ�سائ�ش �لرتبة:

الرتبة هي الطبقة السطحية اهلشة التي تغطي صخور القرشة األرضية، وهي 
ناجتة عن تفتت الصخور وانحالهلا، وقد عمل مسح شامل للرتبة يف الكويت من 

))) طيبة عبداملحسن العصفور وحممد الشيخ: املرجع السابق، ص )2. 
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قبل الرشكة الصينية عام )99)م مع رشكة AACM، وجرى التعرف عىل ثامنية 
آفاق تشخيصية: 

اللون،  فاتح  سطحي  أفقي  جبيس،  أفقي  كامبك،  أفقي  كليس،  أفقي  طيني،  أفقي   •
أفقي حتت سطحي قاس وصلب، كام توضح  أفقي برتوجبيس،  أفقي برتولكيس، 

الصورة.

صورة ملقطع توضح طبقات تكوين تربة الصبية

تربة املناطق اجلافة: 

)1( تربة صحراوية: تغطي أكثر من ثالثة أرباع مساحة الدولة، وتتميز بضعف تكويني 
لطبقات الرتبة )تعرف حمليا باجلتش(.

)2( تربة صحراوية حديثة التكوين: متثل %14 من األرايض وهي مشاهبة للمجموعة 
األوىل، ولكن ختتلف عنها يف عدم احتوائها عىل طبقات تربة ظاهرة. ولكوهنا رملية 

فإن جزيئاهتا غري متامسكة مع عدم وجود طبقات صامء.

)3( تربة رسوبية: وهي تربة حديثة تكونت بفعل ترسبات الطمي عىل املناطق الساحلية، 
ومتثل جمموع %7 من مساحة دولة الكويت ومعظمها يف شامل البالد)1).

))) رأفت ميساك وآخرون: املرجع السابق، ص )9.
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نظرا ألمهية أعامل املسح األثرى لرصد املواقع األثرية وتوثيقها ثم املحافظة 
عليها بسبب احلركة النشطة للتوسع العمراين يف حمافظة اجلهراء، وما يرتتب عىل 
ذلك من إقامة شبكة طرق وشبكة من اخلدمات األخرى، وحرصا من املجلس 
وتوقيع  توثيق  عىل  واملتاحف  اآلثار  إدارة   – واآلداب  والفنون  للثقافة  الوطني 
املواقع األثرية املنترشة يف املنطقة الشاملية والغربية من جون الكويت، فقد نفذت 
متكامل الستطالع ورصد  برنامج  تم وضع  األثرى حيث  املسح  أعامل  اإلدارة 
املواقع األثرية خالل عملية املسح األثرى بأن يتم تتبع آبار املياه القديمة ثم تسجيل 
وتصوير أي ظواهر أثرية عىل السطح ومجع عينات من اللقى األثرية للدراسة))).

غربا  الزور  جال  بني  املمتدة  التالل  سفوح  عىل  الصخرية  الركامات  تنترش 
ملزرعة  املقابل  الرماية  ميدان  وبني  الكويت،  جلون  الغريب  الشاميل  والساحل 
اخلويسات جنوبا وحمطة راس الصبية، وخيرتق طريق الصبية الساحيل هذه التالل 
الركامات  العديد من هذه  عثر عىل  كأهنا عالمات، حيث  وتنتصب عىل جانبيه 
يف  2000م  عام  عليها  عثر  التي  الصخرية  للركامات  امتداد  وهي  الصخرية، 

منطقة الصبية، كام توضح اخلريطة التالية.

نتائج أعامل املسح األثري ملنطق شامل رشق وشامل غرب جون الكويت، ط)، ندوة  ))) سلطان الدويش: 
اخلليج الثانية، البحرين، 2003م، ص ).
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.)*(GPS(1( خريطة توضح حتديد تالل املقابر اجلديدة أثناء أعامل املسح األثري بواسطة جهاز

))) )*( املصدر: رشكة شاهني ووزارة األشغال، الكويت. 
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�ملبحث �لأول

�أعمـال �مل�ســـح �لأثري

�أول- ��ستك�ساف منطقة �أمديرة و�أمغطي وبحرة و�ل�سابرية: 

غطت أعامل املسح مناطق شامل منطقة أمديرة، ومتتد املنطقة ملساحة )) كم2 
تقريبا، وحتدها من اجلنوب حممية الشيخ صباح الطبيعية، ومن الشامل حمطة وزارة 
اإلعالم، ومن الغرب طريق الصبية الرسيع، ومن الرشق سواحل جون الكويت، 

وجرى رصد 25 من تالل املقابر الدائرية الشكل والبيضاوية. 

)1( القرب MD5: تل صغري احلجم له ارتفاع بسيط عن سطح األرض املجاورة، يرتفع 
عن سطح البحر 13 مرتًا.

أمتار،   9 قطره  متوسط،  ارتفاع  له  الشكل  بيضاوي  احلجم  كبري  تل   :MD4 قرب   )2(
ومتوسط قطرغرفة الدفن 7 أمتار، وارتفاعه 80 سم، وقرب ملحق صغري 2.25م يف 

جهة شامل رشق حيمل اسم MD4-1، طوله 5م، وعرضه 3.20 مرت.

)3( قرب MD6: تل كبري احلجم بيضاوي الشكل يبلغ قطره 7 أمتار، وعرضه 6.5مرت، 
وغرفة الدفن عرضها مرت واحد، طوهلا 1.5مرت، وارتفاعه 1.30مرت، ويبعد مسافة 

95 مرتًا عن القرب رقم 5. 

)4( قرب MD7: تل متوسط احلجم مقبب الشكل، يبعد عن التل رقم 6 مسافة 7 أمتار، 
ويبلغ قطرة 4 أمتار. 

جهة  إىل  ملحوظ  بانحدار  يميل  الشكل،  بيضاوي  احلجم  كبري  تل   :MD8 قرب   )5(
مسافة   ،7 رقم  التل  عن  ويبعد  سم،   80 وارتفاعه  أمتار،   5 قطره  يبلغ  الغرب، 

10أمتار. 
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6، وهو صغري احلجم مما  التل رقم  يقع يف اجلهة اجلنوبية الرشقية من   :MD )6( قرب 
يوحى بأنه مدافن أطفال، والقرب MD9 طوله 160 سم، وعرضه 100سم، والثاين 

MD10 يأخذ الشكل الدائري وقطره 110سم. 

)7( القرب MD10: ربام يكون مقابر أطفال، تتشكل من جمموعة من األحجار املتفرقة 
التي تكّون تاًل صغريًا، واملقربة بيضاوية الشكل هلا ارتفاع بسيط عن سطح األرض 

تبلغ مقاساهتا 160 سم طوال، و120سم عرضا، وارتفاعها 30 سم تقريبا. 

3م، وتبلغ  MD10، ويبعد عنه بمسافة  MD11: يقع جنوب رشق تل رقم  )8( قرب 
أمتار عن مستوى سطح   3 130سم طوال، و120 سم عرضًا، وارتفاعه  قياساته 

األرض)1).

أما منطقة بحرة فقد شملت أعامل املسح فيها املنطقة الواقعة شامل طريق الصبية، 
وتركز املسح عىل اخلط الفاصل بني هناية تالل الزور واألرض املاحلة )السبخة(. 

* بحرة 11: تقع قلعة بحرة عىل جهة اجلنوب من طريق الصبية الرسيع، وهي عبارة 
عن مبنى دائري الشكل له مدخل كبري من جهة الرشق، وهناك كومة من الصخور 
يف جهة الغرب، كام عثر عىل كرسة من فرتة العبيد يف وسط التل بالطبقة السطحية، 

عليها طالء باللون األسود ألشكال هندسية.

* بحرة 12: هي ظاهرة حجرية: ولعل أغرب ما لفت انتباه الباحث أن جزءًا منها مربع 
الشكل واجلزء اآلخر دائري الشكل، وارتفاعها من 20 – 25 سم.

* بحرة 13: تنترش املذيالت احلجرية يف وسط منطقة بحرة وتبعد عن التل )بحرة5) 
الرشقي،  اجلنوب  جهة  إىل  متجه  ذيل  هلا  دائرة  عن  عبارة  والقرب  مرتًا،   72 مسافة 

ويمكن مشاهدة اجلدار الدائري لغرفة الدفن.

))) تقرير الفريق الكويتي البحريني، أرشيف إدارة اآلثار واملتاحف، الكويت، 2009م، ص5. 
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* بحرة 14، 15: قربان متقاربان، يقعان إىل جهة جنوب مدرج املطار القديم لرشكة 
النفط يف الصبية. 

إىل  الرشق  من  قطره  يبلغ  البيضاوي؛ حيث  الشكل  إىل  يميل  األول:  القرب 
الشكل  فتأخذ  القرب  غرفة  شكل  أما  )م،  اجلنوب  إىل  الشامل  ومن  5م  الغرب 
الدفن،  يبدو واضحًا عىل سطح غرفة  التسقيف حيث  أيضا لوح  املربع، وهناك 

ويبلغ ارتفاعه حوايل 70 سم))). 

البيضاوى، ويبلغ قياس قطره من الرشق اىل  الثاين: يميل إىل الشكل  القرب 
الغرب 20.)سم ومن الشامل اىل اجلنوب 5.20سم، وهو عبارة عن تل ركامي 

يبلغ ارتفاعه حوايل )م. 

* بحرة 16: تشكل ظاهرة، وهي عبارة عن مستطيلني، يتجهان من الرشق إىل الغرب 
ويبعدان عن بحرة 8 مسافة 100 سم. 

صخور  من  مبنى  2.20مرت،  وعرضه  مرت   21.50 طوله  مستطيل  تل   :17 بحرة   *
مرتكزه يف اجلوانب يف وضع رأيس. 

* بحرة العوجاء: شامل حمطة اإلرسال، تل بيضاوي الشكل. 

* الصابرية: تل مستطيل الشكل يبعد عن طريق الصابرية 200 مرت يف جهة الشامل. 
طول التل 9مرت وعرضه 2.30 مرت.

لقد تم أخذ قياس املسافات بني املستطيالت املنترشة يف منطقة الصبية، وقد 
سجلت املالحظات التالية:

إن هذه التالل تأخذ الشكل املستطيل، وتأخذ االجتاه من الشامل إيل اجلنوب 

))) تقرير نتائج أعامل املسح األثري ملنطقة شامل رشق وشامل غرب الكويت، 2009م، ص9. 
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وتنترش عىل خط واحد تقريبا وعىل مسافة متقاربة تقدر بميل واحد أو ميل ونصف 
تقريبا))).

وقد تم إجراء مسح أثري ملنطقة جال الزور يف منطقة طبيج وأمغرية، لتشمل 
املنطقة الواقعة جنوب طريق الصبية الرسيع، وتبدأ من حماذاة جبل نوينيص، باجتاه 

سفوح التالل املطلة عىل جزيرة طبيج)2). 

 SB19( املكثف  املسح  جمال  يف  موقعا   (( الربيطانية  البعثة  حددت  وقد 
والسامت  املكانية  اخلصائص  من  جمموعة  أو  واحدة  من  تتألف  التي   ،)- SB59

املرتبطة هبا، إذ كانت املواقع الفرعية مدرجة. ويمكن القول إن ما جمموعه 80 من 
املعامل األثرية قد سجلت، وشملت مواقع التالل، وخملفات املعسكرات الربيعية 
األصداف  من  وأدوات  كثرية،  إسالمية  ومواقع  واآلبار،  واحلديثة،  القديمة 
البحرية عىل شكل قذيفة missile، تنترش عىل حافة املنحدرات، والفنون الصخرية 
)نقوش منحوتة عىل أحد الصخور( يف املوقع، حيث تفتقر معظم املواقع الفخار 
أو أي نوع آخر من التشخيص للمشغوالت احلرفية. وبخاصة املواقع التي كانت 

تتجمع حول اآلبار)3). 

 SBH(0 تل رقم

تل ركامي مستطيل الشكل يقع يف منطقة بحرة اجلنوبية عىل مقربة من خطوط 
الضغط العايل. 

))) عيسى عباس وسلطان الدويش: أعامل املسح يف منطقة الصبية، أرشيف إدارة اآلثار واملتاحف، الكويت، 
2006م، ص 2.

)2) تقرير الفريق الكويتي، التقرير األول، الزيارات امليدانية لشامل وجنوب الكويت، املجلس الوطني للثقافة، 
والفنون واآلداب، )200م، ص6. 

الكويت  عىل،  حسن  واملتاحف،ترمجة  اآلثار  إدارة  أرشيف  الصبية،  ملنطقة  املسح  أعامل  روبوت:  كارتر   (3(
)200م، ص)).



- 55 -

 SBH(1 قرب رقم

قربان بيضاويا الشكل يقعان غرب القرب)SBH2(، و حييط هبام سور ضخم من 
احلجر الرميل، ومها من املقابر املميزة يف منطقة بحرة، كام توضح الصورة التالية.

صورة للتل SBH41 ويظهر السور اخلارجي ويف وسطه القربان

لقد كانت أعامل املسح اجلديدة يف 2009/2008م يف غاية األمهية، حيث 
تركزت عىل سواحل جون الكويت الشاملية والغربية بالقرب من منطقة السبخات 
)األرض املاحلة( يف منطقة بحرة وأمغطى، حيث كشف عن مستوطنات تعود إىل 
حضارة العبيد، والعثور عىل بئر ماء قديم sm12، ومنطقة حتتوى عىل آالف من 
sm17 ربام كانت تستخدم لتصنيع أدوات الزينة، وهي  كرس املحار أطلق عليها 

عىل بعد 2.5 كم عن تالل املقابر))). 

))) تقرير الكويتي أعامل املسح ملنطقة أمغطى، الكويت، 2008م، ص6.
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  SM12:ثانيًا- موقع �لبئر

ويقع يف وسط بحرة أمغطي داخل سور مركز بحرة أمغطي الرميل، وقد عثر 
عليه الفريق الكويتي أثناء تصوير املرتفعات، وهو عبارة عن صفني من احلجارة 
تأخذ شكل الدائرة، وقد متت زيارة املوقع مع الربفسور بطرس بالونسكي رئيس 
املوقع حيث  التنقيب يف هذا  البولندي والسيد رئيس احلفرية، وقد قررا  الفريق 

.((( A.B.C.D قسم إىل مربعات شبكية ) × ) م، وسميت باحلروف الالتينية

الو�ســــف: 

حتى  تقريبا،  مرتين  مسافة  عىل  احلجرية  بالظاهرة  املحيط  تنظيف  وجرى 
الواضح أن أغلب احلجارة  املتساقطة واضحة، ومن  أصبحت احلجارة احلمراء 

ساقطة إىل اخلارج، وقد تم فتح جمس داخل السور من اجلهة الشاملية الرشقية.

وارتفاعه  احلجارة  من  فقط  صفني  من  مبني  اخلارجي  السور  أن  وظهر 
الغريب  اجلدار  عن  200سم  تبعد  احلجارة  من  كومة  وهناك  50سم.  اليتجاوز 

لسور البئر اخلارجي، قطر هذه الكومة 80) سم نعتقد أن هلا عالقة بالبئر.

)1( جمس 1: تم احلفر يف جهة الغرب عىل طول السور ملسافة 4 أمتار وإىل الداخل ملسافة 
مرت واحد، وتم احلفر لعمق 10 سم من الداخل، وقد وجدت طبقة رملية ناعمة خالية 
من أي معثورات، وهي من مكونات السايف، وحاليا جيرى احلفر مرة أخرى بعمق 

10سم.

)2( جمس 2: عمقه 1/2 مرت × 1/2 داخل اجلدار من جهة الغرب يف الطبقة الرملية)2).

))) تقرير الفريق الكويتي عن األعامل احلفرية الصبية، الكويت، 2008م، ص3. 
)2) تقرير الفريق الكويتي: أعامل املسح يف منطقة مغطى، الكويت، 2008م، ص3. 
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)3( جمس 3: يف املنطقة B، وهو يقع خارج اجلدار الدائري، حيث تم التأكد من مرور 
مياه املسل الوادي إىل جانب البئر ثم الدخول عرب ممر من جهة الرشق، وقد كشف 
عن أثر شق يف األرض يف جهة الرشق من البئر إىل داخل البئر، واتضحت طبقات 

يف جهة املجس بعمق 55 سم. 

يف  املياه  وجمرى  الدفان  طبقات  لدراسة   B املربع  من  الشامل  جهة  يف  جمس  فتح   )4(
الوادي ودخوهلا إىل البئر، ويبلغ طوله 200 سم، وعرضه 170 سم، وعمق املجس 

75 سم حتى ظهور طبقة محراء متر بجانب اجلدار احلجري من جهة الشامل. 

)5( توجد مصطبة من الصخور بني البئر واجلدار اخلارجي من جهة اجلنوب، وبعدها 
يوجد صف حجري ربام درج يتجه إىل فتحة البئر)1). 

وقد اتضح أن املوقع ماهو إال بئر كبري قطره 3 أمتار، حييط به سور من احلجارة 
قطره 8 أمتار، ومن الواضح أن هذا البئر قديم ومهجور وقد غطته الرمال وله 
درج)سلم( يف جهة اجلنوب مكون من أربع درجات بنيت من احلجارة، وظهر أن 
البئر يتسع من أعىل ويضيق من أسفل، وعثر فيه عىل كرسة فخارية عىل عمق 60 
سم تقريبا من جهة الغرب يف املربع C، وتم نزول املجس أسفل اجلدار الدائري 
من الداخل عىل طول حافة احلجارة، ثم تم النزول يف املربع C بعمق 88 سم إىل 
الدائري، حيث كشف عن  C عىل عمق 20 أسفل اجلدار  املربع  08)سم، ويف 
صف من احلجارة ربام درج يف جهة اجلنوب، والدرج نازل ناحية الشامل ألكثر من 
درجتني أو أكثر، وهو ربام درج لكنه غري واضح بشكل كبري اآلن )جدار السور، تليه 
مصطبة طوهلا 3 أمتار وبعدها درجتان( يبلغ طول الدرج 80)سم، تم احلفر داخل 

البئر من جهة الغرب إىل عمق 0)3 سم، كام توضح الصورة التالية.

))) التقرير النهائي: عن التنقيب يف منطقة الصبية، الكويت، 2008م، ص)). 
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املربع D تم النزول فيه إىل عمق 75 سم من جهة الرشق، وتتكون أرضيته من 
طبقات من الرمال الناعمة، كام كشف عن جمرى لدخول مياه اإلمطار إىل البئر من جهة 
الرشق إىل الغرب، ومتت إزالة املقطع الشامل اجلنويب الفاصل من املربع C.D، وجرى 
فصل املقطع الرشقي الفاصل بني املربعني D.B، وتم النزول إىل عمق 0)2سم، لنجد 
طبقات من الرمال الناعمة وأخرى صلبة من أثر األمطار السابقة وجدت خالية من 

املعثورات ما عدا كرس من األصداف البحرية))) كام توضح الصورة التالية.

SM12 صورة ألعامل االستكشاف األثري يف بئر أمغطي

(1) Piotr Bielinski As – SABBYA – MUGHEIRA Report on results of the second seasons of 
joint Kuwait polish archaeological investigations WARSAW 2009، P. 56. 
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اأعمال امل�سح: 

جرى مسح املنطقة املحيطة بمنطقة البئر SM12 بمسافة ) كم، حيث كشف 
عليها  وأطلق   ،SM12 البئر  من  اجلنوبية  اجلهة  يف  جديدة  استيطان  مناطق  عن 
تسميات )SM13-SM14(، أما يف جهة الرشق من البئر فقد رصدت ثالث مناطق 
التالية )SM15-SM16-SM17(، وتم  التسميات  هبا استيطان سطحي، وأخذت 
املشغولة،  الفخارية واألصداف  الكرس  الظواهر األثرية ومجع عينات من  حرص 
وقد تفاوتت أزمنة اللقى األثرية بني عرص العبيد والعرص الربونزي واإلسالمي، 

وهناك كرس فخارية عثر عليها ألول مرة حتتاج إىل دراسة لتحديد عمرها))). 

))) تقرير الفريق الكويتي، أعامل املسح يف منطقة صبية، املرجع السابق، ص5. 
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�ملبحث �لثاين

 �أعمال �لتنقيب

�أوًل- منطقة �لدر��سة �لأولى: 

لقد قسمت منطقة الدراسة إىل قسمني رئيسني؛ القسم الشاميل الغريب)خريطة 
رقم 3(، يشمل مناطق البحرة الشاملية، والردحة الشاملية، والرشقية والنهدين، 
والقسم اجلنويب الرشقي، يشمل البحرة اجلنوبية ومنطقة أمغطي، والردحة اجلنوبية 
ومنطقة أمغرية ومنطقة أطبيج ويفصل بينهام طريق الصبية/اجلهراء الرسيع، وقد 

أطلقت تسميات رمزية باألحرف واألرقام عىل هذه املناطق. 

جدول رقم )1( يوضح اختصارات املناطق

اختصارمناطق

Sالصبية

Rالردحة

Nالنهدين

Tطبيج

SMQأمغرية

SMأمغطي

SBHبحرة

Kكاظمة

KHاخلويسات
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 (R( ثم اسم املنطقة مثال )S( وقد أخذت تسمية احلرف األول من الصبية
حرف )G( اختصار لكلمة )قرب( ثم تتسلسل األرقام الالتنينة بحسب كل منطقة، 

كام توضح اخلريطة التالية:

خريطة توضح أعامل املسح والتنقيب يف مدينة الصبية)1)

))) أرشيف متحف الكويت الوطني، 2007/2006م. 
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وتشمل املنطقة الواقعة بني قمة جال الزور يف جهة الشامل الغريب، وطريق 
الردحة  منطقة  ومتثلها  والصابرية،  النوينيص  جبل  بني  وحتديدا  الرسيع،  الصبية 
التي ترتفع 95م فوق  النهدين  البحر )8 م، وقمة تالل  التي ترتفع فوق سطح 
السهول  باجتاه  مدرجات  شكل  عىل  املرتفعات  هذه  تنحدر  ثم  البحر،  سطح 

وتتخللها أودية متوسطة وصغرية )خريطة رقم 5(.

ثانيًا- منطقة �لدر��سة �لثانية: 

أما منطقة الدراسة الثانية املمتدة من "خرائب البحرة" حتى "الصبية" )خريطة 
يف  مرتا  هلا )5  ارتفاع  أقىص  يصل  حيث  كثريا،  احلافة  ارتفاع  فيها  فيقل   )9 رقم 
منطقة"طبيج"، وحتديدا رشق بئر طبيج مسافة 5.)كم، وتبدأ احلافة أوال بالظهور 
عىل شكل تالل متفرقة وعىل مسافات متقاربة كام هو احلال يف منطقة "الدملانية"))) 
و"الصبية" حيث تبدأ باالختفاء التدرجيي، ومن ثم تندمج بالسطح العام لشبه جزيرة 

الصبية بالقرب من رأس الصبية. 

صورة وادي أمغطى 2009م ) أخذت بمعرفة الباحث (

))) الدملانية منطقة صغرية يف جنوب الصبية.
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واملتقاربة كام توضح الصورة  القصرية  األودية  احلافة عدد كبري من  ويقطع 
السابقة والتي نجح أغلبها يف الوصول إىل منطقة خط املد العايل)))، وُتربز اخلريطة 
من  يتضح  كام  الزور،  جال  ارتفاعات  لسلسلة  احلادة  االنحدارات  الكنتورية 

اخلريطة التالية.

خريطة طبوغرافية ملنطقة الصبية" املصدر معهد األبحاث الكويتية"

منهج التنقيب:

إن أوىل أعامل التنقيب هي حتديد التل املزمع التنقيب به ثم تقسيمه إىل مربعات 
شبكية 5x5 م، وتسميتها بأسامء التينية، بحسب حماور الشامل- واجلنوب وحمور 
بإزالة  التدرجيي  باحلفر  التنقيب  ثم  الشامل،  اجتاه  وحتديد  والغرب،   – الرشق 

الطبقات وتوثيقها.

))) عبد احلميد كليو: املرجع السابق، ص 23
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 N

B 

A

DC

خمطط شبكي لتقسيم مربعات التل 5 × 5م
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صور نامذج لتوثيق املكتشفات يف املخترب امليداين)1)*

))) )*) تقرير فريق املختربات امليداين: توثيق املكتشفات األثرية، الكويت، 2008م، ص28. 
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�ملبحث �لثالث

توزيع �ملقابر مبنطقة �ل�سبية

بنيت املقابر عىل مدرجات جال الزور، وهي تبدأ من القمة التي يبلغ أقىص 
بالتدريج  تبدأ  ثم  ومن   ،)B.M95النهدين )قمة  الدراسة  منطقة  يف  هلا  ارتفاع 
بارتفاعات خمتلفة من )قمة الردحة 80 م (،) الردحة اجلنوبيةSRG1-5 7.)2م(، 
)أمغرية ))م، )2م، 9)م(، )خرائب بحرة 9  8.5)م(،   SBH2 )مدفن بحرة 
مرت ())))*(، وقد أخذت يف دراسة هذه املقابر بحسب ترتيب املناطق من الشامل 

الرشقي إىل اجلنوب الغريب.

 لوحة توضيحية ألعداد املقابر يف الصبية املنقبة وغري املنقبة

))) )*( جرى دراسة االرتفاعات، من خريطة الرئاسة العامة للجيش. )الباحث(.
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وقد رصد 000) مدفن تقريبًا يف منطقة الصبية منترشة بني تالل جال الزور 
الفريق  به  قام  الذي  األثري  املسح  خالل  من  وذلك  الكويت،  جون  وساحل 
الكويتي، والذي ركز العمل فيه عىل املنطقة القريبة من طريق الصبية التي كانت 

أغلب احلفريات فيها إنقاذية، وقد جرى التنقيب يف 87 مدفنًا. 

خمطط بياين يوضح جماميع تالل املقابر والبعثات التي عملت يف منطقة الصبية

1 - البعثة الكويتية 37 قربًا يف مناطق الصبية.

2 - البعثة اخلليجية 31 قربًا يف منطقتي بحرة وأمغرية. 

3 - البعثة الكويتية البولندية 18 قربًا يف منطقة أمغرية.

4 - البعثة الربيطانية  قربواحد، يف منطقة طبيج.

خمطط بياين يوضح توزيع املقابر بحسب املنطقة
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)البحرة، بحرة العوجا، النهدين، أمغرية، الردحة الشاملية،الردحة اجلنوبية، 
اخلويسات، كاظمة، أمغطي(.

�ملقابر يف �للغة: 

 "املكان يدفن فيه امليت يسمى قربًا، و مجعه قبور، والقرْب املصدر. واملقربة، بفتح 
الباء وضمها: موضع القبور")))، قرب / تعني قرب – مقربت / تعنى مقربة. ويف هلجة 

األحقاف ترد كلامت مثل )قرب(-)قور( وتعني قربا، و)مقربت( تعني مقربة)2).
والقرب كلمة سامية موجودة يف  القبور)3)، ومقابر مجع قرب،  واملقربة موضع 

العديد من اللغات السامية القديمة، نجدها ضمن النقوش اجلنائزية))).
جدول رقم )2( يوضح أعامل التنقيب يف مناطق الصبية بحسب التاريخ والنوع:

عدد املدافن واملالحظاتنوع املدفن والعرصاملنطقةالبعثة والتاريخم

مقبب، العرص الربونزي الردحة الرشقيةالكويتية 1999م1
واهللنستي

3 مدافن بشكل دائري

5 مدافن دائرية، ثالث مقابر العرص الربونزيالردحة الرشقيةالكويتية 2000م2
لبالغني، وقربان صغريان 

ربام ألطفال
3 مدافنالعرص الربونزيكاظمةالكويتية 2004م3
15 مدفنًاالعرص الربونزيالصبيةالكويتية 2005م4
أمغرية، النهدين، الردحة، اخلليجية 2005/2006م5

بحرة
14 مدفنًاالعرص الربونزي

7 مدافنالعرص الربونزياخلويسات، بحرة العوجاالكويتية 2006م6

6 مدافنالعرص الربونزي واحلديديبحرةاخلليجية 2007م7

4 مدافنالعرص الربونزيأمغريةالبعثة البولندية 2007م8

12 مدفنًاالعرص الربونزيأمغريةالبعثة البولندية 2008م9

13 مدفنًاالعرص الربونزيبحرةالبعثة اخلليجية 2009م10

))) ابن منظور مجال الدين حممد بن مكرم: ص69-68. 
)2) عادل مريخ: العربية القديمة وهلجاهتا،ط)، أبوظبي، املجمع الثقايف، 2000م، ص 366.

)3) حممد التيامئي: منطقة رجوم صعصع بتيامء،ط)، مطابع اجلارس، الرياض، 2006م، ص 76.
))) حممد حسني فنطر: املدافن يف املغرب الكبري قبل الغزو الروماين، ط)، تونس، 987)م، ص )200.
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خريطة توضح مقابر الصبية

)SB(:أوًل- منطقة طبيج�

وهي منطقة تقع عىل هضبة طبيج، ومن املالحظ أن سلسلة مرتفعات جال 
الزور تصبح أقل ارتفاعا يف هذا اجلزء.

 SB 19 :القرب

الشكل العام: مستطيل
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وقد  الربيطانية،  البعثة  به  عملت  الذي  الوحيد  التل  هذا  يعترب  الوصف: 
ومستوطنة  الركامية  التالل  هذه  بني  العالقة  معرفة  التنقيب  من  اهلدف  كان 

.)H3( العبيد

من  جمموعة  حتتضن  طبيج  آبار  من  القريبة  للتالل  الشاملية  احلافة  إن 
الظواهرالصخرية والتي تأخذ شكال مستطيال تقريبا)))، والقرب مستطيل الشكل 
60.)مرت   -2.60 وعرضه  جنوب(  )شامل  مرت   6.(0 طوله  قياساته،  تبلغ 
)رشق غرب(، وله مدخل من جهة الغرب، وعرضه 00)سم، وهو بالقرب من 
الزاوية الشاملية للجدار الغريب، اجلدارمبنى من مدماكني من املصاطب احلجرية، 
يرتاوح سمكها ما بني 0)-50سم، وقد غطيت احلجارة بطبقة من الرمال لسد 
الفجوات ومتاسك اجلدران، كام كشف عن ظاهرة دائرية قطرها 80 سم يف اجلزء 

الشاميل من املستطيل قرب فتحة املدخل.

السطح  طبقة  يف  عثر  وقد  مأوى،  أو  قربًا  البناء  هذا  يكون  أن  املحتمل  من 
خارج التل عىل كرس عظام حيوانية وقواقع بحرية)2).

)SMQ( :ثانيًا- منطقة �أمغرية

جهة  من  وحتدها  الصبية،  منطقة  من  اجلنوبية  اجلهة  يف  أمغرية  منطقة  وتقع 
الرشق منطقة أطبيج ومن الغرب منطقة أمغطي، ومن الشامل جبل نوينيص ومنطقة 
املاحلة(، وقد عملت هبا  السبخة )األرض  منطقة  اجلنوب  الشاملية، ومن  الردحة 
البعثة الكويتية  البعثة اخلليجية يف أسفل تالل الزور عام 2005م، ثم عملت هبا 

البولندية عام 2007م يف مرتفعات جال الزور يمني طريق الصبية الرسيع. 

))) تقرير الفريق الكويتي: أعامل التنقيب يف منطقة أمغرية، الكويت، )200 م، ص5. 
اآلثار  إدارة  أرشيف  أمحد،  عبري  ترمجة  طبيج،  جزيرة  شامل  املسح  ألعامل  ميداين  تقرير  روبرت:  كارتر   (2(

واملتاحف، الكويت، فرباير سنة )200م، ص 7 
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جدول رقم )3( يوضح املقابر منذ عام 1999/ 2000م حتى عام 2009م
التنقيب يف التالل الركامية يف منطقة الردحة)1)

العرصالقطر واالرتفاعالشكلاسم القربم
1SMQ1الربونزيدائري
2SMQ2األلف الثاينذو جدار دائري
3SMQ3منتصف األلف الثاينمستطيل مفتوح
4SMQ4الربونزيدائري
5SMQ5الربونزيدائري
6SMQ6الربونزيبيضاوي
7SMQ7الربونزيدائري
8SMQ8الربونزيبيضاوي
9SMQ9الربونزيبيضاوي

10SMQ10الربونزيبيضاوي
11SMQ11الربونزيبيضاوي
12SMQ12الربونزيبيضاوي
13SMQ13الربونزيبيضاوي
19SMQ30الربونزيدائري
20SMQ31الربونزيبيضاوي
21SMQ32الربونزيبيضاوي
22SMQ33الربونزيبيضاوي
23SMQ34الربونزيبيضاوي
24SMQ35Aالربونزيبيضاوي
25SMQ35Bالربونزيبيضاوي
26SMQ36الربونزيبيضاوي
27SMQ37الربونزيبيضاوي
28SMQ38الربونزيبيضاوي
29SMQ44الربونزيبيضاوي
30SMQ45الربونزيبيضاوي

))) الفريق الكويتي: تقرير أوىل عن نتائج التنقيب يف منطقة الردحة أرشيف إدارة اآلثار واملتاحف، الكويت، 
)200 م، ص 5
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ثالثًا- منطقة �لردحة: 

ويقسمها  وإمغرية،  مغطي  منطقتي  بني  الردحة  منطقة  تقع  الردحة  مقابر 
الركامية خمتلفة  التالل  الصبية إىل قسمني، واملوقع عبارة عن جمموعة من  طريق 
األحجام واألشكال تنترش عىل سطح مرتفع منبسط، من جهة الشامل تقع أرض 
منبسطة وسهول تنترش عليها نباتات صحراوية، أما من جهة اجلنوب فتقع التالل 

عىل منخفض وتشكل أودية صغرية مندثرة تغطيها األتربة.

جدول رقم )4( يوضح أسامء املقابر وأنواعها

العرصالقطر واالرتفاعالشكلاسم القربم

1SRAبرونزي وهلنستيبيضاوي
2SRCهلنستيدائري
3SRDبرونزيبيضاوي
4SRG1األلف الثاين ق.م13 مرتذو جدار دائري
5SRG2برونزيدائري
6SRG3برونزيدائري
7SRG4برونزي 5 مرت؟دائري
8SRG5برونزيبيضاوي
9SRG6األلف الثاين ق.م14مرتذو جدار دائري

10SRG7برونزي
11SRG8حديدي؟بيضاوي
12SRG9برونزي5 مرتدائري
13SRG10برونزي4 مرتدائري
14SRG11بيضاوي
15SRG12برونزي5 مرت؟دائري
16SRG13برونزيدائري
17SRG14
18SRFدائري
19SREبرونزي5 مرتدائري
20SRGبرونزيدائري
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 ر�بعًا- منطقة �لنهدين: 

املتنوعة، وتتشكل  املدافن  املناطق يف الصبية وأوفرها يف تالل  تعد من أهم 
الزور  تالل  لقمة  واملتوسطة  الصغرية  األودية  من  ملجموعة  انطالقة  من  املنطقة 
نحو منخفض كبري يسمى بحرة، وتنقسم املنطقة إىل قسمني يفصل بينهام الطريق 
األسفلتي، واملنطقة الشاملية تسمى النهدين، أما املنطقة اجلنوبية فتسمى أمغطي، 

وقد بني مركز رشطة سمي )مركز بحرة حصوان())). 
جدول رقم )5( يوضح أسامء املقابر وأنواعها يف منطقة النهرين / الصبية

العرصالقطر واالرتفاعالشكلاسم القربم

1SNG11800 ق.م3  أمتارعىل شكل فرن

2SNG2برونزي5 أمتارعىل شكل حلقات

3SNG31700 ق.م50 مرتًامتعرج

4SNG4

5SNG5دائري

6SNG6

7SNG7

8SNG8دائرة ويف وسطها مبنى مستطيل

خام�سًا- منطقة كاظمة: 

كاظمة هي اخلور الداخيل خلليج الكويت )دوحة كاظمة(، ويقع يف الغرب 
من رأس عشريج، كام أنه اسم لنقطة )راس كاظمة( التي تربز كنتوء يف نفس اخلور 
من جانبه الشاميل، أما رأس كاظمة فهو عبارة عن بقعة من املستنقعات املنخفضة 

السنوي  العلمي  اللقاء  الكويت، ط)، سلسلة مداوالت  املدافن يف شامل جون  الدويش: تالل  ))) سلطان 
للجمعية -6، دارة امللك عبد العزيز، الرياض 2005 م، ص 26.
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جترى مسافة 3 فراسخ باجتاه جنويب داخل اخلورعىل بعد ثالثة أميال من رأسه، 
تكاد الترتفع عن مستوى سطح البحر، ولكن هلا ضفة طبيعية من الرمال حتميها 

من الرياح جزئيا))).

كاظمة،  مدينة  اكتشاف  خالل  حديثا  حدد  فقد  التارخيي  كاظمة  موقع  أما 
مطلة  تالل  جمموعة  من  وتتكون  الكويت،  جون  من  الغريب  اجلزء  يف  تقع  وهي 
عىل ساحل البحر، وحيدها من اجلنوب جون الكويت، ومن الرشق حممية صباح 
الغريب  والشامل  الشامل  ومن  الكوكيب،  منطقة  الغرب  ومن  الطبيعية،  األمحد 

مرتفعات جال الزور)2). 
جدول رقم )6( يوضح أسامء املقابر وأنواعها يف منطقة كاظمة

العرصالقطر واالرتفاعالشكلاسم القربالتسلسل

1KG1برونزيبيضاوي

2KG2برونزيبيضاوي

3KG3برونزيبيضاوي

�ساد�سًا- منطقة �خلوي�سات: 

الغرب من منطقة كاظمة وتسمى اخلويسات، وقد جاء  تقع اخلويسات يف 
الذي  القديم  النخيل  بقايا  املتوافر يف هذه األرض، وهو من  النخيل  اسمها من 
عاش عىل املياه اجلوفية القريبة من سطح األرض دون االهتامم من أيٍد برشية بعد 
أن هجرت املنطقة منذ قرون عدة، وهو نخيل صغري احلجم متداخل، يطلق عليه 

))) ل جي.ج. لوريمر "الكويت يف دليل اخلليج" مجع وإعداد خالد الزيد، ج2، السفر اجلغرايف، ط)، رشكة 
الربيعان، الكويت، )98)م، ص 87

والفنون  للثقافة  الوطنى  املجلس  والدراسات–  البحوث  إدارة  ط)،  البحور"  الدويش"كاظمة  سلطان   (2(
واآلداب، الكويت 2005م، ص2).
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اسم اخليس واخلويسات)))، وبجوار عدد من اآلبار قليلة العمق، حتتوى عىل ماء 
يميل إىل امللوحة، ومع ذلك فإن الرعاة كانوا يسقون منه أغنامهم عند احلاجة. 
من  العديد  ضمت  كبرية  حديقة  بإنشاء  الصباح  اجلابر  عبداهلل  الشيخ  قام  وقد 

األرايض التي تشتمل عىل املوقع)2).

وقد جرى حتديد ستة تالل من املقابر يف منطقة اخلويسات، وتم فتح أربعة 
منها، اثنان كانا عبارة عن مقابر ووجد هبام هياكل، واآلخران كانا عبارة عن منشأة 

ملقابر مل يستكمل بناؤمها ، وكانا يف طور اإلعداد. 
جدول رقم )7( يوضح أسامء املقابر وأنواعها يف منطقة اخلويسات

العرصالقطر واالرتفاعالشكلاسم القربم
1KHG1الربونزيدائري
2KHG2بيضاوي"

3KHG3بيضاوي"

4KHG4بيضاوي"

�سابعًا- منطقة بحرة: 

املقابر،  وتالل  باملستوطنات  وأغناها  الصبية  منطقة  يف  األرايض  أكرب  تعد 
حيث متتد مسافة 25 كم، وعرضها مابني 7-2) كم، تقع بني خطي رشق غرب 

29:30- 0):29، شامل – جنوب 8) – 7:50). 

))) ذكر ابن منظور يف كتابه لسان العرب )مادة خيس( "اخليس، واخليسة: املجتمع من كل شجر، وقال مرة: 
هو امللتف من القصب واألشجار والنخيل. واخليس ماجتمع يف أصول النخلة باألرض" ومن هنا جاءت 
تسمية اخلويسات فهي مجع خيسة مصغر، تقول: خيسة، خويسات، ويف املكان املذكور أكثر من خيسة، 

انظر يعقوب الغنيم "مواقع وشواهد كويتية"، مكتبة األمل، الكويت )200م، ص 32، 33.
"مواقع ومشاهد كويتية عىل ساحل جون الكويت اجلنويب" ط)، مكتبة األمل، الكويت  )2) يعقوب الغنيم 

)200م، ص 32،33.
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وحتدها من اجلنوب منطقة أم أديرة وسواحل جون الكويت، ومن الغرب 
الشامل  ومن  وأمغطي،  النهدين  مناطق  الرشق  ومن  الزور،  جال  مرتفعات 
النفط يف  الزور. اكتسبت شهرهتا من عمل أول بعثة تنقيب عن  مرتفعات جال 

دولة الكويت وهي رشكة النفط الربيطانية عام 900)م.

جدول رقم )8( يوضح أسامء املقابر وأنواعها يف هضبة بحرة

العصــرالقطر واالرتفاعالشكلاسم القربم

1SBH1منتصف األلف الثاين16 مرتمستطيل
2SBH2برونزيبيضاوي
3SBH3برونزيبيضاوي
4SBH4بروزيدائري
5SBH5األلف الرابع ق.مبيضاوي
6SBHG6دائري
7SBHG7دائري
8SBHG8بيضاوي
9SBHG9دائري؟

10SBHG10دائري
11SBHG11
12SBHG14A

13SBHG14بيضاوي
14SBHG15العرص الربونزيمدفن مذيل

15SBHG15Aمدفن ذو جدار دائري

16SBHG16
مدفن بيضاوي له 

3200 ق.ممدخل

17SBHG172900-3200 ق.ممدفن بيضاوي

18SBHG18دائري



�لف�سل �لثالث

 طــــرز �ملقابــــر

- �ملبحث �لأول: �ملقابر �لد�ئرية
- �ملبحث �لثاين: �ملقابر �لبي�ساوية 

- �ملبحث �لثالث: �ملقابر ذ�ت �جلد�ر �لد�ئري
- �ملبحث �لر�بع: �ملقابر �لقمعية

- �ملبحث �خلام�ش: مقابرعلى �سكل فرن فخاري
- �ملبحث �ل�ساد�ش: �ملقابر �مل�ستطيلة

- �ملبحث �ل�سابع: �ملقابر �ملذيلة
- �ملبحث �لثامن: مقابر ذ�ت �أ�سكال �أخرى
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يشمل هذا الفصل أنواع املقابر يف منطقة الصبية الثامنية التي جرى تقسيمها 
واملقبب،  والبيضاوي،  الدائري،  الشكل  ومنها  اخلارجية،  أشكاهلا  بحسب 
واملدفن ذو اجلدار الدائري، واملدفن عىل شكل فرن، واملنشآت املستطيلة الشكل، 
مقابر  يف  الدفن  غرف  كانت  حيث  الدفن؛  لغرفة  الداخيل  الشكل  إىل  باإلضافة 
اجلهة  يف  الدفن  غرفة  فيه  كانت  كاظمة،  قبور  أحد  إال  التل،  وسط  يف  الصبية 
الغربية اجلنوبية من التل، كام أن غرف الدفن اختلفت من الداخل؛ فهناك الغرف 
كبرية  غرفة  عن  عبارة  كانت  وبعضها  واملستطيلة،  الدائرية،  وهناك  البيضاوية، 

مقسمة باستخدام حجارة كبرية إىل ثالثة أقسام. 

وجرى ترتيب املقابر عىل أساس أشكاهلا أو هندستها أو عىل أساس التعاقب 
الزمني احلضاري مع اعتبار التفاعل بني األقوام عرقا وحضارة، ذلك أن االمتزاج 
واالنصهار كانا عىل خمتلف املستويات)))، وقد تأثر سكان أرض الصبية باملنطقة 

املحيطة هبم يف اجلزيرة العربية وبالد النهرين)2).

من  للكثري  تفسري  إىل  البحث  هذا  فصول  عرض  خالل  من  توصلنا  لقد 
التساؤالت التي كانت تشغلنا أثناء أعامل التنقيب وإن بقي بعضها دون تفسري)3)، 

ونرتكها لعمليات الكشف األثري.

)1( كرب مساحة األرض التي تنترش عليها تالل املقابر: جرى التغلب عىل هذه املشكلة 

))) فنطر حممد: املرجع السابق، 987)م، ص 89).
)2) سادت يف فرتة الوركاء القبور احلجرية والتي كانت تبنى من جمموعة من األحجار يرص بعضها إىل بعض 
بحيث تكون القرب الذي مل يكن مرتفعا كثريا، وبعد وضع اجلثة فيه كان هذا القرب الصغري يغطى بحجرة 
املدفن يف  إبراهيم،  املرجع: معاوية  السقف.  نزع عنها غطاء  القبور وقد  تغلقه كليا، وقد وجدت غالبية 

الرشق القديم،دراسات عن املسكن واملدفن، تونس، 987)م، ص 30).
للعرص  مستوطنات  عىل  العثور  وعدم  الفخار،  وقلة  للرسقة،  املقابر  تعرض  هي  املشاكل  أهم  كانت   (3(

الربونزي يف الصبية.
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ثم  وكاظمة،  الصبية  مها  قسمني  إىل  الكويت  دولة  شامل  منطقة  تقسيم  خالل  من 
قسمت الصبية إىل مناطق صغرية، وساعد عىل ذلك أن هلا مسميات متعارفًا عليها 
عند أهل الكويت مثل )الردحة، النهدين، أمغطي، بحرة، أمغرية، أطبيج( باإلضافة 
إىل مناطق اجلنوب والتي تشمل كاظمة واخلويسات والتي استخدمت داخل البحث 

للمقارنة.

)2( قلة املكتشفات األثرية: رغم قلة املكتشفات يف بداية أعامل االستكشاف األثري، 
إحدى  يف  عثر  حيث  األثرية،  املعضلة  هذه  حل  عىل  ساعد  التنقيب  استمرار  فإن 
أثاث  عىل  بداخلها  عثر  التي  واملقابر  واحليل،  اخلرز  من  قطعة   600 عىل  املقابر 

جنائزي هي:

(SRA،  SRC،  SRE،  SRG4،  SRG6،  SRG8،  SMQ30،  SNG2،  SBH16،  

SBH17،  KG2،  SMQ33،  SMQ35A،  SMQ35B،  SMQ36)

املقابر تعود إىل سكان  أن  أم غرباء؟ الشك  املقابر: لسكان حمليني  )3( ملن تعود هذه 
أن  التنقيب  الرابع ق.م، حيث كشفت معاول  األلف  منذ  القدماء  الكويت  أرض 
هذه األرض مسكونة منذ العصور احلجرية، فهل زادت كثافة االستيطان منذ األلف 
اخلامس قبل امليالد يف حضارة العبيد؟، هل كان للسكان استيطان مؤقت أم دائم؟ 
نعتقد أن سكان الصبية من الرعاة مل يكن لدهيم غري القليل من املمتلكات، وسيكون 
من الصعب العثور عىل مستوطناهتم، إذ إن بيوهتم ربام مل تبن من مواد صلبة، وربام 
تكون قد بنيت من بعض األحجار فقط، وربام يدخل يف بنائها سعف النخل أو مواد 
نباتية للسقوف واجلدران. ونحن نعرف من موقع يرجع للعرص احلجري يف الصبية 
أن أشجار النخيل كانت تنمو يف هذه املنطقة ألنه قد تم العثور عىل نوى متر يف هذا 

املكان.

)4( ما عالقة املقابر بطرق التجارة القديمة؟: تقع هذه املقابر عىل طرق التجارة القديمة 
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بني بالد الرافدين واجلزيرة العربية وعىل رأس اخلليج العريب، فهي تتحكم بخطوط 
ويدعمها  واملقابر،  املستوطنات  بنيت  الطرق  هذه  وعىل  والبحرية،  الربية  املالحة 
وجود آبار املياه التي متتد بالقرب من سواحل خليج الكويت، وربام جزء من هذه 
الرافدين  بالد  مدن  بني  من  البضائع  ينقلون  كانوا  الذين  التجار  إىل  يعود  املقابر 

واملراكز احلضارية يف رشق اجلزيرة العربية. 

ملاذا االختالف يف األشكال؟: إن االختالف يف األشكال يعود بحسب رأينا إىل   )5(
عدة أسباب:

أ( أهنا تعود إىل عصور خمتلفة منذ األلف الرابع حتى األلف الثاين ق.م. 

ب( أهنا متثل طبقات من املجتمع املتفاوت يف الدرجات وأفراده من األغنياء والفقراء. 

ج( البد أن يكون بعضها خمصصًا إلقامة شعائر عقائدية غري الدفن مثل االحتفاالت 
واملزارات الدينية.

)6( اجتاه القبور وأماكن انتشارها ودالالهتا: اجتاه القبور دائام إىل الرشق، وأحيانا إىل 
شامل رشق، وجنوب رشق، وهذا يفرس ربام بطلوع الشمس يف فصل الشتاء وفصل 
الصيف من أماكن خمتلفة. أما أماكن انتشارها فهي يف رؤوس قمم التالل، ونعتقد 
أن وجودها يف أماكن عالية دليل عىل الرفعة وعلو املكانة، وكذلك للمحافظة عىل 
هذه القبور من مياه األمطار، وربام كانت يف األعىل إمعانا يف التمويه عىل املارة بام 

يوحي أهنا رجوم صخرية أي عالمات للطرق.

)7( ما هي العالقة بني الصبية وجزيرة فيلكا؟ حتى اآلن ليست هناك عالقة مبارشة بني 
الصبية وفيلكا التي ال تبعد عنها سوى 13كم والتي يفصل بينهام مياه البحر، ورغم 
قبور  هبا  توجد  فال  ق.م،  الثاين  األلف  منتصف  منذ  مأهولًة  كانت  التي  فيلكا  أن 
سوى أعداد قليلة ال تتجاوز أصابع اليد الواحدة خالف الصبية التي وجد هبا ألف 

مقربة حتى اآلن تم رصدها. 
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)8( تعرض املقابر للرسقة والتلف: الشك أننا أمام مشكلة حقيقية فجميع املقابر التي 
جرى هبا التنقيب قد تعرضت للنهب والتخريب، حتى املقابر التي جرى مسحها 

وجد هبا فتحة يف الوسط وهذا دليل عىل تعرضها للرسقة، إن تعرض املقابر للرسقة 

هبذا الشكل الشامل دليل عىل غنى هذه املقابر ومعرفة اللصوص بام فيها من كنوز. 

)9( عدم وجود هياكل عظمية أو مكتشفات يف الكثري من املقابر: إن عدم وجود عظام 

يف املقابر البد أن يكون لسببني إما أن تكون يف طور اإلعداد والتجهيز أو تكون قد 

تعرضت للرسقة وإتالف للعظام أو أن العظام قد حتللت، خاصة اهلياكل البرشية 

التي تعود ألطفال وصغريي السن.

)10( عدم وجود مستوطنات بجانب املقابر: حتى اآلن مل نوفق إىل اكتشاف مستوطنات 

ومجيع  الصبية،  يف  الربونزي  العرص  أو  الرابع  األلف  إىل  تعود  أي  باملقابر  ترتبط 

املستوطنات التي عثر عليها ترجع إىل حضارة العبيد أو احلضارة اإلسالمية، ونورد 

هنا ماذكره السيد/ مايكل رايس"إن منطقة شامل الكويت البد أن تكون مسكونة 

خالل العرص الربونزي لكن الساحل قد غطاه الطمي أثناء حركات املد واجلزر".

)11( عدم ظهور نتائج عنرص الكربون 14 املشع بسبب فتح املقابر وتعرضها حلريق 

لتحليل  املحاوالت  العديد من  تثمر  العظام: مل  1990م، مما أدى إىل تلوث  النفط 

ما ساعد  للفتح والرسقة هو  املقابر  تعرض  أن  ونعتقد   ،C14 الكربون اإلشعاعي 

عىل تعرض هذه اهلياكل إىل األمطار والتهوية التي سببت فقدان مادة الكلوجني، 

وبالتاىل عدم االستفادة من جمموعة التحاليل التي قمنا هبا حتى اآلن. 

)12( تعترب املقابر اكتشافًا جديدًا للفريق الكويتي يف منطقة الصبية: الشك أن الفريق 

يف  املقابر  أوىل  واكتشاف  التنقيب  جمال  يف  الطوىل  اليد  له  كانت  للتنقيب  الكويتي 



- 83 -

إبراز مقابر ما  الدراسات والتقارير يف  له أوىل  1999م، وكانت  الكويت منذ عام 

حتى  املجال  هذا  يف  بمفرده  يعمل  الفريق  واستمر  الكويت،  دولة  يف  التاريخ  قبل 

البولندية  البعثة  مشاركة  ثم  2006/2005م،  عام  اخلليجي  الفريق  مشاركة 

بارزًا  أثرًا  والبولندي  اخلليجي  الفريقني  ملشاركة  كان  وقد  2008/2007م،  عام 

وملموسًا يف تطور أعامل احلفائر والكشوف والتوصل إىل نتائج طيبة، وقد سامها يف 

تغطية مساحة واسعة من منطقة الصبية ووقف الزحف العمراين املخطط له ملدينة 

الصبية )احلرير(.

لقد جرى تقسيم منطقة الدراسة "تالل مقابر شامل جون الكويت" إىل تسع 
)كاظمة  واثنتان  الرئيسة،  الدراسة  منطقة  وهي  الصبية،  يف  منها  سبع  مناطق؛ 
باملنطقة املالصقة هلا، وهي تقع ضمن امتدادها اجلغرايف والبيئي،  واخلويسات( 
وتركزت الدراسة عىل منطقة الصبية مع عرض لنتائج التنقيب، ومقارنة ملدافن 

منطقتي كاظمة واخلويسات.

وقد جرى فتح ثالثة تالل يف كل منطقة، وجرى خالل أعامل املسح رصد 
بني  حددت  التي  املنطقة  طول  عىل  احلجرية  واملنشآت  املقابر  من  ظاهرة  ألف 
جهة  من  الكويت  جون  وساحل  الغريب  الشامل  جهة  من  الزور  جال  مرتفعات 
اجلنوب الرشقي ومدينة اجلهراء من جهة اجلنوب وحمطة الصبية وخليج بوبيان 

من جهة الشامل الرشقي))))*(.

))) )*( تم اتباع أسلوب علمي موحد يف ترقيم مدافن الصبية، وهو أخذ أول حرف من اسم منطقة الصبية 
 .SRG1 ثم رقم كل مقربة يف كل منطقة فيصبح ،)R( ثم اسم املوقع الردحة ،)S(
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خريطة توضح مناطق الصبية )الردحة، النهدين، أمغطى، بحرة)1))*(

هذا  وارتكز  اآلخرة"،  وتعرف"ببيوت  لإلنسان  الدائم  البيت  هي  واملقابر: 
االعتقاد يف عقول سكان اخلليج العريب القدامى، مما أدى إىل اهتاممهم ببناء مقابر 
بحسب  وحجمها  عامرهتا  كانت  وقد  خمتلفة،  وأشكال  مميز  معامري  طراز  ذات 
عىل  عاش  الذي  اإلنسان  أن  الواضح  ومن  املتوىف،  لإلنسان  االجتامعية  احلالة 
أرض الكويت قديام كان حريصا عىل املحافظة عىل هذه املباين احلجرية واملقابر 
إيامنا منه بفكرة البعث واخللود أو بعودة اإلنسان للحياة مرة أخرى، ونظرا لتطور 
إبداعية  نجد  الكويت،  الفرتة عىل أرض  تلك  اإلنسان يف  لدي  العقائدي  الفكر 

تصميم وحدة متكاملة من الفن املعامري كنموذج بناء للمقابر الركامية)2).

))) )*( املصدر"رئاسة األركان العامة للجيش الكويتي" مقياس 250.000، 995)م.
)2) سلطان الدويش: تالل املدافن يف شامل جون الكويت، ط)، دارة امللك عبد العزيز، الرياض 2005م،ص )6. 
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جدول )9( يوضح زوايا انحراف مقابر التالل الرئيسية بحسب شكل التل والنسبة:

نوع التلالعددزواية االنحرافاتالنسبة
ذو جدار دائري5رشق- غرب20 %
مستطيل4رشق -غرب20 %
عىل شكل فرن2شامل- جنوب5 %

بيضاوي20جنوب رشق – شامل غرب45 %
مقبب15رشق -غرب35 %

املجموع10046 %

ختطيط بياين يوضح طرز املقابر يف منطقة الصبية

�أنو�ع �ملقابر و�أمناطها:

الكويت،  دولة  شامل  يف  القديمة  املقابر  من  خمتلفة  أنواع  عن  الكشف  تم 
circle، مقابر  التالية: مقابر دائرية  تم حتديدها يف ثامنية أنامط تتمثل يف األشكال 
مقابر   ،domical مقببة  مقابر   ،ring wall دائري  جدار  هلا  مقابر   ،oval بيضاوية 
 circle with tail ،مقابر هلا ذيل ،oven مقابر عىل شكل فرن ،rectangle مستطيلة

 .other مقابر أخرى
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�ملبحث �لأول

�ملقابر �لد�ئرية

املقربة الدائرية: هي مقربة يميل شكلها إىل قرص الشمس)))، و حدد الشكل 
 ،)SNG2- SBH2 اخلارجي هلا بحجارة يف وضع رأيس مثل )مقابر النهدين وبحرة
وأعتقد أن سبب وفرة التالل الركامية الدائرية الشكل يعود لسهولة بنائها، وعادة 

يتم بناؤها عىل املرتفعات لكي تكون ظاهرة لألعني.

جدول رقم )10( يوضح املقابر دائرية الشكل

العدداملنطقةالرقم
11أطبيج1
45أمغرية2
9أمغطي3
35بحرة4
35الردحة5
8النهدين6
10كاظمة6
9اخلويسات8
200حممية صباح األمحد الطبيعية)1)9

362املجموع

:SMQ( اأ�اًل- املدفن

الشكل العام: دائري

بعبادة الشمس، فقد عثر عىل نحت لقرص الشمس  املقابر كانت لدهيم معرفة  نعتقد أن أصحاب تلك   (((
عىل صخرة رملية مالصقة ملقابر أمغرية، كام يوجد حجر كبري يف بناء القبور يف جهة الرشق يسمى حجر 

االجتاه.
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القطر: ) أمتار  

االرتفاع: 5) سم

من  جمموعة  يضم  الذي  األثري  التل  من  الغريب  الطرف  يف  يقع  الوصف: 
املدافن املنقب عنها من قبل فريق اآلثار اخلليجي املشرتك، ويمكن حتديد شكل 
املدفن وتكوينه املعامري بالرغم من األرضار التي حلقت به؛ حيث بعثرت الكثري 
املدفن،  قمة  بعضها عىل  من أحجاره، وزحزحت من مكاهنا األصيل، وتكدس 
وهذه األرضار النامجة قد تكون بفعل اإلنسان نفسه أو عوامل التعرية أو أسباب 

أخرى نتعرف عليها الحقا.

وقد تم إسقاط املدفن يف شبكية بقياس 9 × 7 أمتار، وتم تقسيم الشبكية إىل 
أربعة مربعات، ثم بدأ العمل باملربع D؛ حيث متت علمية تنظيف احلجارة وإزالة 
األتربة من أعىل املدفن إىل أسفله حيث ظهر اجلدار اخلارجي، وحدد مكان غرفة 
الدفن، وتم احلفر إىل عمق 6سم، وتواصل العمل بنفس الوترية ومستوى العمق 
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يف املربع B، وجرى تتبع حدود اجلدار اخلارجي وغرفة الدفن، أما املربع A فقد 
أزيل ردم احلجارة والرمال املكدسة فوق حجرة الدفن، وجرى العمل يف املربع 
التي تغطي  الدفن اخلارجية واأللواح احلجرية  C وقد اتضحت جدران حجرة 
ومن  ))سم،  وبعرض  واحد  مرت  حوايل  حجري  لوح  أكرب  طول  وبلغ  القرب، 
املعامري  التكوين  لنا  اتضح  األربعة  املربعات  يف  واحلفر  التنظيف  عملية  خالل 
للقرب الذي يتمثل يف جدار خارجي و حجرة دفن تتوسطه، واملساحة بني غرفة 
الدفن واجلدار اخلارجي مليئة باحلجارة الصغرية، ويف أعىل حجرة الدفن يوجد 
عدد من األلواح احلجرية التي متثل جزءًا من الغطاء الصخري، كام هو موضح 
بالصورة أعاله، وبعد ذلك تم احلفر والنزول بحجرة الدفن التي ظهرت بالشكل 
البيضاوي؛ حيث تم حتديد اجتاهها وهو رشق غرب، هذا وقد بلغ قطر حجرة 
الدفن من الرشق إىل الغرب 80 سم ومن الشامل إىل اجلنوب 60سم، وتم حتديد 
املداميك الداخلية للحجرة واستخراج تربة رملية ناعمة، و أكمل احلفر إىل طبقة 
األرض البكر التي أسس عليها القرب وهي عبارة عن أرضية صخرية، ويبلغ عمق 

حجرة الدفن 0)سم، ومل يتم العثور عىل أية لقى أثرية))).

التنظيف  عملية  من  االنتهاء  بعد  شاهدناها  التي  اهلامة  املالحظات  ومن 
وحتديد غرفة الدفن عدم وجود أحد األلواح احلجرية املخصصة لتغطية حجرة 
الدفن؛ حيث تم نقل الغطاء احلجري من مكانه األصيل، أو أنه مل يوضع أساسًا، 
وقد يكون املدفن قد تعرض للرسقة أو تم جتهيزه مسبقًا ومل يتم الدفن به مطلقًا، 
وربام نستدل من مساحته عىل أنه مدفن لطفل صغري، وتبقى هذه املالحظات جمرد 

احتامالت وفرضيات تستلزم املزيد من الدراسات احلقلية)2). 

))) تقرير الفريق اخلليجي ألعامل املرحلة األوىل، الكويت أرشيف دار اآلثار واملتاحف، 2005م، ص2). 
الكويت،  واملتاحف،  اآلثار  إدارة  أرشيف   ،SMQ4 التل  عن  ميداين  تقرير  املقبايل:  وعىل  املناعي  عىل   (2(

2005م، ص 5.
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SMQ5 :ثانيًا- القرب

الشكل العام: دائري

القطر: 230 سم

االرتفاع: )5 سم 

الوصف: أقيم هذا التل الركامي عىل سفح صخري صغري احلجم، وقد حدد 
هذا املدفن ضمن مربع مساحته 7×7 م، وقسم إىل أربعة مربعات تبلغ مساحته 

3.5م. 

بدأت عملية التنقيب يف املدفن داخل املربع )أ(؛ حيث تم النزول التدرجيي 
بحجارة  غطيت  قد  التل  قمة  أن  خالهلا  من  ظهر  5)سم،  ملسافة  التل  أعىل  من 
التل حماطة بحجارة مرتبة شبه  منهارة، وذلك لوجود حجارة غري منتظمة أعىل 
دائرية باجتاه جنوب القرب، لذا قمنا بتنظيف املربعات الثالثة الباقية، وذلك بعمق 
5)سم. وبعد عملية التنظيف اتضحت لنا معامل حجرة الدفن، لذا قمنا بالنزول 
قد  أهنا  يبدو  الدفن  حجرة  بداخل  منهارة  حجارة  خالهلا  صادفنا  5)سم  لعمق 
تربة رملية أسفل هذه احلجارة عىل  بداخلها، والدليل عىل ذلك وجود  سقطت 

عمق 38 سم. بعدها نزلنا إىل األرض البكر يف حجرة الدفن.

القرب  املدفن مشذبة، وسور  بناء  املستخدمة يف  احلجارة  أن معظم  ويالحظ 
واضح من اجلهة الشاملية ومتهدم يف اجلهات الثالث األخرى. ويتفاوت القطر 
اخلارجي للمدفن من جهة ألخرى؛ حيث يبلغ من اجلهة الشاملية 70)سم ومن 
الغربية  اجلهة  ومن  سم،   3(0 الرشقية  اجلهة  ومن  سم،   230 اجلنوبية  اجلهة 
به  استغلت  الشاملية قد  للقرب من اجلهة  أن اجلدار اخلارجي  95)سم. ويالحظ 
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عليها  حيتوي  التي  األربعة  املداميك  أحد  أجزاء  يف  الطبيعية  الصخرية  األرضية 
اجلدار، كام توضح الصورة التالية.

حجرة �لدفن: 

تقع حجرة الدفن تقريبا يف منتصف القرب، وقد بنيت عىل السطح وهي عبارة 

الرشق  ومن  52)سم  للجنوب  الشامل  من  قطرها  يبلغ  دائرية  شبه  حجرة  عن 

مداميك   5 من  الدفن  حجرة  وتتكون  )5سم.  عمقها  ويبلغ  30)سم  للغرب 

استغلت فيها األرضية الصخرية حيث ظهر منها صف احلجارة من اجلهة الرشقية.

وسقف حجرة الدفن غري مقوس. ومل يعثر داخل حجرة الدفن عىل أية مواد أثرية 

أو هياكل عظمية كام هو احلال يف باقي أجزاء املدفن.

من املحتمل أن يكون هذا املدفن قد أعد مسبقا للدفن، ومل يستخدم، وذلك 
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بسبب انعدام املواد األثرية أو العظام، وتنتفي فكرة أن يكون هذا القرب قد تعرض 
للرسقة بسبب عدم وجود أية كرسة صغرية من العظام يف القرب. ويبدو جليا أن 
عادة جتهيز املقابر لألحياء قبل مماهتم كانت موجودة عند أهايل الصبية القدامى، 

وأن هذا القرب مل يستخدم))).

والسؤال املحري، ما هي الفرتة الزمنية التي يمكن أن يؤرخ هبا هلذا القرب يف 
ظل انعدام وجود أية لقى أثرية؟ وتبدو املقارنة هي السبيل الوحيد ملعرفة الفرتة 

الزمنية هلذا القرب. 

 SMQ33 ثالثًا- القرب رقم

الشكل العام: دائري 

القطر: 7 مرت

املرتفعة،  أمغرية  مدافن  هضبة  من  الرشقى  اجلنوب  جهة  يف  يقع  الوصف: 
الصور  وأخذت  السطحية  الطبقة  أزيلت  وقد  2007م،  العام  يف  حتديده  وتم 
واالرتفاعات. ويف هذا العام جرى تنظيفه وإزالة طبقة الرمال السايف)2) بسمك 
2-) سم وأخذ بالنزول من أعىل إىل أسفل، وإزالة الصخور الصغرية املتساقطة 
حتى يتم أبراز شكل املدفن العام من اخلارج، ومن الواضح أنه مفتوح من جهة 

اجلنوب وقد ردمت الصخور إىل جهة الشامل من القرب.

))) فيصل النعيمي وابراهيم الفضيل: تقرير ميداين عن التل SMQ5، أرشيف إدارة اآلثار واملتاحف، الكويت، 
2005م، ص 9.

)2) اسم حميل لطبقة الرمال الناعمة التي حتملها الرياح خالل فصل الصيف.
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(1( SMQ33 صورة

وهو مدفن يقع يف جهة اجلنوب الرشقي من احلافة الصخرية، مدفن دائري 
الشكل قطرة 7 أمتار، حددت حوافه باحلجارة القائمة، تتوسطه غرفة دفن هلا أرضية 
من احلجارة، وقد تم عمل جمس طويل له من اجلنوب إىل الشامل يمر باجلزء الغريب 
من غرفة الدفن التي طوهلا 8 أمتار وعرضها 50)سم ،ومتتد خارج املدفن من 
جهة اجلنوب 60) وعمقها 26 سم، كام توضح الصورة، ومن جهة الشامل يبلغ 
طوهلا 00) سم، وذلك لدراسة البناء من اخلارج، وتم الكشف عن بناء املدفن 
الذي يرتكز عىل ) دوائر متثل غرفة الدفن، واحلجارة املرتكزة واحلجارة الكبرية 
التي حتيط بالتل اخلارجي، ثم حجارة وضعت بشكل مائل لتغطي ارتفاع التل، 
عىل  وضعت  2.5سم  سمكها  الطني  من  فرش  عىل  وضعت  حجرية  وأرضية 
األرض الصخرية البدرك)2)، وأرضية حجرية من صفائح عددها اثنتان رصفت 

فوق األرض الطينية. 

))) املصدر: من حفريات البعثة الكويتية البولندية، أمغرية، 2008م. 
)2) اسم الصخور الطبيعية الصامء. 
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من  أربعة صفوف  من  تتكون  احلجارة  من  الشكل  دائرية  بنيت جدران  ثم 
البناء  ارتفع  الداخل كلام  السقف حيث متيل الصخور إىل  بناء  يبدأ  احلجارة، ثم 

وتضيق فتحة القرب.

الصخور  بني  للربط  الطني  واستخدم  سم،   (50 الداخل  من  القرب  وقطر 
لدعم البناء.

قد  املقابر  سارقي  أن  عىل  يدل  وهذا  جدًا،  قليلة  العظام  أن  املالحظ  ومن 
بعثروا العظام خارج غرفة الدفن، وحتللت من أثر الرياح واألمطار. 

بشكل  اللون  سوداء  إحداها  الصديف؛  اخلرز  من  خرزة   (( عىل  عثر  وقد   
مستطيل، وهناك خرزة هلا ثقبان عىل اجلنب.

 SMQ35-A رابعًا - القرب رقم

الشكل العام: دائري 

القطر: 8.5 مرت

االرتفاع: )2مرتا فوق سطح البحر

الوصف: يقع القرب يف جهة الغرب من حافة جال الزور املطل عىل منخفض 
املجاورة  ويرتفع عن سطح األرض  املدافن،  ويتوسط جمموعة من  أمغرية،  آبار 
80سم تقريبا، وهو قرب دائري الشكل قطره 8.5 مرت تقريبا، وتتوسطه غرفة دفن 
النزول إىل غرفة  تم  التل  تنظيف  الصورة، وبعد  تقريبا كام توضح  قطرها مرتان 
الدفن، وقد عثر عند عمق 20سم عىل قطع من عظام برشية وعظام صغرية ربام 
اهلياكل،  من  كبرية  جمموعة  عىل  عثر  كام  القوارض،  فصيلة  من  حليوانات  تكون 



- 94 -

البارز منهام اثنان جرى تعرفها من عظام اجلمجمة، وقد كانت هناك صعوبة كبرية 
يف عملية التنقيب بسبب طبقة الطني التي غطيت هبا غرفة الدفن))).

SMQ35-A صورة

اللون  وردي  حجر  من  مصنوعة  كروية  واحدة  خرزة  عن  الكشف  وتم 
ربام  النحاس،  أو  الربونز  من  مصنوعني  لشيئني  كبري  بشكل  تالفتني  وشظيتني 
تكون حلقان لألذن ألن إحدامها قد وجد قرب اجلمجمة. وفيام يتعلق بالشيئني 

املعدنيني فاحتامالت التعرف عىل شكلهام األصيل أو وظيفتهام ضئيلة للغاية)2).

أمغرية،  منطقة  يف  املدافن  تالل  البولندية،  الكويتية  البعثة  حفريات  عن  هنائي  تقرير  الكويتي:  الفريق   (((
الكويت، 2008م، ص 0).

)2) بيلينسكي بيوتر: تقرير مبدئي حول نتائج األسبوعني الثانيني من املوسم الثاين من أعامل التنقيب األثرية 
يف منطقة أمغرية الصبية والتي قامت هبا البعثة األثرية الكويتية البولندية املشرتكة، املركز البولندي آلثار 

املتوسط، جامعة وارسو"، ))-))-2008 / 26-))-2008م، ص 5.
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 SMQ38 خام�سًا- القرب رقم

الشكل العام: دائري

القطر: 3.35 مرت

الوصف: يقع عىل حافة املنحدر الصخري املطل عىل وادي صغري يصل إىل 
آبار أمغرية ويفصل بني مرتفعني صغريين؛ أحدمها يف الرشق، وهو األعىل، وتقع 
عليه املقابر التي عملت هبا البعثة البولندية ومرتفع يقع إىل جهة الغرب نقبت به 

البعثة اخلليجية، وهو حاليًا حماط بسور.

والقرب دائري الشكل يبلغ قطره 3.35 مرت، ويقع يف أقىص الشامل من احلافة 
الصخرية، ويوجد يف وسطه غرفة للدفن صغرية قطرها مرت واحد، وتوجد فجوة 
يف  وعثر  والرمال،  الصغرية  احلجارة  تغطيها  الدائري،  واجلدار  الدفن  غرفة  بني 

جهة الرشق عند عمق 30م عىل عظمة ربام تكون إلنسان. 

SMQ38 صورة
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اجلهة  هذه  اختيار  وتم   ،(/( الرشقي  اجلنوب  جهة  يف  جمس  فتح  تم  وقد 
لضعف صف الصخور وقلة تركيز البناء يف هذه اجلهة عكس اجلهات األخرى، 
كام توضح الصورة، وقد عثر عىل أربع قطع من األصداف البحرية، وهذا القرب 
سنة  5)و8)  بني  عمره  يرتاوح  الفرتة  تلك  يف  الزعامء  أبناء  ألحد  ربام  الصغري 

تقريبا، وعثر عىل 3 خرزات من األصداف وعظام ربام من الضلع. 

 SMQ(5 ساد�سًا- القرب رقم�

الشكل العام: دائري

القطر: 7.80 مرت

االرتفاع: 85

الوصف: يقع يف جهة الغرب من القربSMQ30 عىل مسافة 200مرت تقريبا، 
وهو جنوب السياج احلديدي ملدافن أمغرية SMQ18 وعىل مرتفع أمغرية الغريب الذي 
عملت به البعثة اخلليجية عام 2007/2006م، وكشفت به عن 6) مدفنًا نقب عىل 

8 مدافن منها، وتركت ) مدافن داخل السياج احلديدي للدراسات املستقبلية.

SMQ45 صورة
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ارتفاعه عن األرض املجاورة  وهو قرب دائري الشكل، كام توضح الصورة 
صغرية  ظهرت  وقد  الدفن  غرفة  فتح  وتم  مرت.   7.80 قطره  ويبلغ  سم،   85
احلجم بالنسبة ملدفن كبري، وهي تتوسط التل، وهلا أرضية من الصخور، وقد عثر 

عىل كرس عظام، وخاتم من املحار وخرز، وعثر عىل 9 قطع أغلبها من اخلرز))).

SRC سابعًا- رقم القرب�

الشكل العام: دائري

القطر: 5 مرت تقريبا من الرشق إىل الغرب 

االرتفاع: 30.27 مرت عن سطح البحر 

الوصف: يقع يف اجلزء اجلنويب الغريب من سطح املرتفع عىل الطرف الغريب 
تقريبا  الشكل  دائري  صخري  ركامي  تل  وهو  رميل،  منخفض  من  بالقرب  منه 

مقبب قليل االرتفاع، تنترش عىل سطحه بعض النباتات الصحراوية القزمية.

SRC صورة

أمغرية،  منطقة  يف  املدافن  تالل  البولندية،  الكويتية  البعثة  حفريات  عن  هنائي  تقرير  الكويتي:  الفريق   (((
الكويت، 2008م، ص 0).
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وتم تركيز العمل عىل تنظيف التل الركامي ورفع الصخور الساقطة هبدف 
توضيح اهلندسة املعامرية، وقد تبني أن التل دائري الشكل تقريبا رصت أطرافه 
اخلارجية بصخور متالصقة ومرتاصة بعضها مع بعض مكونة حلقة، وتم تركيز 
أعامل احلفر يف النصف الغريب من الركام مع النزول إىل األسفل من قمة الركام، 
بعضها  املتالصقة  الصخور  من  بصفائح  رصفت  أرضية  عن  الكشف  تم  حيث 
مع بعض، وعثر يف اجلهة الشاملية من األرضية الصخرية عىل جمموعة من اخلرز 
فوق  برشية  عظام  أي  عىل  يعثر  مل  ولكن  ثقبان،  هبا  املحار  من  وقوقعة  الصديف 
األرضية، ويف اجلهة الرشقية من األرضية الصخرية تم النزول إىل مستوى أدنى 
من األرضية حيث عثر عىل نصف قارورة من الفخار مزججة ذات رقبة طويلة 

وفوهة قمعية الشكل ويوجد هلذه القارورة يدان صغريتان.

إن أعامل احلفر يف هذا اجلزء من التل الركامي مل توضح لنا اهلندسة املعامرية 
لكنا نستطيع أن نقول إهنا تتشابه هندسيا مع التل الركامي )A( من حيث كيفية 
يف  التقائها  عند  للبناء  سقفا  مكونة  اجلدار  أعىل  يف  للداخل  املائلة  اجلدران  بناء 
األعىل ولكن مع اهنيار هذه اجلدران للداخل يصبح من الصعوبة معرفة املساحة 

الداخلية للبناء ومدخله)))، كام توضح الصورة.

إن املكتشفات التي عثر عليها يف املوقع تعترب ذات أمهية كربى؛ حيث إن اخلرز 
الصديف املثقوب الذي عثر عليه هو من أدوات الزينة، وقد عثر عىل شبيه له يف دولة 
البحرين ودولة اإلمارات حيث كانت هذه املواد تستخدم كأثاث جنائزي يوضع 
مع امليت، أما القارورة الفخارية فنستطيع أن نؤرخها مبدئيا بالعرص اهللنستي، وقد 
عثر عىل شبيه هلا يف جزيرة فيلكا يف حفريات القلعة اهللنستية، ولكن هذا املوضوع 

))) الفريق الكويتي: "تقرير ميداين عن التل SRC الردحة" الكويت 999)م، ص )-6.
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فيه نظر؛ حيث إن القارورة الفخارية عثر عليها أسفل األرضية الصخرية، وبذلك 
فإننا ال نستطيع تأريخ هذا املوقع تأرخيا دقيقا))). 

 SRF ثامنًا- القرب رقم

القطر: 5 مرت

االرتفاع: 53 سم 

الوصف: املدفن عبارة عن ركام حجري أو مدفن تم ختريبه؛ حيث يمكن 
هذا  ويقع  احلجرية،  األسطح  عىل  احلجرية  واأللواح  األحجار  بعض  مالحظة 

القرب عىل حافة منطقة الردحة الرشقية. 

SRF صورة

))) فهد الوهيبي وآخرون: تقرير مبدئي عن األعامل امليدانية للبعثة الكويتية، أرشيف إدارة اآلثار واملتاحف، 
الكويت،999)م، ص 6.
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وقد تم ختطيط املوقع بشكل مربع أضالعه 7 أمتار يف 7 أمتار، ترتفع قمة 
القرب حواىل 53سم من األرض املحيطة به، وجرت أعامل التنظيف للمدفن من 
عىل  املرتاكمة  واألتربة  املتساقطة  األحجار  إزالة  متت  بحيث  األسفل  إىل  األعىل 
سطح املدفن، واستمرت عملية التنظيف حتى تم إبراز اجلزء العلوي من املدفن، 
بدا  حيث  الدفن  لغرفة  النزول  تم  موسع،  بشكل  التنقيب  أعامل  استكامل  وبعد 
تم  الدفن  غرفة  يف  )2سم  عمق  وعىل  الداخل،  إىل  األحجار  بعض  تساقط  لنا 
لنا  بدا  حتى  احلفر  عملية  استمرت  و  العظم،  من  جدا  صغرية  كرس  عىل  العثور 
شكل غرفة املدفن بوضوح ولوحظ أهنا آخذة يف االتساع كلام انحدرنا إىل أسفل، 
صغرية  كرسة  عىل  عثر  وقد  2)سم،  عمق  وعىل  ضيقة  فهي  العلوية  الفتحة  أما 
جدا من العظم، وأما الرتبة يف هذه الطبقة فهي أكثر متاسكا، ومتت عملية التنقيب 
حتى األرضيات، حيث ظهرت لنا بعض العظام وهي يف حالة رديئة ومهشمة، 
وهذه العظام جزء من عظمة الساق، وقد وضعت عىل أرضية القرب بعض األلواح 

احلجرية لتكون أرضيات))).

أما مقاسات املدفن فجاءت عىل النحو التايل:

9)سم  اجلنوبية  اجلهة  ويف  الشاملية  اجلهة  يف  29سم  القرب  أرضية  عمق   -
وعمق مكان العظام )2سم. 

- اتساع فتحة القرب من جهة الشامل جنوب 50)سم.

- اتساع فتحة القرب من جهة الرشق غرب 0))سم.

))) سلطان الدويش وحامد املطريي: نتائج التنقيب يف تالل مدافن الصبية، املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب، الكويت، 2006م، ص 56.
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- املكتشفات: عظام مهشمة وال توجد مواد أخرى. 

تاريخ القرب: )مقارنة بمقابر وادي سوق يف اإلمارات(: لعل أقرب مثل ما تم 
اكتشافه يف منطقة اعسمة التابعة إلمارة رأس اخليمة والتي نقب فيها الربوفسور 

بوكارهت))).

SRG( تا�سعًا- القرب رقم

الشكل العام: دائري 

القطر: 5 مرت 

االرتفاع: 60 سم 

SRG4 صورة القرب

))) عييس عباس: تقرير عن املدفن SRF، أرشيف إدارة اآلثار واملتاحف، الكويت،2006م، ص ).
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الوصف: يعد من املقابر الدائرية البسيطة حيث يبلغ ارتفاعه 60 سم وقطره 
اخلارجي  اجلدار  ويتكون  غرب(،   - مرت)رشق  و5  جنوب(   - )شامل  90.)م 
عمق  عىل  الشكل  بيضاوية  دفن  غرفة  تتوسطهام  احلجارة  من  صفني  من  للقرب 
الدفن شامل رشق - جنوب  0))سم واجتاه غرفة  ويبلغ قطرها 90 ×  50سم 
ومل  عشوائي  بشكل  رصت  املشذبة  غري  الرملية  الصخور  من  بنيت  وقد  غرب، 

تستعمل مواد رابطة بني الصخور))).

 SRG7 عا�سرًا- القرب رقم

الشكل العام: الدائري 

القطر: 3.5 مرت شامل جنوب، ) مرت رشق غرب 

االرتفاع: 20 سم 

تقريبا،  مرتين  بعد  عىل   SRG6 الكبري  القرب  بغريب  التل  هذا  يقع  الوصف: 
عن  20سم  حواىل  ارتفاعه  يبلغ  حيث  األرض؛  مع  القرب  هذا  يستوى  ويكاد 
األرض املحيطة به، وربام كان ذلك بسبب نقل كمية من الصخور منه،وبرغم أن 
احلدود العامة هلذا القرب واضحة فإن الرمال الناعمة كانت تغطى نسبة كبرية منه، 
وتم تسقيط التل وسط مربع قياسه حواىل 6×6 أمتار، ثم بدأنا العمل فيه وبعد كشط 
الطبقة السطحية ظهر لنا الشكل العام للقرب، فهو قرب ذو شكل دائري يبلغ قطره 
حواىل 3.5 مرت شامل جنوب و) مرت رشق غرب، وقد شيد القرب بحجارة رملية 

رصت بشكل رأيس، كام هو احلال يف اجلهة الشاملية واجلهة الرشقية.

))) سلطان الدويش وآخرون: التنقيب يف تالل املدافن الركامية بمنطقتي كاظمة والصبية، املجلس الوطني 
للثقافة، الكويت، ص)).
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 SRG7 صور للقرب

حجرة �لدفن: 

واصلنا العمل يف حجرة الدفن بعد استخراج الصخور املتساقطة منها فاتضح 
أهنا ذات شكل بيضاوي، قليلة العمق إذ يصل عمقها إىل 5)سم، ويبلغ قطرها 
الدفن  حجرة  بنيت  وقد  جنوب،  شامل  و80سم  غرب  رشق  0))سم  حواىل 
تقودنا تلك  بالصورة،  الطبيعية مبارشة، كام هو موضح  الصخرية  عىل األرضية 
الصخور املتساقطة يف حجرة الدفن إىل االعتقاد بأن القرب كان يصل إىل 80سم، 

ومل نعثر يف هذا القرب عىل أية لقى أثرية))).

SRG9 حادي ع�سر - القرب رقم

الشكل العام: دائري 

))) حامد املطريي: نتائج التنقيب يف تالل مدافن منطقتي الردحة اجلنوبية والشاملية والنهدين لعام )200 م، 
الكويت )200، ص 9 .
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القطر: 5 مرت

االرتفاع: 60 سم 

الوصف: قرب بيضاوي الشكل قطره 5 أمتار يقع غرب القرب SRG13 بمسافة 
20 مرتًا تقريبًا. 

-(50 قطرها  الشكل  دائرية  الدفن  غرفة  و  اجلريية،  احلجارة  من  بني 
70)سم، بني جدارها من 7 صفوف من احلجارة يرتاوح عمقها بني 65- 80 

سم)))، كام توضح الصورة.

ويقع هذا التل بالقرب من التل SRG12، وهو يقع عىل هناية حافة صخرية، 
وتسببت الرياح الشاملية يف تكدس الرمال الناعمة يف اجلزء اجلنويب منه.

أمتار،   5 حوايل  قطره  يبلغ  حيث  اخلارج؛  من  الدائري  الشكل  التل  يأخذ 
ويبلغ ارتفاعه حوايل 60 سم عن األرض املحيطة به، وتتجمع كومة من الصخور 
فوق قمة التل، بدأ العمل بتسقيط التل وسط مربع بقياس 8 × 8أمتار، ثم بدأنا 
احلفر من قمة التل نزوال إىل حجرة الدفن مع تنظيف للصخور وحتديد معامل التل 

من اخلارج.

جلمعية  السادس  السنوي  العلمي  اللقاء  ط)،  الكويت،  جون  شامل  يف  املدافن  تالل  الدويش:  سلطان   (((
2005م،  الرياض  العزيز،  عبد  امللك  دارة  العريب،  اخلليج  الدول  التعاون  جملس  بدول  واآلثار  التاريخ 

ص)2.
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حجرة �لدفن:

شيدت حجرة الدفن عىل أرضية صخرية عىل عمق 65سم إىل 80 سم، ثم 
وضعت الصخور بارتفاع 7 صفوف صخرية، وحجرة الدفن ذات شكل بيضاوي 
قطرها حوايل 70.) مرت × 5).)مرت، وقد عثر يف حجرة الدفن يف أماكن متفرقة 
منها وخاصة يف اجلهة الشاملية عىل كرس عظمية برشية متناثرة بحالة سيئة، مما أكد 

لنا تعرض هذه املقابر للرسقة))).

من  يبدأ  واملجس  الدفن،  اجلنوبية من غرفة  اجلهة  فتح جمس يف  وقد جرى 
وسط غرفة الدفن بعرض 50 سم ويأخذ شكاًل منفرجًا بحيث يصبح عرضه يف 
خارج القرب مرتْين، ويالحظ أن القرب بني من جدارين حييطان بغرفة الدفن، وقد 

حددت النقاط التالية: 

- حتديد القرب من اخلارج بصخور يف وضع قائم بقطر.

))) حامد املطريي: املرجع السابق، ص )).
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حتيط  360سم  قطرها  بلغ  صفائح  شكل  عىل  الصخور  من  أرضية  بناء   -
بغرفة الدفن، تالها بناء جدران املدفن من 5-6 صفوف. احلجارة هلا رأس داخىل 

مدبب ومشذبة من اخلارج.

 SRG10 ثاين ع�سر- القرب رقم

الشكل العام: الدائري 

االرتفاع: 70 سم 

القطر: 90.) مرت رشق غرب، 70.) مرت شامل جنوب 

الوصف: يقع هذا التل عىل بعد مرتين إىل جنوب غرب القرب SRG7، ويمثل 
هذا القرب مع القربين SRG6-SRG7 شبه مثلث من حيث قرهبام من بعض، وكان 
الرياح، وبخاصة اجلهة  التي حتملها  الناعمة  الصفراء  بالرمال  أغلبه  التل مغطى 
التل واضحة فهو تل  اجلنوبية منه لوقوعه عىل طرف الوادي، غري أن معامل هذا 
ذو شكل دائري من اخلارج، ويف قمته تتضح معامل حجرة ذات شكل بيضاوي، 
يبلغ قطر هذا التل حوايل 90.)م رشق غرب 70.)م شامل جنوب، وارتفاعه 
القيام  مع  الدفن  حجرة  إىل  نزوال  القرب  قمة  من  احلفر  بدأ  أمتار،   6  ×6 بقياس 
حجرة  وسط  منهارة  الصخور  كانت  وقد  اخلارج،  من  التل  هذا  معامل  بتوضيح 
الدفن، وتواصل النزول إىل أن ظهرت األرضية الصخرية التي أقيم عليها التل 

وهي أرضية صخرية بيضاء. 
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SRG10 صورة

حجرة �لدفن: 

جنوب  شامل  سم   80 قطرها  البيضاوي،  الشكل  الدفن  حجرة  تأخذ 
و30)سم رشق غرب، وارتفاعها 5) سم بارتفاع 3 مداميك، ولقد تم تسوية 
أثرية  لقى  عىل  يعثر  ومل  الدفن،  حجرة  عليها  أقيمت  التي  الصخرية  األرضية 

بداخلها، فقد كانت خالية متاما))).

SRG11 ثالث ع�سر- القرب رقم

الشكل العام: دائري

االرتفاع: 55 سم

القطر: 6) سم 

))) حامد املطريي: املرجع السابق، ص )).
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000)مرت  مسافة  عىل  الردحة  تالل  من  الشاملية  املنطقة  يف  يقع  الوصف: 
تقريبا من الطريق الرسيع، ويقع عىل نفس اهلضبة التي عليها مجيع هذه التالل، 
وهو تل دائري، كام توضح الصورة، ويف وسط التل توجد كومة من احلجارة متثل 
بقياس 20×20مرتًا، ثم  التل وسط مربع  بتسقيط  القيام  الدفن، وقد تم  حجرة 
قسمنا هذا املربع إىل أربعة مربعات أصغر قياس كل مربع منها 0)×0) أمتار، ثم 
رقمت املربعات بحسب األحرف اهلجائية اإلنجليزية بدءًا من احلرف A وانتهاًء 
السطحية،  للطبقة  بكشط  القيام  ثم   B املربع  العمل يف  تركز  ولقد   ،D باحلروف 
املربعات، ولقد تم مالحظة ظاهرة يف اجلهة  الدفن من مجيع  ثم توضيح حجرة 
الشاملية الرشقية من التل وبالتحديد يف املربع B، وهي عبارة عن صخور ساقطة 
 ،SRG6 بشكل قوس، وتذكرنا هذه الظاهرة بتلك الظاهرة التي وجدت يف املدفن
وأثناء عملية النخل عثر عىل أسنان برشية، وعىل السطح من املربع A عثر عىل خرزة 
من الصدف، وهي مقطوعة بشكل دائري وهبا ثقب يف الوسط، ولقد تم توقيف 

العمل يف هذا التل دون إكامل فتح حجرة الدفن وذلك النتهاء موسم التنقيب))).

))) حامد املطريي: املرجع السابق، )200م، ص)).



- 109 -

و�سف �لتل: 

تل كبري احلجم دائري الشكل يوجد يف وسطه حفرتان صغرية ومتوسطة، 
بروزًا  ونالحظ  األطراف،  إىل  املنحدر  حتى  التل،  أعىل  من  متتد  وانخفاضات 
بروز  يوجد  كذلك  األطراف،  إىل  املنحدر  حتى  التل  أعىل  من  احلجارة  لبعض 
لبعض احلجارة من أعىل التل حتى املنحدر، وقد تعرضت أطراف التل للتخريب 
الشاملية  اجلهة  من  للتل  بروز  ويوجد  والغربية،  الشاملية  اجلهتني  من  خصوصا 

الرشقية لوجود مقابر جانبية.

كام  رملية،  برتبة  خملوطة  صغرية  كلسية  حجارة  من  التل  سطح  ويتكون 
بالتل  النباتات الصحراوية يف أماكن متفرقة. مساحة املربع املحيط  توجد بعض 

6)×8)مرتًا، قطر التل6) مرتًا، وارتفاعه 50 سم.

أربعة  إىل  املربع  8) مرتًا، وقد قسم هذا   × بمربع مساحته 6)  التل  أحيط 
أقسام A، B، C، Dوقد تم العمل يف القسم B بإزالة الطبقة السطحية حتى ظهر لنا 
طبقة الردم وجزء من القرب وكذلك جزء من اجلدار الدائري، كام ظهر قرب جانبي 
اجلانبي  القرب  تنقيب  وتم  القرب،  حجارة  باقي  كشف  تم  ذلك  وبعد  جداره،  مع 

والرئييس بإزالة طبقات الدفن من أعىل إىل أسفل وتم تصوير القربين والتل. 

طبقات �لدفن: 

)1( الطبقة السطحية وهي عبارة عن حجارة كلسية صغرية خملوطة برتبة رملية تغطي 
سطح التل من اخلارج وكذلك معامل التل وسمكها يرتاوح بني 3 - 5سم.

الردم وهي طبقة مكونة من حجارة صغرية ومتوسطة حمصورة بني اجلدار  )2( طبقه 
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يرتاوح  ناعمة، وسمكها  واملقابر، وتتخللها حجارة كلسية صغرية وتربة  الدائري 
بني 7 - 50 سم. 

�جلد�ر �لد�ئري �لتابع للمدفن �لرئي�سي:

إىل  صف  من  مكون  وهو  أرضية،  عىل  شيد  االستدارة،  مكتمل  غري  وهو 
صفني من احلجارة املتوسطة احلجم والصغرية صفت بطريقة شبه منتظمة حيث 
ال توجد مادة رابطة بني كل صف وآخر، وقد تعرض اجلدار للتخريب يف صفوفه 
من  قليال  ويرتفع  مفقود،  الغربية  اجلنوبية  اجلهة  من  احلجارة  من  وجزء  العليا، 
اجلهة الشاملية الرشقية لوجود مقابر جانبية، وحجارة اجلدار صف بعضها بطريقة 

أفقية وبعضها اآلخر بطريقة رأسية أي عمودية.

قيا�ساته 

العرض – يرتاوح بني 2)سم إىل 55 سم 

االرتفاع – يرتاوح بني0) سم إىل )) سم 

القطر 8 سم

�لقرب �لرئي�سي

كبري احلجم بيضاوي الشكل، يمتد رشق غرب وينحرف )N (60 درجة، 
الكلسية  احلجارة  من  صفوف  عدة  من  مكون  وهو  رملية،  أرضية  عىل  شيد 
املتوسطة احلجم والكبرية صفت بطريقة شبه منتظمة بعضها فوق بعض؛ حيث ال 
توجد مادة رابطة بني كل صف وآخر، وجدرانه مرتابطة بعضها مع بعض، وقد 
تدرجييًا  ويضيق  األسفل  من  يتسع  واملدفن  العليا،  للتخريب يف صفوفه  تعرض 
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من األعىل ليكون بيضاوي الشكل وتلتقي صفوفه من األعىل مع بعضها لتشكل 
ومتوسطة،  صغرية  كلسية  حجارة  عن  عبارة  املدفن  غطاء  أن  أي  املدفن؛  غطاء 

ولقد تعرض املدفن للتخريب والرسقة. 

قياساته من اخلارج 250 × 200 × )) سم.

قيا�ساته من الداخل 

من األسفل 80 × 00) × 90 سم.

من األعىل 70 × )6 × 90 سم.

�ملكت�سفات:

عىل عمق 35 سم عثر عىل قطعة من الصدف، قد تكون أسورة، أو قالدة هبا 
ثقبان للتعليق. وهناك خرزتان من الصدف مثقوبتان يف الوسط عثر عليهام خارج 

.D املدفن يف املربع

املدفن اجلانبي رقم )1( 

موقعه: يقع يف اجلهة الشاملية الرشقية من التل.

اجلدار الدائري للمدفن اجلانبي 

 غري مكتمل االستدارة مكون من صف واحد من احلجارة املتوسطة احلجم 
الصغرية، صفت بطريقه شبه منتظمة؛ حيث إن نقطة اتصال اجلدار األوىل والنقطة 
الثانية متصلتان باجلدار الدائري للمدفن الرئييس، وقد تعرض للتخريب، حيث 

ال توجد به مادة رابطة))). 

))) الفريق الكويتي: تفرير يف مدافن الردح الشاملية، الكويتي 2005م، ص3. 
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قيا�ساته:

العرض – يرتاوح بني 5 – 35 سم 

االرتفاع – يرتاوح بني ) – )2 سم 

القطر – )28 سم 

املدفن اجلانبي: 

متوسط احلجم شبه بيضاوى الشكل، يمتد شامل جنوب وينحرف قليال شيد 
عىل أرضية صخرية، ومكون من صفني من احلجارة املنتظمة حيث التوجد مادة رابطه 
بني كل صف وآخر، وقد تعرض املدفن للتخريب يف صفوفه و عثر عليه بدون غطاء، 

واستخدم جزء من حجارة اجلدار الدائري للمدفن الرئييس كجدار غريب له. 

قيا�ساته: 

االرتفاعالعرضالطول

30 سم90سممن اخلارج 180سم

12 سم150 سممن الداخل 180 سم

طبقات الدفن للقرب اجلانبي 

رمليه خملوطة بحجارة كلسية سمكها حوايل 20 سم. 
رمليه ناعمة هشة تكاد ختلو من احلجارة الكلسية سمكها حوايل 5) سم.

 املكت�سفات 

مل يعثر به عىل أي من اللقى األثرية ألنه تعرض للتخريب والرسقة))).

))) عىل إبراهيم"التنقيب يف املدفن SRG11" أرشيف إدار اآلثار واملتاحف، الكويت 2005م، ص )-2.
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 SMQ7 رابع ع�سر- القرب رقم

الشكل العام: دائري

االرتفاع: )8 سم

القطر: ) مرت

الوصف: وهو أحد تالل موقع أمغرية الذي عمل به الفريق اخلليجي عام 
التل  أمغرية، وتبعد عن  ملرتفعات  الغربية  السفوح  )2005/200م، وتقع عىل 

SMQ1 20)سم.

ويأخذ التل الشكل الدائري، ويبلغ ارتفاعه )8 سم، وهو عبارة عن كومة 
من احلجارة الرملية والكلسية صفت بطريقة غري منتظمة، حيث تغطي الفجوات 

طبقة من الرمال الناعمة، كام توضح الصورة.

تم إسقاط التل يف شبكية 5 × 6 أمتار، وقد بدأنا أعامل التنقيب من األعىل؛ 
عبارة عن  الركامي وهي  التل  هيكلية  السطحية وظهرت  الطبقة  حيث كشطت 
املتساقطة  احلجارة  أزيلت  وقد  اخلارج،  من  منتظمة  بطريقة  صف  دائري  جدار 

خلف اجلدار الدائري من اخلارج. 

SMQ7 صورة
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الصخرية  األرضية  عىل  شيد  جدار  عن  عبارة  وهو  اخلارجي:  اجلدار 
الرملية، ويبلغ قطره ) أمتار وارتفاعه مابني 5  الطبيعية من صفني من احلجارة 
إىل 0)سم، وعرضه مابني )2 إىل 8)سم، أما غرفة الدفن فتغطيها جمموعة من 
األلواح وضعت بطريقة غري منتظمة وتم إزالة هذه األلواح وتوضيح الصفوف 
العليا لغرفة الدفن،ثم جرى النزول يف طبقات الدفن حتى الوصول إىل األرضية 

الصخرية. 

طبقات الدفن: �تتكون من طبقتني 

- تربة رملية ناعمة يبلغ سمكها من ) إىل 2 سم .

ويبلغ  احلجم  املختلفة  باحلجارة  خملوطة  االمحرار  إىل  متيل  ناعمة  تربة   -
سمكها من 5 إىل 23سم))).

 SRG خام�ض ع�سر- القرب رقم

الشكل العام: دائري 

االرتفاع: 0) سم 

القطر: ) مرت 

الوصف: يقع القرب يف اجلهة الغربية من القرب SRA، وهو قرب صغري احلجم، 
دفن  غرفة  التل  تتوسط  الرشقي،  الردحة  منحدر  حافة  فوق  شيد  الربوز،  قليل 
يبلغ قطرها مرت واحد، وعىل عمق 5) سم ظهرت عظام برشية  الشكل  دائرية 

متهشمة ويف حالة سيئة، كام توضح الصورة.

))) سلطان الدويش وحامد املطريي: املرجع السابق ص )25-2.
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SRG صورة

 SRG1( ساد�ض ع�سر- القرب رقم�

الشكل العام: دائري الشكل 

االرتفاع: 5) سم 

القطر: ) مرت

كلسية  بحجارة  خملوطة  رملية  تربة  تعلوه  الشكل  خمروطي  تل  الوصف: 
صغرية، حيث يوجد به حفر صغرية ومتوسطة وبروز لبعض احلجارة من أعاله 
األطراف،  بعض  عند  للتخريب  التل  تعرض  وقد  األطراف،  إىل  املنحدر  حتى 
التل  بتسقيط  العمل  بدأ  التل،و  أماكن متفرقة من  الربية  النباتات  وتغطي بعض 
A-B- أربعة مربعات إىل  املربع  أمتار، ثم قسم هذا   7 بقياس 7 ×  وسط مربع 

C-D، عىل أساس حموري الشامل واجلنوب والرشق والغرب، وقد بدأ احلفر يف 
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املربع B بإزالة الطبقة السطحية املغطية للتل حتى الوصول إىل طبقة الردم، حيث 
اتضح أهنا حتتوى عىل صخور كلسية، كام اتضحت حجارة اجلدار الدائري وجزء 
املربع  يف  املتبعة  الطريقة  بنفس  املربعات  باقي  يف  احلفر  واصلنا  وقد  املدفن،  من 
اكتملت لنا طبقة الردم وحجارة اجلدار اخلارجي، وبعد تصوير التل  حيث   ،B
جرى حفر حجرة الدفن بإزالة طبقات الدفن من أعىل إىل أسفل حتى الوصول 

إىل أرضية القرب، وحتتوى طبقة الدفن عىل طبقتني رئيستني: 

تغطي  ناعمة  رملية  السطحية، عبارة عن طبقة  الطبقة  األوىل، وهي  الطبقة 
سطح التل من اخلارج، وكذلك يرتاوح سمكها بني 3و7 سم، أما الطبقة الثانية 
القرب  بني  حمصورة  ومتوسطة  صغرية  حجارة  عن  عبارة  وهي  الردم،  طبقة  فهي 
واجلدار تتخللها حجارة صغرية وتربة رملية، وسمكها يرتاوح بني 5 و5)سم، 
الصغرية  احلجارة  من  صفني  إىل  صف  من  مكون  بجدار  القرب  أحيط  وقد 
أفقية ورأسية، حيث التوجد مادة رابطة  واملتوسطة صفت بطريقة شبه منتظمة 
بني صف وآخر، وقد تعرض هذا القرب للتخريب كام فقدت بعض حجارته. أما 
حجرة الدفن فهي متوسطة احلجم دائرية الشكل متتد رشقا وغربا، وقد شيدت 
عىل أرضية رملية، وهي مكونة من عدة صفوف من احلجارة املتوسطة والصغرية 
بعضها  تربط  مادة  توجد  ال  حيث  منتظمة،  شبه  بطريقة  وضعت  التي  احلجم 
ببعض، وحجرة الدفن تتسع من األسفل وتضييق من األعىل، وعىل سطح التل 
عثر عىل بعض احلجارة التي من املحتمل أهنا متثل الغطاء الصخري حلجرة الدفن، 
اخلارج  من  الدفن  غرفة  قطر  ويبلغ  القرب،  داخل  يف  أثرية  لقى  أي  عىل  يعثر  ومل 

35)×55)×2)سم ومن الداخل 00)×96×)3 سم))). 

))) سلطان الدويش واملطريي حامد: املرجع السابق، ص50-)5.
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KH1 سابع ع�سر- القرب رقم�

الشكل العام: دائري

االرتفاع: 60 سم 

القطر: ) مرت 

الوصف: القرب دائري الشكل شيد من احلجارة الرملية، يرتفع عن مستوى 
األرض املجاورة مرتين تقريبًا، كشف عن مدفن مميز الشكل حددت أطراف املدفن 
اخلارجية بصخور وضعت بشكل رأيس، غرفة الدفن تتوسط التل وتأخذ الشكل 
الدائري، حيث تم توسيع غرفة الدفن يف هذا القرب من جهة الغرب، وطول القرب 
0)أمتار، والعرض 0)أمتار أيضا. غرفة الدفن بيضاوية الشكل عمقها 55سم 
شامال، و60سم جنوبا، وطول غرفة الدفن من الداخل 50)سم شامل جنوب، 

و5)) رشق غرب، كام توضح الصورة. 

KH1 صورة
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إليها  الدفن تسللت  الناعم تغطي غرفة  الرمل  العثور عىل طبقات من  وتم 
عرب فتحات جانبية، وكشف عن بعض العظام الصغرية ويظهر أن القرب تعرض 

للرسقة والتخريب وبعثرة حمتوياته مما سبب مشكلة يف دراسته))).

 SBH5 ثامن ع�سر- القرب رقم

الشكل العام: دائري 

االرتفاع: 50 سم 

القطر: 5 أمتار

يمني  عىل  بحرة،  منطقة  من  الرشقي  الشاميل  اجلزء  يف  القرب  يقع  الوصف: 
يقع عىل  السادس،الذي  الكربي  بالقرب من  القادم من اجلهراء  الرسيع  الطريق 

مرتفع طويل يتجه من الشامل إىل اجلنوب. 

SBH5 صورة

))) الفريق اخلليجي: تقرير التنقيب يف مقابر بحرة الشاملية، أرشيف إدارة اآلثار واملتاحف، 2009م، ص6. 
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ويربز القرب عىل شكل كتلة من احلجارة تأخذ الشكل الدائري من القاعدة، 
وقد بنيت أساساهتا بألواح حجرية كبرية، وتبدو من أعىل كشكل مقبب، وتتوسطها 
غرفة دفن حدد إطارها اخلارجي بقطع من احلجارة، ودعم مبنى القرب بني األلواح 

الصخرية بطبقة من الرتبة الطينية.

وجرى تقسيم التل إىل أربعة مربعات متساوية ))، 2، 3، )( هبدف حتديد 
قطر القرب، يف املربع ))( جرى حتديد منطقة غرفة الدفن، ومل نتمكن من حتديد 
معامل الغرفة سوى ثالث قطع من احلجارة مستديرة عىل الزاوية اجلنوبية الرشقية 

من هذا املربع، مما يشري إىل أن غرفة الدفن متمركزة يف املربعني )3-2(.

وهي  الدفن،  غرفة  عن  كشف  حيث   )3-2( املربعني  يف  احلفر  جرى  وقد 
عبارة عن استدارة كبرية يصل قطرها إىل 5.) مرت، ثم ظهرت مداميك متتابعة 
ذات سمك خمتلف، حتى ظهرت أرضية الدفن عىل عمق 50 سم تنتهي بحجارة 
كبرية يصل عرضها إىل 5) سم، وعند إزالة األتربة املحيطة هبذه احلجارة تبني لنا 
وجود الطبقة الرئيسة للمنطقة اجلغرافية يف الصبية، وهي طبقة من حجارة محراء، 

وقد كشف عن عظام صغرية تبدو من مالحمها أهنا عظام طري))).

 SBHG6 تا�سع ع�سر- القرب رقم

الشكل العام: دائري 

االرتفاع: 80 سم 

القطر: 2)3 سم 

واملتاحف،  اآلثار  إدارة  أرشيف   ،"SBHG5 للمدفن  ميداين  احلرضي"تقرير  ومسعود  العدوي  عيل   (((
الكويت، 2009م، ص )-2 
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الوصف: االرتفاع عن سطح البحر 26 مرتًا

القرب  ويبدو  اجلنوب،  باجتاه  باالنحدار  يأخذ  رميل،  مرتفع  عىل  القرب  يقع   
به حفرتان صغرية ومتوسطة وانخفاضات  الشكل، وتوجد  دائري  كبري احلجم 
يف  بروز  ويوجد  اجلهات،  بعض  يف  األطراف  حتى  السطح  أعىل  من  متتد  كبرية 
اخلارجي  السطح  ويغطي  التل،  امتداد  عىل  واملتوسطة  الصغرية  احلجارة  بعض 
بعض النباتات الربية، ويقع أسفل منها طبقة رملية ناعمة، ويبلغ قطر التل 2)3 
التل  وقسم  2)م،   ×  (2 مربع  يف  التل  إسقاط  جرى  سم،   80 وارتفاعه  سم، 
التنقيب يف القسم الغريب، حيث أزيلت األتربة  إىل قسمني؛ رشق وغرب، وبدأ 
من  وجزء  الدائرية  احلجارة  من  وجزء  الردم  طبقة  وظهرت  واحلجارة،  الرملية 
الدفن،  باقي حجارة غرفة  التل إليضاح  ثم عمل جمس يف وسط  القرب،  حجارة 
الرملية، كام  القرب  أرضية  إىل  الوصول  أسفل حتى  إىل  أعىل  من  التنقيب  وجرى 

تشري الصورة التالية. 

SBHG6 صورة
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وتتكون طبقات التل من طبقتني: 

األوىل: رملية ناعمة هبا حجارة كلسية صغرية، وهي التي تغطي معامل التل، 
وسمكها يرتاوح مابني 2-7 سم. 

الثانية: طبقة الردم وتتكون من حجارة كلسية صغرية ومتوسطة محراء اللون 
الدائري، وتتخللها حجارة كلسية وتربة  الدفن واجلدار  وصفراء متتد بني غرفة 

رملية ناعمة سمكها من 7- 80 سم))).

اجلدار الدائري: يتكون من صفني من احلجارة املتوسطة والصغرية صفت 
بطريقة شبه منتظمة، ويوجد ختريب يف صفوفه العليا، وهو شبه مكتمل االستدارة، 

وبلغت قياساته كالتايل: 

العرض: 55 سم 

االرتفاع: 5) سم 

القطر: 0) أمتار 

غرفة الدفن: كبرية احلجم متتد رشق غرب، دائرية الشكل، طوهلا 60)سم، 
وعرضها 50)سم، وارتفاعها 00)سم، شيدت عىل أرضية رملية، ومكونة من 
ستة صفوف من احلجارة املتوسطة احلجم والصغرية صفت بطريقة غري منتظمة؛ 
حيث ال توجد مادة رابطة بني كل صف وآخر، وجدرانه مرتابطة، وغرفة الدفن 
مبنية عىل أرضية التل الرملية، وقد عثر عليه دون غطاء، وقد تعرض للتخريب يف 
صفوفه العليا، وبعد التنقيب يف طبقاته الرملية اتضح أنه خال من املكتشفات)2).

))) سلطان الدويش وخالد سامل "التقرير النهائي ألعامل البعثة اخلليجية الثالثة يف تالل مدافن بحرة"  أرشيف 
إدارة اآلثار واملتاحف، الكويت 2009م، ص 9.

)2) عىل حسن" تقرير ميداين للمدفن SBHG6 أرشيف إدارة اآلثار واملتاحف"، الكويت 2009م، ص 3.
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 SBHG7 ع�سر�ن - القرب رقم

الشكل العام: دائري

االرتفاع: )) مرت عن سطح البحر 

القطر: 6 مرت

الوصف: يقع املوقعSBHG7 يف الشامل من املوقع G6، G5، ويقع بني خطي 
طول N29.38.528، وعرض E 9.50.276)0، وهو عبارة عن تل يرتفع 
عن سطح البحر بحوايل ))م، وتبلغ مساحة التنقيب 0)×0)أمتار مربعة، وقسم 

 A.B.C.D املربع إىل أربعة أقسام

ال�سطح 

العديد من الكرس احلجرية املختلفة األنواع والرمال  التل  تتناثر عىل سطح 
حدود  اتضحت  وقد  بالكامل،  املربع  سطح  بتنظيف  العمل  بدأ  وقد  الناعمة، 
إىل  صفت  احلجم  متوسطة  أحجار  عن  عبارة  كانت  والتي  اخلارجية،  املدفن 
إلزالة  5سم  لعمق  والنزول   Aالقسم عىل  الرتكيز  وتم  منتظم،  بشكل  بعضها 
الطبقة السطحية والكشف عن أي ظاهرة، بعد النزول للعمق املطلوب، وظهرت 
عىل سطح القسم A من املربع أحجار متناثرة عشوائية التوزيع بني احلد اخلارجي 
التل، وهذا ما جرت عليه عملية  الدفن، وهو يف منطقة مركز  للقرب وبني مكان 
بناء املدفن والسامت التي كانت مستخدمة يف ذلك الوقت، ولزيادة اإليضاح تم 
نفس  حتى  التنقيب  يف  واالستمرار  السطحية  الطبقة  بإزالة   B القسم  يف  العمل 
سوى  مكتشفات  أي  هناك  تكن  ومل  سم،   20  –  (0 بني  يرتاوح  الذي  العمق 

الكرس احلجرية والرمل الناعم. 
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SBHG7 صورة

أما غرفة الدفن التي تقع يف مركز التل فيظهر من الوهلة األوىل أهنا بيضاوية 
الشكل، كام توضح الصورة، ولكن مع إزالة األتربة واألحجار املتساقطة اتضح 
وبعرض  50)سم  بطول  للجنوب  الشامل  من  متتد  مستطيل  شكل  عىل  أهنا 
0))سم، وظهرت أول كرسة من العظم عىل عمق 26سم يف جهته الغربية، وتم 

احلفر حتى عمق 30سم عنده ظهرت بقية العظام))). 

والعظام عىل ما يبدو عليها كانت لساقني وجزء من عظمة احلوض إلنسان، 
ويرجح أن تكون اجلثة قد وضعت عىل هيئة القرفصاء، وقد اختفت أجزاء اهليكل 
حيث  األتربة  إزالة  متت  العظام  رفع  بعد  القرب،  يف  عليها  نعثر  مل  حيث  العلوية 

ظهرت أرضية القرب وقد رصفت باألحجار غري املشذبة.

))) سلطان الدويش وخالد سامل "التقرير النهائي ألعامل البعثة اخلليجية الثالثة يف تالل مدافن بحرة" أرشيف 
إدارة اآلثار واملتاحف، الكويت 2009م، ص )).
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ال�سمات العامة:

القرب فقري من حيث املكتشفات واللقى التي توضع مع امليت، وتعرض القرب 
لعملية ختريب أفقدته الكثري من ماهيته، وبخاصة اختفاء اجلزء العلوي من اهليكل. 
األحجار املتناثرة حول القرب ال أعتقد أهنا استخدمت للتمويه كام يعتقد بعضهم، 
ولكن استخدمت كأسلوب يف بناء للقرب، واملعلوم أن غالبية املقابر الدائرية تكون 
يف مركز الدائرة، ولو كان يستخدم للتمويه لتغري مكان الدفن من باب أوىل إىل أي 

جهة من اجلهات، لذلك أرجح أنه أسلوب بناء متيزت به املقابر الدائرية))).

 SBHG10 حادي �ع�سر�ن - القرب رقم

الشكل العام: دائري 

االرتفاع: 8) سم 

القطر: 3 مرت 

الوصف: يقع هذا القرب يف منطقة الصبية هناية بحرة يف اجلزء الشاميل الرشقي 
طريق الصبية الرسيع القريب من اجلرس، وبعد إزالة معامل السطح ظهرت حجارة 
ومتداخلة  مبعثرة  احلجم  ومتوسطة  صغرية  حجارة  تتوسطها  الشكل  مستديرة 
فيام بينها مع األتربة واحلىص والرمال، وقد برزت غرفة الدفن، وهي تتكون من 
أربعة مداميك حجرية تفصل بينها األتربة والرمال،كام تم العثور عىل عظم هليكل 
آدمي عىل عمق 5)سم من سطح القرب، واستمر احلفر حتى أرضية القرب، وكذلك 
0)سم،  بعمق  بالقرب   أخرى  أثرية  مواد  وجود  من  للتأكد  القرب  أرضية  أسفل 
فيبلغ  الدفن  قياس قطر غرفة  أما  الدفن حتى 8)سم،  بذلك عمق غرفة  ليصل 

))) حممد الشواطي "تقرير املدفن SBHG7" أرشيف إدارة اآلثار واملتاحف، الكويت 2009م، ص )-5. 
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ومن  اجلنوب 8) سم  الدفن من جهة  غرفة  ويبلغ عمق  واحدًا ×80سم،  مرتًا 
جهة الشامل 32سم، كام توضح الصورة.

 SBHG10 صور

وجدير بالذكر أن جدار غرفة الدفن متيز بناؤه بأنه غري منتظم الشكل اللهم 
إال اجلانب اجلنويب منه؛ فالقرب غري مستدير الشكل وأحجاره غري متناسقة.

قياس  اخلارجي  واإلطار  الدفن  غرفة  جدار  مابني  املسافة  بلغت  ولقد 
60.)مرت، ويبلغ سمك حجارة غرفة الدفن مابني 3-))سم، وعرضها 35 سم 
كام يبلغ طوهلا 70سم. وهناك طبقة من الرتبة واحلجارة الصغرية يرتاوح سمكها 

من)-)سم بني صفوف احلجارة. 

SBHG17 ثاين �ع�سر�ن - القرب رقم

الشكل العام: دائري 
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االرتفاع: 25 مرتًا عن سطح البحر 

القطر: 0).7مرت

الوصف: جرى تقسيم املربع إىل قسمني A-B، وتركز العمل يف البداية عىل 
املربع A ، وتم تنظيف املربع من الرمل املرتسب والنزول إىل عمق 0)سم، حيث 
للقرب ولكن برزت  الداكن، ومل يظهر اجلدار اخلارجي  البني  الرتبة إىل  تغري لون 
غرفة الدفن بشكل واضح، وعند العمق 20 سم تبني أن اجلدار اخلارجي خمرب 

ولكنة شبه دائري.

SBHG17 صورة

اجلدار اخلارجي:

رملية  أرضية  عىل  ومشيد  االستدارة  مكتمل  غري  للقرب  اخلارجي  اجلدار 
3-2)سم،  وارتفاعه  سم   80-2( من  عرضه  يبلغ  واجلدار  داكن،  بني  لوهنا 
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وهو مكون من صف إىل صفني من احلجارة احلمراء، وال توجد مادة رابطة بني 
الصخور، ومن الواضح أن اجلدار اخلارجي تعرض يف صفوفه السفلية والعلوية 

إىل التخريب.

غرفة �لدفن: 

تأخذ الشكل املقبب، وبنيت من حجارة كبرية محراء اللون تضيق يف األعىل 
وتتسع يف األسفل، عىل شكل بيضاوي، متتد من الرشق إىل الغرب، وشيدت عىل 
أرضية رملية، وهي مكونة من ستة صفوف من احلجارة املتوسطة إىل كبرية احلجم، 
يبلغ قطرها من الشامل إىل اجلنوب 30) سم، ومن الرشق إىل الغرب 60)سم، 
الصبية وأهم مكتشفاته هي  القرب من أغنى مقابر  وعمقها 60سم،  ويعترب هذا 

اجلرة الفخارية الوحيدة التي كشف عنها يف تالل املقابر))).

 SBHG18 ثالث �ع�سر�ن - القرب رقم

الشكل العام: دائري

االرتفاع: 85 مرتًا 

القطر: 50.5 مرت

األرض  من  حوهلا  عام  نسبيا  مرتفعة  منطقة  طرف  يف  القرب  يقع  الوصف: 
احلجرية من الرمل، وعىل حوافها تنترش الرمال املرتسبة بفعل الرياح، وال توجد 
هناك أشجار أو شجريات قريبة من القرب، ويبدو أن سطح املنطقة تعرض للتعرية 

بفعل الرمال التي كانت عليها كام توضح الصورة التالية.

الكويت  واملتاحف،  اآلثار  إدارة  SBHG17،أرشيف  املدفن  التنقيب  ميداين عن  تقرير  الراشدي:  محدان   (((
2009م، ص 3. 
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SBHG18 سف القرب��

يعترب القرب من األشكال التي بنيت عىل سطح األرض، وقد اتبع يف أسلوب 
األحجار  ووضعت  مسطح،  و  الرميل  احلجر  من  وهو  الدائري،  الشكل  البناء 
الداخل تدرجييا، وقد مأل  باجتاه  يبدأ باالرتفاع  القرب اخلارجي ثم  لتكون حدود 
بأحجار أقل حجام وكذلك بأحجار صغرية حتى نصل لفتحة غرفة الدفن؛ حيث 

تم صف جمموعة من األحجار الكبرية عىل حوافها.

ويف اجلزء العلوى جرى صف جمموعة من األحجار عليه بشكل غري منتظم، 
وبرتاكم مبارش عىل اجلزء العلوى من غرفة الدفن، ويبلغ ارتفاع أعىل نقطة من 
القرب عن األرض املحيطة به من اجلهة الغربية حواىل 60سم، ومن جهة اجلنوب 

حواىل 65سم.

أما غرفة الدفن فقد بنيت عىل أرضية صخرية بشكل دائري، وكذلك يوجد 
هناك حفرة بأسفل اجلدار الشامىل والشامىل الغريب وقد امتألت بالرتبة التي اختلط 

هبا قليل من البحص الصغري))).

))) البحص الصغري حبيبات صخرية صلبة.
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غري  أحجار  وهي  حجرية،  مداميك  سبعة  إىل  ستة  بني  ما  لنا  ظهرت  وقد 
منتظمة احلجم والشكل، يف جدار غرفة الدفن وبارتفاع يصل إىل 82 سم.

التي يف اخلارج؛ حيث كشف عن  الرمال  الدفن عن  واختلفت رمال غرفة 
طبقة رملية ناعمة، وعىل عمق 30سم ظهر جزء من عظمة فخذ، وكذلك سن 
برشية، ثم ظهرت بقية اهليكل، وتبدو الرجل اليرسى يف حالة ثني مع فقد جزء 
اهليكل  بقايا  ويمتد  مكسورة،  عظام  من  وبقايا  احلوض  وظهر  القدم،  من  كبري 
من اجلزء العلوى لضلوع الصدر وبقايا قليلة من عظمة اليد اليرسى وجزء من 
مججمة الرأس من اجلانب األيمن. وقد دفن اهليكل يف طبقة رملية غري متامسكة، 
وبإزالة الطبقة الرملية بدأت تتكشف األجزاء السفىل من اهليكل؛ عظمة الرجل 
الدفن  الصدر كام هو معروف يف  باجتاه  اليد وقد رفعت بشكل منثٍن  اليمنى مع 
بوضعية القرفصاء. واالجتاه العام هلذا اهليكل الوجه متجه إىل جهة الشامل الرشقي 
والرأس متجهة إىل جهة الرشق))). وتبلغ املسافة بني فتحة القرب واجلدار اخلارجي 

2.20مرت، أما قطر غرفة الدفن فيبلغ حواىل 30.)مرت.

وقد جرى تقسيم غرفة الدفن من خالل عمل مقطع نصفي باجتاه عمق القرب 
تشبه  عظمية  بقايا  عىل  املقطع  هذا  يف  العثور  تم  وقد  األرضيات،  إىل  للوصول 
الرجل مع الركبة، أما يف اجلهة األخرى من غرفة الدفن فقد ظهرت لنا الفقرات 
للظهر  العظمية  الفقرات  تتكشف  بدأت  األتربة  وبإزالة  اهليكل،  لرقبة  العظمية 
مع فقرات القفص الصدري من اجلهة اخللفية ومن ثم عظمة احلوض وعظمتا 
الفخذ والرجل، واللتان تم وضعهام بشكل منثٍن. وظهر مع امتداد اجلسد عظمة 
مع  اليرسى  اليد  عظمة  وبقايا  اليد  أصابع  عىل  نعثر  مل  ولكن  ممتدة،  اليمنى  اليد 

))) عييس عباس: التنقيب يف التل SBHG18، أرشيف إدارة اآلثار واملتاحف، الكويت، 2009م، ص 3.
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اجلهة  إىل  الوجه  من  الغريب  اجلنوب  باجتاه  اهليكل  هذا  ويتجه  األصابع.  بعض 
الغربية، وقد دفن امليت بشكل غري منتظم؛ حيث إنه وضع عىل بطنه وثنيت الرقبة 
لتكون الرأس باجلهة الغربية، مما يعزز سبب عدم وجود األدوات واللقى األثرية، 
وكذلك من املالحظ وجود جمموعة من العظام الصغرية بالقرب من اهليكل قد 

تكون حليوان ثديي قد يكون فأرًا صغريًا))).

))) عييس عباس: املرجع السابق، ص ).
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�ملبحث �لثاين

�ملقابر �لبي�ساوية �ل�سكل

تبلغ أطوال املقابر البيضاوية الشكل أكثر من عرضها، وهي قليلة االرتفاع، 
بنيت عىل مرحلتني؛ غرفة الدفن، ثم جدار خارجي حييط هبا، وترك بينهام مسافة من 

.)KG15.)–2م، وامتألت بالرمال واحلجارة الصغرية، من مثل)مقربة كاظمة

 KG1 اأ�اًل - القرب رقم

الشكل العام: بيضاوي 
االرتفاع: 80 سم 

القطر: 6.70 مرت و 0).6 مرت 

)6.70مرت  طوله  قياس  يبلغ  احلجم  كبري  الشكل  بيضاوي  قرب  الوصف: 
قليلة  هضبة  فوق  املدفن  شيد  وقد  رشق(،  شامل  و)0).6مرت  غرب(  جنوب 
شبكة  وسط  وإسقاطه  املدفن  تقسيم  عىل  العمل  البداية  يف  وجرى  االرتفاع، 

مربعات 5× 5 عرب حموري شامل جنوب، رشق غرب.
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وبني القرب من احلجارة الرملية الصغرية والصفائح احلجرية الطويلة القليلة 
السمك، وقد تم مسح طبقة السطح وفحصها بدقة والنزول من قمة املدفن إىل 

أسفله بعمق 20سم، وقد ظهرت فيه بقايا عظمية لساق برشية.

80سم،  عمق  حتى  املرتاكمة  الدفن  طبقات  عن  للكشف  العمل  واستمر 
حيث ظهرت أجزاء من هيكل عظمي كامل يف اجلهة الشاملية الغربية من غرفة 
اجلانب  عىل  مسجى  واجلسد  القرفصاء،  وضع  يف  اهليكل  وجد  وقد  الدفن، 
األيمن، حيث يتجه الوجه إىل الرشق والرأس إىل جهة جنوب غرب واألرجل 
ناحية شامل رشق. وقد كشف يف الزاوية الشاملية الغربية من غرفة الدفن عن جزء 

من طبقة سوداء نعتقد أهنا بقايا خملفات أشجار))).

 KG2 ثانيا - القرب رقم

الشكل العام: بيضاوي

القطر: 5×5.)م

))) سلطان الدويش وحامد املطريي وخالد سامل: املرجع السابق ص ).
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الصبية،  كاظمة  طريق  من  جدًا  قريبًا  يقع  الشكل  بيضاوي  قرب  الوصف: 
وجرى تقسيم القرب إىل أربعة مربعات متساوية 5× 5م، وقد شيد عىل هضبة عالية 
التل، وهي  الغريب من  الطرف اجلنويب  بنيت عىل  الدفن فقد  أما غرفة  االرتفاع، 
بيضاوية الشكل، يبلغ قياسها 60) × 0)2سم، وكشف عن غطاء صخري هلذه 
الواقع يف  الغرفة مكون من أربع قطع حجرية مستطيلة الشكل، وأحد األغطية 
الوسط وجد خارج القرب، أما البقية فقد وجدت يف وضعها األصيل، وقد أمدتنا 
الغطاء  تشييده، ووضعية  تم هبا  التي  بالطريقة  القرب  القائمة عن هذا  الدراسات 
الصخري، وكيفية الرسقة التي تعرض هلا هذا القرب؛ حيث أزيل جزء من الغطاء 
يف  منترشة  العظام  من  كرس  عىل  عثرنا  وقد  الرسقة،  عملية  جرت  ثم  الصخري 
شكل غري منتظم، كام عثر يف اجلزء الرشقي عىل تعويذة من الصدف دائرية الشكل 

هبا ثقب، ويظهر عىل سطحها اخلارجي عمليات الكحت والتسوية. 

 KG3 ثالثا - القرب رقم

الشكل العام: بيضاوي

القطر: 7×7.30م
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الوصف: يقع هذا القرب يف وسط أرض منخفضة من منطقة كاظمة عىل ربوة 
صغرية، وقد برزت حواف البناء اخلارجي التي تأخذ الشكل الدائري واستخدم 
ويبلغ  البيضاوي  إىل  القرب  شكل  ويميل  الكبرية.  احلجرية  املصاطب  بنائها  يف 
يف  إسقاطه  جرى  وقد  غرب،  رشق  مرت  و7.30  جنوب،  شامل  أمتار   7 قياسه 
الرميلة من  الطبقات  بإزالة  التنقيب  0) مرت))). وجرى  قياسه 0) ×  مربع كبري 
الدفان للوصول إىل أرضية القرب، ووجدت مبلطة بالصخور الرملية البيضاء، أما 
غرفة الدفن فهي دائرية الشكل قطرها 70.)مرت، كشف هبا عن هيكل عظمي 
الرأس  وكان  األيمن،  اجلانب  عىل  مسجى  واجلسد  القرفصاء،  وضع  يف  مهشم 
اهليكل  أن  ونعتقد  الشامل،  باجتاه  والوجه  الغرب  باجتاه  واألرجل  الرشق  باجتاه 

المرأة بالغة، ومل نعثر عىل أثاث جنائزي وذلك بسب تعرض القرب للرسقة.

SRA رابعًا - القرب رقم

الشكل العام: بيضاوي 

االرتفاع: 30.99 من مستوى سطح البحر.

القطر: ))مرت تقريبا من الشامل إىل اجلنوب 

الوصف: تل ركامي يقع يف وسط منخفض رميل، مبني عىل هضبة صغرية 
طولية الشكل، منعزل عن التالل األخرى، تغطي سطحه شجريات صحراوية.

))) سلطان الدويش وآخرون: املرجع السابق ص6.
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أهنا من  تثبت  القرب يظهر يف طريقة رص احلجارة ووضعها، والتي  بناء  إن 
فعل نشاط برشي؛ حيث كانت بعض الصخور مرتاصة مع بعضها و متثل جدرانًا 
اجلزء  إال  يتبق  ومل  اهنار،  قد  منها  العلوى  اجلزء  لكن  بعض،  مع  بعضها  متصلة 
الصخور،  مابني  رابطة  مادة  تستعمل  مل  أنه  وخاصة  اجلدران،  هذه  من  السفيل 
ولكن كان هناك جتانس مابني الصخور من حيث أن أغلبها متقارب يف السمك، 
ونعتقد أن هذه الصخور نقلت إىل املوقع من اجلهة الرشقية للتل الركامي؛ حيث 

اقتطعت من الطرف الشاميل الغريب للمرتفع، كام هو موضح بالصورة.

إن اجلدران املتصلة مع بعضها متثل بناء مربع الشكل تقريبا يف األسفل، لكن 
ارتفاع بناء اجلدران يأخذ اجتاها إىل الداخل جيعلها مكونة سقفا هلذا البناء املربع الصغري 
احلجم، فكان البناء مقببًا من األعىل، كام لوحظ أن هذا البناء أقيم عىل تل طبيعي 

التكوين، لذلك فقد استغل سطح هذا التل كأساس قوى إلقامة البناء عليه. 

وبعد إزالة الصخور املتساقطة واألتربة من داخل هذا البناء، وهي تربة ناعمة 
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مفككة من ترسيب الرياح. والشكل العام هلذا البناء يوحي أنه قرب ولكن بسبب 
اهنيار صخور اجلدران وبعثرهتا مل نستطع حتديد مدخل القرب واجتاهه. 

إن عملية التنقيب داخل هذا البناء مل تسفر عن العثور عىل أى عظام برشية، 
وال يعرف ما إذا كان القرب قد رسق أم ال))).

�ملكت�سفات: 

عثر يف داخل القرب عىل جرس نحايس هرمي الشكل عىل األرضية الطبيعية 
عليه  عثر  الذي  الوحيد  األثر  هو  وهذا  للقرب،  الرشقي  للجدار  مالصق  مبارشة 
يف الداخل، أما يف خارج القرب من اجلهة اجلنوبية الرشقية فقد عثر عىل حلقة من 
الصدف دائرية الشكل وكأهنا خاتم، كام عثر عىل كرس فخارية جلرة، ومن املحتمل 
مع  وضع  الذي  اجلنائزي  األثاث  ضمن  من  كانتا  الفخارية  والكرسة  احللقة  أن 

امليت، لكن العثور عليها خارج القرب يعترب مؤرشًا عىل رسقة القرب الحقا.

SR)(( D خام�سًا - القرب رقم

الشكل العام: جمموعة مقابر بيضاوية الشكل 
(R4( D الردحة

تنترش عىل سطحها  التي  للمنطقة  الغريب  الطرف  املوقع عىل  اختيار هذا  تم 
.)R4( الركامات الصخرية وأطلق عليه موقع

الو�سف العام للموقع 

يمتاز املوقع بربوزه وامتداده إىل الغرب، وحيده من اجلهة الشاملية والغربية 
كام  األمطار،  مياه  سيول  من  نتجا  منخفضان  أخدودان  الغربية  اجلنوبية  واجلهة 
غربا،  اجتهنا  كلام  االرتفاع  يف  ويأخذ  الرشق،  من  سطحه  باستواء  املوقع  يتميز 

999)م  الوطني،  الكويت  متحف  أرشيف  999)م،  الردحة  تنقيبات  وآخرون:  احلميد  عبد  شهاب   (((
الكويت، ص 2-)
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ويمتاز سطحه اخلارجي برتبته الناعمة املفككة، وينترش عىل سطحه الشجريات 
 .(2 الصحراوية )شجريات الرمث والعرفج()))

ويربز عىل السطح اخلارجي للموقع يف اجلهة الرشقية جمموعتان متجاورتان 
الغربية  من الصخور املحلية مكونتان من حجارة خمتلفة األحجام، أما يف اجلهة 
من املوقع بالقرب من الطرف الغريب يوجد ركامان صخريان متجاوران واضحا 

املعامل والصخور ذات األحجام واألشكال املختلفة)3). 

العمل امليداين: 

تم فتح املربعات التالية: وهي تغطي مسافة 60)مرتًا تقريبا.

بنيتا عىل سطح املوقع وثالث مقابر  اثنتان منها  وتم الكشف عن 5 مقابر؛ 
حفرت يف األرض الطبيعية للموقع، وفيام ييل تفاصيل هذه املقابر، كام  هوموضح 

بالصورة التالية:

))) شجريات قزمية صحراوية تنبت يف منطقة شامل الكويت
)2) سمرية أمحد السيد عمر: حممية صباح األمحد الطبيعية، اخلصائص الطبيعية واملوارد البيئية، معهد األبحاث 

العلمية، ط)، الكويت، 2008م، ص 88.
)3) فهد الوهيبي وآخرون: تقرير مبدئي عن األعامل امليدانية للبعثة الكويتية، أرشيف إدارة اآلثار واملتاحف، 

الكويت، 999)م، ص 8-6.
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 1-R( ساد�سًا - القرب رقم�

قياساته: 

الطول من اخلارج: 203 سم 

الطول من الداخل: من األسفل 37) سم، من األعىل 32) سم 

العرض من اخلارج: 06) سم 

العرض من الداخل: من األسفل 63 سم، من األعىل 53 سم 

االرتفاع من اخلارج: 0) سم 

االرتفاع من الداخل: 30 سم 

قياسات الصفائح الصخرية الساقطة والتي من املحتمل أهنا جزء من غطاء 
القرب: 

الطول: 59- 6) سم 

العرض: 0)- 25 سم 

السمك: 0) – 5 سم 

��سف القرب: 

غرب/ شامل  اجتاهه  األرض،  سطح  فوق  مبني  الشكل،  مستطيل  بناء  هو 
احلجارة  من  صفوف   5-3 من  يتكون  حملية،  صفائح  من  مبني  رشق،  جنوب 
اجلدران، وهو  رابطة بني صخور حجارة  مادة  أي  توجد  املتوسطة احلجم، وال 
أنه تم  الطبيعية مبارشة، وهي أرض صخرية، ومن املحتمل  مبني عىل األرضية 
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الشاملية  اجلهة  والقرب مدمر يف  القرب.  بناء  قبل  بأرضية  فرشها  أو  تسوية األرض 
الرشقية؛ حيث إن احلجارة يف هذا اجلزء مفقودة، وتوجد بعض الصخور يف اجلهة 
الغربية من القرب؛ من املحتمل أهنا ساقطة من اجلدار الغريب للقرب، ومن املحتمل 
الكبرية  الصخرية  الصفائح  من  جمموعة  توجد  كام  الحقة،  مدة  يف  سقطت  أهنا 
موضوعة  الرشقي،  اجلنويب  للجدار  مالصقة  وهي  الرشقية،  اجلهة  يف  املرتكزة 
بشكل عمودي يفصل بني بعضها رمال ناعمة، ومن املحتمل أن هذه الصخور 
القرب  أرضية  عىل  صخرية  صفيحة  توجد  كام  للقرب،  الصخري  الغطاء  من  جزء 
من الداخل، وتوجد يف اجلهة الشاملية الغربية من القرب، ومن املحتمل أهنا أحد 
صفوف احلجارة السفلية للجدار الرشقي للمدفن، ولكنها أزحيت إىل داخل القرب 

يف فرتة الحقة.

القرب قد تعرض للرسقة والتدمري يف فرتة الحقة من  املحتمل أن هذا  ومن 
الدفن، ونالحظ أن جزءًا من احلجارة الرشقية للمدفن مفقود، ومن املحتمل أن 
احلجارة الساقطة بالقرب من هذا اجلدار هي حجارة اجلزء املفقود، وال يوجد هلذا 
البناء أي خملفات بنائية. أما من ناحية املكتشفات فلم يتم العثور عىل أي خملفات 

إنسانية أو مواد عضوية سواء داخله أو خارجه.

طريقة بناء القرب:

إن صفوف جدران القرب تأخذ باالنحراف إىل الداخل، من األسفل إىل األعىل 
فإن  ولذلك  آنفا،  ذكرنا  كام  اجلدران  حجارة  بني  رابطة  مادة  وجود  عدم  بسبب 
البناء هذه تضفي عىل اجلدران متانة تتحمل ثقل الغطاء الصخري الذي  طريقة 
يوضع إلغالق القرب من األعىل بعد أن تتم عملية الدفن، ونظرا لعدم استخدام 
الصغرية  احلجارة  استخدام  لوحظ  فقد  اجلدران  حجارة  بني  رابطة  مادة  أي 
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كحشوات مابني حجارة اجلدران، ومن ثم فإن املحتمل، ولعل اهلدف من ذلك 
هو منع ترسب الرمال إىل داخل القرب، أن يقودنا هذا إىل استنتاج مفاده أن القرب 
حمكم اإلغالق، ولكن التدمري الذي حلق به يف فرتات الحقة من الدفن أدى إىل 

امتالء املدفن بالرمال الناعمة الناجتة عن ترسيب اهلواء هلا))).

 2-R( سابعًا - القرب رقم�

قياسات القرب:

العرض من اخلارج: 00) سم 

العرض من الداخل: 52 سم

االرتفاع: )2 سم من جهة رشق-غرب

االرتفاع: 5) سم من جهة شامل-جنوب 

ويقع يف اجلزء الشاميل من املربع Bia، ويمكن حتديد موقعه بأنه يقع يف جنوب 
R4-1 وال يفصله عنه سوى 30 سم تقريبا. 

اجلنويب  اجلزء  إال  منه  يبق  ومل  تدمر،  قد  البناء  من  كبريًا  جزءًا  أن  ويالحظ 
وهو  رشق  شامل/جنوب  هو  املبنى  هذا  اجتاه  أن  ذلك  من  ونستنتج  الرشقي، 

موازي للمدفن R4-1، وهو كذلك متشابه معه يف الشكل العام. 

وهو  احلجارة،  من  صفوف   3-2 من  يتكون  القرب  هذا  من  املتبقي  واجلزء 
أو فرشت  أن األرض سويت  املحتمل  الطبيعية، ومن  مبنى عىل سطح األرض 
جدران  حجارة  مابني  رابطة  مادة  أى  تستخدم  القرب،ومل  بناء  عملية  تتم  أن  قبل 

))) سلطان الدويش: تقرير عن التنقيب يف مدافن الرادحة، الكويت 2000م، ص 5.
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القرب املتبقية، وقد استخدمت احلجارة الصغرية كحشوات مابني حجارة صفوف 
اجلدران إلغالق الفجوات منعا لرتسيب الرمال إىل داخل القرب، ومن املحتمل 
أن القرب قد تعرض للتدمري والتخريب املتعمد؛ حيث إن ثالثة أرباع حجارة الدفن 
مفقودة، وبخاصة جزء من اجلدار الغريب واجلدار الشاميل وجزء من اجلدار الرشقي، 

وإن أعامل التدمري التي حلقت هبذا القرب قد أثرت عىل مالمح القرب العامة))). 

طريقة البناء: 

طريقة البناء مشاهبة لطريقة القرب R4-1؛ حيث إن صفوف جدران القرب تأخذ 
باالنحراف إىل الداخل من األسفل إىل األعىل لعدم وجود مادة رابطة مابني حجارة 
صفوف اجلدران هبدف إضافة القوة واملتانة هلذه اجلدران لتتحمل ثقل الغطاء الصخري 
الذي يغلق به القرب من األعىل بعد أن تتم عملية الدفن، وكذلك استخدمت احلجارة 
الصغرية كحشوات، كام ذكرنا آنفًا، لتمنع عملية ترسب الرمال إىل داخل القرب، وهذا 

يعني أن القرب كان حمكم اإلغالق بعد أن متت عملية اإلغالق)2).

 SRG8 ثامنًا - القرب رقم

شكل التل العام: بيضاوي 

االرتفاع: 60سم 

القطر: 0).) مرت شامل جنوب، 80.) مرت رشق غرب 

الثالثة من مرتفعات جال الزور، تل  الوصف: يقع هذا القرب عىل السلسلة 

))) شهاب الشهاب: الركامات الصخرية يف الصبية، الكويت 2000م، ص7-5.
)2) فهد الوهيبي وآخرون: تنقيبات الردحة عام 2000م، أرشيف إدارة اآلثار واملتاحف، الكويت 2000م، 

ص)-5.
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بيضاوي الشكل، وقد بني عىل األرضية الصخرية عىل حافة املنحدر، ويالحظ 
اهنيار جزء كبري من بناء القرب، واجتاه القرب هو جنوب رشق شامل غرب)))، وقد 
لوحظ أن النصف اجلنويب من التل بالضبط يقع عىل احلافة الصخرية التي ترشف 
تسقيط  املنحدر، وتم  الباقي يف  املقدمة، ونصفه  تم وصفه يف  الذي  الوادي  عىل 
التل وسط مربع قياس 5 × 5 أمتار، وجرى التنقيب يف التل من القمة مع توضيح 

حلدوده من اخلارج حتى بدت معامله تتضح لنا بالكامل.

حجرة الدفن: 

اجلنوبية  اجلهة  يف  تنحدر  وهي  أيضا،  الدائري  الشكل  الدفن  حجرة  تأخذ 
سم،  الشاملية60  اجلهة  يف  ارتفاعها  ويبلغ  له،  تعرضت  الذي  االهنيار  بفعل 
كأرضية  للهضبة  الصخرية  األرضية  من  االستفادة  تم  وقد  70)سم،  وقطرها 
اجلنوبية  اجلهة  أن  نعتقد  لكننا  برشية،  عظمية  بقايا  عىل  عثر  وقد  الدفن،  حلجرة 
احلديدية  األداة  تلك  بقايا  وتعد  صدفة،  عىل  وعثر  اهليكل،  لوضع  معدة  كانت 
املتآكلة أهم ما عثر عليه يف هذا التل، فمن املحتمل أهنا متثل نصل سكني صغرية 
احلجم اعتدنا عىل أن نرى شبيهة هلا يف املقابر التي تعود للعرص احلديدي، وحيمل 
هذا النصل مدلوالت كثرية تقودنا للربط بني العمر الزمني احلقيقي هلذه التالل 

وبني ظاهرة استخدام هذه التالل يف األلف األول قبل امليالد)2).

 SRG12 تا�سعًا - القرب رقم

شكل التل العام: بيضاوي 

))) سلطان الدويش: تالل املدافن يف شامل جون الكويت، ط )، اللقاء العلمي السنوي السادس جلمعية التاريخ 
واآلثار بدول جملس التعاون لدول اخلليج العريب، دارة امللك عبد العزيز، الرياض 2005م، ص)2.

)2) حامد املطريي: نتائج التنقيب يف تالل مدافن الردحة اجلنوبية والشاملية والنهدين )200م، ص0). 
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االرتفاع: 50 سم 

القطر: ) أمتار رشق غرب، 5.) مرت شامل جنوب

بعد 5) مرتًا  SRG6 عىل  القرب  الغرب من  SRG12 يف  القرب  يقع  الوصف: 
منه، وهو أحد ثالثة قبور متقاربة عىل هناية مرتفع كبري، ويعد نقطة هناية مقابر 
ويبلغ   ،SRRG13 و   SRG9 هي  املقابر  وهذه  الشامل،  جهة  من  الردحة  منطقة 
ارتفاع التل حوايل 50 سم عن األرض املحيطة به، تنترش فوق سطح هذا القرب 
كمية قليلة من الصخور، لكن التل بشكل عام مغطى بالرمال لوقوعه عىل هناية 
منحدر رميل، وتم تسقيط التل وسط مربع بقياس 5×5 أمتار، وتم القيام بتنظيف 
البدء بتحديد  لنا الصخور بشكل واضح، ثم  التل من الرمال حتى بدت  سطح 
تقريبا،  بيضاوي  تتضح، فهو تل ذو شكل  بدأت حدوده  التل من اخلارج حتى 

قطره حواىل )×5.) مرت، ثم بدأنا يف وسط القرب حيث حجرة الدفن))).

حجرة الدفن: 

كانت حدود حجرة الدفن واضحة بعد التنظيف، لكنها كانت مليئة بالرمال 
تعرض  قد  التل  هذا  بأن  يوحي  مما  املتساقطة،  الصخور  من  جمموعة  وجود  مع 
للحفر عىل اجلوانب  توسيع  و  إىل عمق 80 سم  النزول  لالهنيار، ومع مواصلة 
يبلغ قطرها حوايل 85 سم  بيضاوي،  لنا حجرة دفن ذات شكل شبه  اتضحت 
رشق غرب و70 سم شامل جنوب، وكان اجلزء السفيل من حجرة الدفن حمفورًا 
بالصخور الطبيعية املكونة للتل إىل عمق 0) سم، ثم بنيت بقية مرتفعات احلجرة 

بالصخور الرملية.

))) سلطان الدويش وآخرون: املرجع السابق، ص 3). 
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ويف هذه احلجرة عثر عىل هيكل عظمي متحلل لكن معامله واضحة، فامليت 
ملقى عىل جنبه األيرس بوضع القرفصاء، واجتاه الرأس إىل الغرب، واألرجل إىل 
أثرية  لقى  أي  العثور عىل  الشامل، وبالرغم من عدم  إىل  فهو  الوجه  أما  الرشق، 
أخرى يف هذا القرب فإن وضعية الدفن يف هذا القرب تتشابه مع اهليكل الذي عثر 

.SRG6 (((عليه يف القرب

SRG13 عا�سرًا- القرب رقم

شكل التل العام: بيضاوي 

االرتفاع: 60 سم 

القطر: 7 أمتار شامل جنوب، 6 أمتار رشق غرب 

الوصف: يقع التل عىل السلسلة األوىل من مقابر الصبية عىل حافة منحدر 
املحيطة  األرض  عن  يرتفع  الشكل  بيضاوي  تل  وهو  الغريب،  الشامىل  الردحة 
يقع عند  تقريبا، وهو  SRG12، عىل بعد 0)مرت  القرب  به 65سم يف اجلنوب من 
انخفاض اهلضبة، ويرتفع التل عن األرض املحيطة به بحوايل 65سم، والتل ذو 
شكل بيضاوي، يبلغ قطره حوايل 7 أمتار شامل/جنوب، و 6أمتار رشق غرب، 
ويوجد فوق قمة التل كومة من الصخور املتكدسة اعتدنا عىل أن ترى شبيهة هلا 
يف بقية املقابر، فهي متثل حجرة الدفن، وقد قمنا بتسقيط القرب وسط مربع بقياس 
حجرة  حدود  بدت  حتى  للقرب  السطحية  الطبقة  بتنظيف  قمنا  ثم  أمتار،    8×8

الدفن واضحة. 

)200م  السابق،  املرجع  والنهدين،  واجلنوبية  الشاملية  الردحة  مدافن  يف  التنقيب  نتائج  املطريي:  حامد   (((
ص7.
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حجرة الدفن: 

املتساقطة  بالصخور  مليئة  كانت  التي  الدفن  حجرة  يف  التدرجيي  احلفر  بدأ 
اتضحت  0))سم  عمق  إىل  النزول  مواصلة  ومع  الناعمة،  للرمال  تكدس  مع 
حجرة دفن يف غاية اجلامل واإلتقان من حيث اهلندسة املعامرية وأسلوب البناء، 
فهي ذات شكل بيضاوي مجيل، رأسها يف الرشق وهنايتها يف الغرب، يبلغ قطرها 
50)×90سم، ولقد حفرت حجرة الدفن يف األرضية الصخرية الطبيعية املكونة 
هلذا املرتفع إىل عمق 30 سم، ثم بنيت بقية أطوال حجرة الدفن بالصخور الرملية 
الصخور، أي يف حدود 80 سم، وقد صفت  إىل 8 صفوف من  بارتفاع من 6 
بحيث  البناء  ارتفع  كلام  الدفن  فوهة حجرة  رابطة، وتضيق  مادة  دون  الصخور 
تقرتب قمة القرب من الشكل القببي، ومل يعثر عىل أي لقى أثرية داخل القرب، وهذا 

يقودنا إىل االعتقاد بأن هذا القرب كان معدا للقرب لكنه مل يستخدم))).

 SNG7 حادي ع�سر- القرب رقم

الشكل العام: بيضاوي 

االرتفاع: 70 سم 

القطر: 7 أمتار من الرشق إىل الغرب، 6.30م من الشامل إىل اجلنوب

الوصف: يقع إىل جهة الشامل الغريب من التل SMQ6 عىل مسافة 9.70مرت، 
أسقط التل يف شبكية 0)× 8 أمتار، قسمت إىل أربعة مربعات، وقد بدأ العمل من 
املتساقطة،  السطحية وإزالة األتربة واحلجارة  الطبقة  التل إىل أسفله بكشط  قمة 

)200م،  السابق،  املرجع  والنهدين،  واجلنوبية  الشاملية  الدحة  مدافن  يف  التنقيب  نتائج  املطريي:  حامد   (((
ص9.
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للتل.  اخلارجي  اجلدار  اتضح  املربعات حتى  التنظيف مجيع  وقد شملت عملية 
وكذلك ظهرت حدود حجرة الدفن تتوسط التل، حيث تم النزول إىل غرفة الدفن 
تربة  ظهرت  وبعدها  60سم،  عمق  إىل  املتساقطة  الكبرية  الصخور  واستخراج 
رملية ناعمة، واستمرت أعامل احلفر إىل أن تم الوصول إىل أرضية التل عند عمق 
)7سم، وبعد اكتامل عملية احلفر ظهرت حجرة الدفن بالشكل الدائري، حيث 

بلغ قطرها من الشامل إىل اجلنوب وكذلك من الرشق إىل الغرب 33.)مرت.

ومل يعثر عىل أي بقايا أو لقى أثرية بالقرب، ولكن من املالحظات التي وقفنا 
بالقرب وجود حجارة متساقطة بشكل كبري يف  والتنقيب  احلفر  أعامل  أثناء  عليها 
حجرة الدفن، وهذا يدل عىل تعرض غطاء حجرة الدفن لالهنيار بفعل الضغط 

الطبقي))).

))) ( سلطان الدويش و حامد املطريي: املرجع السابق، ص36.
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 KH2 ثاين ع�سر - القرب رقم

الشكل العام: بيضاوي. 

القطر: 3×5.)م.

الوصف: يف جهة اجلنوب الرشقي من التل KH1 عىل بعد عدة أمتار، وهو 
تل بيضاوي الشكل يتجه من الغرب إىل الرشق، وقد برزت جمموعة من احلجارة 
الرملية، وبعد عمليات احلفر يف هذا القرب ظهر أن التل ميلء بالصخور غري واضحة 
املعامل، ونعتقد أنه مل يستخدم للدفن، بل تم جتهيزه لعمليات الدفن، وكشف فيه 

عن ألواح للغطاء عىل فوهة التل. ومل يعثر عىل أي مكتشفات. 

 KH3 ثالث ع�سر -  القرب رقم

الشكل العام: بيضاوي.

االرتفاع: 35 سم .

القطر: ) × 5م.
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الوصف: كشف عن قرب بيضاوي الشكل يقع عىل تل كبري مسقوف السطح، 
ومن الوهلة األوىل يتضح أن هذا التل قد تم العبث يف بنائه وهنبت منه مكتشفات، 
وقد قسم إىل أربعة مربعات )A.B.C.D(، ومن خالل عمليات التنقيب اتضح أنه 
املتوافرة  الصخور  من  مبني  الشامل،  إىل  اجلنوب  من  يمتد  الشكل  بيضاوي  قرب 
يف املنطقة، وقد كشف عن هيكل عظمي يف وضع القرفصاء يف جهة الشامل من 
املدفن، وقد نقل من غرفة الدفن، وأتلف اجلدار الشامىل لغرفة الدفن، ومل نعثر عىل 

أي خملفات أثرية تساعد عىل حتديد تاريخ القرب.

 SBH2 رابع ع�سر: القرب رقم

الشكل العام: بيضاوي.

االرتفاع: 0)) سم.

القطر: 7.70 × 9.20 م.
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الصبية  يقع يف وسط منطقة بحرة، عىل اجلهة اجلنوبية من طريق  الوصف: 
البيضاوي، ويبلغ  الشكل  يأخذ  ارتفاعه 0))سم  يبلغ  الرسيع، تل كبري احلجم 
قطره من الشامل إىل اجلنوب حوايل 7.70مرت، ومن الرشق إىل الغرب 9.20مرت، 
ويالحظ بروز يف اجلانب اجلنويب من التل، حيث يغطي سطحه طبقة من الرمال 

الناعمة الصفراء اللون. 

 وتم إسقاط التل يف مربعات شبكية ))م، أطلق عليها احلروف اإلنجليزية 
)A.B.C.D (، وقد اختري املربع A الذي يقع يف اجلهة اجلنوبية الرشقية من التل، حيث 
بدأ العمل يف تنظيف وكشط الطبقة السطحية، وهي عبارة عن تربة ناعمة لوهنا أصفر 
فاتح خملوطة بحبات من احلجارة الكلسية الصغرية، كام برزت ظواهر تكوين التل؛ 

وهي عىل النحو التايل: 

)1( اجلدار الدائري: شيد من الصخور الكلسية والرملية املتوسط احلجم، وهو يتكون 
من أربعة إىل مخسة صفوف من احلجارة،  وقطر اجلدار 6 أمتار.

4 أمتار تقريبًا، وطوهلا  )2( غرفة الدفن: وهي تتوسط اجلدار الدائري، ويبلغ قطرها 
90سم، بنيت بشكل جيد من صفوف مرتاصة من احلجارة،  113سم، وعرضها 
أما اجلزء الداخيل من حجرة الدفن فقد حفر هلا بعمق 30 سم يف األرض الطبيعية.

سمكها  بلغ  الصفراء   الناعمة  الرمال  من  واحدة  طبقة  من  تتكون  الدفن:  طبقة   )3(
70سم، أما الطبقة الثانية والتي تقع بني حجرة الدفن واجلدار الدائري فهي عبارة 

عن كتل حجرية خمتلفة احلجم تتخللها تربة رملية ناعمة لوهنا أصفر فاتح.

يرتاوح بني 20-  البرشية عىل عمق  العظام  املكتشفات: عثر عىل كرس من 
70سم.
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 SBH3 خام�ض ع�سر - القرب رقم

الشكل العام: بيضاوي.

االرتفاع: 5) سم .

القطر: 30)×0))سم.

حجام،  منه  أقل  وهو   ،  SBH4 القرب  من  الغرب  جهة  يف  يقع  الوصف: 
مربعات  أربعة  إىل  تقسيمه  وتم  غرب.  باجتاه رشق  البيضاوي  إىل  شكله  ويميل 
الوسط، مما يدل  أن هناك فجوة يف  السطح، واتضح  تنظيف  )A.B.C.D(، وتم 

عىل أنه قد تعرض للرسقة، كام هو موضح بالصورة التالية. 

بنية  ناعمة  تربة  ظهرت  و  الغرب،  جهة  من  القرب  عمق  يف  النزول  تم  وقد 
بيضاوي  والقرب  باحلجارة عىل عمق 5)سم،  مبلطة  أرضية  اللون، وكشف عن 
الشكل يبلغ طوله 30)سم رشق غرب، وأقىص اتساع له 0))سم شامل جنوب، 

وعثر أثناء عمليات النخل عىل خرزة أسطوانية ربام تكون من العقيق األمحر.
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SBH( ساد�ض ع�سر -  القرب رقم�

الشكل العام: بيضاوي.

االرتفاع: 70 سم.

القطر: 0).5× 60.) م. 

2)مرت   ×  (0 بمقياس  للقرب  شبكية  وضع  تم  العمل  بداية  يف  الوصف: 
القديمة  باخلرائط  واالستعانة  البحر  سطح  عن  االرتفاع  نقطة  حتديد  وجرى 
البلدية، ويقع هذا القرب عىل تل مرتفع يبلغ ارتفاعه مرتًا تقريبا  للجيش ووزارة 
أربعة  إىل  تقسيمه  تم  فقد  ما  نوعا  كبري  القرب  ألن  ونظرا  به.  املحيطة  املنطقة  عن 
 ،sbh4a-sbh4b-sbh4c-sbh4d مربعات، وتم تسميتها من الزاوية الشاملية الغربية
ويف البداية تم التنقيب يف املربعني a-b ؛ حيث تم النزول إىل عمق 5سم تقريبا 
والتنظيف بني الصخور وإزالة الصخور الصغرية التي ال تدخل يف بناء املدفن، 
القرب  الدفن، وكذلك حدود  بغرفة  املحيط  اجلدار  إظهار  اهلدف من ذلك  وكان 
وتم   ،  c-d املربعني  إىل  االنتقال  تم   a-bاملربعني من  االنتهاء  وبعد  اخلارجية. 
من  االنتهاء  وبعد  الدفن،  غرفة  وكذلك  اجلدران  وإظهار  أخرى  لطبقة  النزول 
الشكل  بيضاوي  وهو  بوضوح  الدفن  بغرفة  املحيط  اجلدار  ظهر  األوىل  املرحلة 
ويبلغ طوله من الشامل إىل اجلنوب 0).5 مرت ومن الرشق إىل الغرب 60.)مرت، 
أما طول القرب ككل فيبلغ من الشامل إىل اجلنوب 0) أمتار، ومن الرشق إىل الغرب 
9.60 مرت، أما غرفة الدفن البيضاوية الشكل، فتقع أسفل منها غرفة دفن أخرى 
إما يف  القرب قد تعرض للرسقة  أن  تبني  بينهام طبقة طني مدكوكة، وبعده  يفصل 
عرص الدفن أو يف عصور الحقة، وبدا ذلك واضحا ألن غطاء القرب – وهو حجر 
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كبري يستخدم لتغطية غرفة الدفن ومحايته – مل يكن يف مكانه الطبيعي إضافة إىل 
تدمريه. ويبلغ قطر غرفة الدفن من الشامل إىل اجلنوب 20)سم ومن الرشق إىل 

الغرب 80سم.

 

الدفن، وتم  النزول داخل غرفة  التنقيب وهي  الثانية من  املرحلة  ثم بدأت 
النزول حتى عمق 0)سم، وتتكون هذه الطبقة من تربة ناعمة فاحتة اللون وال 
الرتبة  كانت  الثانية  الطبقة  يف  النزول  استكامل  ومع  تذكر،  مكتشفات  هبا  توجد 

داكنة اللون حتى أرضية القرب وهي من الصخور.

منطقة  مقابر  غالبية  يف  احلال  هو  كام  للرسقة  تعرض  قد  القرب  هذا  كان  وملا 
إن  جنائزية  لقى  أي  أو  العظمي  اهليكل  عىل  احلصول  تعذر  فقد  لذلك  الصبية 
وجدت، وكان من أهم املكتشفات صدف بحري عثر عليه داخل غرفة الدفن عىل 
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عمق 70 سم، كام تم العثور عىل عظام برشية من الساق داخل غرفة الدفن عىل 
عمق 60 سم، أما خارج غرفة الدفن فقد تم العثور عىل بعض كرس من العظام يف 

املربع c ، ومن املعتقد أهنا عظام حيوانية، وقد تكون حديثة.

�لهند�سة �ملعمارية للقرب: 

 يتكون هذا القرب من جدار خارجي وجدار آخر حييط بغرفة الدفن، إضافة 
بورش،  منطقة  مقابر سلطنة عامن يف  النموذج موجود يف  وهذا  الدفن،  غرفة  إىل 
وتعود فرتة هذه املقابر إىل العرص الربونزي، وبدا اجلدار اخلارجي للقرب واضحا 
c-d يف جنوب القرب، ومن املحتمل أنه قد تعرض للتدمري يف اجلهة  يف املربعني 
الشاملية بسبب الظروف املناخية، وتم استخدام صخور كبرية يف هذا اجلدار كام 
هو موضح يف الصور والرسم يف امللحقات. أما اجلدار املحيط بغرفة الدفن فهو 
بيضاوي الشكل، وقد استخدم يف بنائه صخور متوسطة احلجم وغالبيتها مربعة 
يف  احلجم  وصغرية  متوسطة  صخور  واستخدمت  تقريبا،  الشكل  مستطيلة  أو 

غرفة الدفن.

وقد تم ملء اجلزء الواقع بني اجلدار اخلارجي واجلدار املحيط بغرفة الدفن 
بخليط من الصخور متوسطة احلجم والرمال، أما الصخور التي كانت بني غرفة 

الدفن واجلدار املحيط هبا فتبدو صغرية نوعا ما.

أما عن الصخور املستخدمة يف القرب ككل فهي صخور طبيعية برتقالية اللون من 
نفس صخور املنطقة، ومن الواضح أنه مل يتم استخدام مادة رابطة بني الصخور. 

وقد جرى فتح جمس اختباري يف اجلهة الغربية من التل بقياس 3 أمتار × مرت 
عرضه  قياسات  وتبلغ  الدائري  اجلدار  خارج  متتد  احلجارة  أن  وظهر  واحد، 
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ثالثة  من  اخلارجي  اجلدار  ويتكون  سم،  وعمقه 20  سم،   (5 وطوله  00)سم، 
صفوف من احلجارة؛ احلجارة العلوية يف وضع قائم، ثم هناك مسافة 2.5مرت بني 
اجلدار اخلارجي واجلدار الثاين، وهناك جدار غرفة الدفن وسمكها مرتان، وتتكون 
من صفني من حجارة كبرية يف وضع رأيس، واحلجارة السفىل طوهلا 60 سم وسمكها 
0)سم،  وسمكها  سم   50 طوهلا  اجلنوبية  احلجارة  من  األعىل  والصف  5)سم، 
واحلجارة الشاملية طوهلا 60 سم وسمكها 35 سم، أما ارتفاع مبني جدار غرفة الدفن 

فهو من 60 -80 سم))).

 SBHG8 سابع ع�سر: القرب رقم�

الشكل العام: بيضاوي.

االرتفاع: عن سطح البحر 26 مرتًا. 

القطر: ).0) مرت×5 أمتار .

الوصف: اجلدار اخلارجي: يأخذ الشكل البيضاوي، ويبلغ قطره 0)) سم 
من الشامل إىل اجلنوب، و5أمتار من الرشق إىل الغرب، وهو مكون من صخور 
متوسطة احلجم، وهي صخور رملية وصخور رسوبية متوافرة يف البيئة الطبيعية 
ملنطقة الصبية، تأخذ اللون الزهري، وقد استخدم يف بناء اجلدار اخلارجي صخور 
مصقولة ذات سمك ضعيف، ووضعت بشكل طوىل يف معظم أجزاء اجلدار، أما 
اجلزء الواقع بني اجلدار اخلارجي وغرفة الدفن فقد وضعت به احلجارة والرمال 

بشكل غري منتظم لسد الفجوات.

))) سلطان الدويش وخالد سامل" تقرير عن حفريات مدافن بحرة العوجا" املرجع السابق، ص )-).
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غرب،  رشق  20)سم  قياسها  يبلغ  الشكل  بيضاوية  غرفة  الدفن:  غرفة 
احتوى اجلدار عىل  بناؤها بشكل غري جيد، حيث  تم  و60)سم شامل جنوب، 
صخور صغرية وغري منتظمة، ومن الظاهر أهنا تعرضت للتخريب، وقد لوحظ 
تغري لون الرمال داخل غرفة الدفن، حيث متيل إىل اللون البني، وبرزت العديد من 
الصخور املتساقطة، وعىل عمق 0)سم ظهرت األرض البكر مع ظهور صخور 
كبرية يبلغ قياسها 60 × 35سم، وغرفة الدفن بنيت جدراهنا من ثالثة صفوف 
من احلجارة، وكان القرب خاليا من أي مكتشفات أو كرس عظام، مما يرجح أنه مل 

يستخدم أساسا بل كان معدا للدفن))).

 SBHG9 ثامن ع�سر- �لقرب رقم

الشكل العام: بيضاوي

االرتفاع: 50 سم من سطح املوقع

))) سلطان الدويش وخالد سامل" التقرير النهائي ألعامل البعثة اخلليجية الثالثة يف تالل مدافن بحرة"، املرجع 
السابق، ص 3).
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القطر: 0).) × 2.90مرت 

شامل  باجتاه  البيضاوي،  الشكل  ويأخذ   SBHG8القرب شامل  يقع  الوصف: 
صف  من  جزء  انتظام  ظهر  السطحية  الطبقة  إزالة  وبعد  رشق،  وجنوب  غرب 
احلجارة يف اجلزء العلوى من القرب، ثم ظهرت يف غرفة الدفن مداميك حجرية 
غري  كانت  فقد  الغربية  الشاملية  اجلهة  أما  الرشقية،  اجلنوبية  اجلهة  يف  منتظمة 
منتظمة. وتم النزول داخل غرفة الدفن بعد هناية املداميك احلجرية بعمق 0)سم 

للتأكد من األرضية، وكانت أرضية جبلية))).

 

حيث تتكون من أربعة صفوف من احلجارة، ويرتاوح سمك احلجارة التي 
صفوف  بني  الفجوات  سدت  وقد  2-6سم،  من  الدفن  غرفة  جدران  هبا  بنيت 
الشاملية  اجلهة  يف  الدفن  غرفة  عمق  ويصل  واحلجارة،  الرملية  بالرتبة  احلجارة 

الغربية إىل30 سم ويف اجلهة اجلنوبية الرشقية إىل 56 سم.

الكويت  واملتاحف،  اآلثار  إدارة  أرشيف   "SBHG9 القرب  "تقرير  احلرضي  ومسعود  العدوي،  عىل   (((
2009م، ص 3-2. 
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ومن الواضح أن القرب قد تعرض للتخريب من جهة الغرب، وهذا واضح 
من عدم وجود صفوف من احلجارة اللهم إال صفا واحدا من احلجارة.

 SBHG1( تا�سع ع�سر- القرب رقم

الشكل العام: بيضاوي.

االرتفاع: 27-30 سم.

القطر: ) أمتار تقريبا من الشامل إىل اجلنوب .

الوصف: تل متوسط احلجم بشكل بيضاوي، له ارتفاع متوسط عن سطح 
املوقع، حيث يالحظ به بروز يف اجلانب الرشقي من السطح، ويتكون هذا السطح 
من تربة رملية ناعمة لوهنا أصفر فاتح تناثر فوقها بعض احلجارة الكلسية خمتلفة 

األحجام، وقد بلغ ارتفاع التل 80سم.

أسقط التل يف مربع كبري بمقاس 7 × 7أمتار، وقد قسم هذا إىل مربعات حتمل 
أسامء حروف التينية A-B-C-D، واختري املربع A للتنقيب فيه، وهو الذي يقع 
يف اجلهة اجلنوبية الرشقية من التل، وجرى حتديد الظواهر وقشط الطبقة السطحية 
من األعىل إىل األسفل وبطريقة أفقية حتى الوصول إىل طرف التل، وبعد االنتهاء 
من حفر هذا املربع اتضحت لنا عنارص التل، وتالحظ استدارة اجلدار الدائري، 
والطبقة املكونة للتل عبارة عن ردم من احلجارة الكلسية خمتلفة األحجام معظمها 

متوسطة احلجم وتربة رملية ناعمة. 

واجلدار الدائري يتكون من صف واحد من احلجارة الكلسية أغلبها متوسطة 
احلجم مسطحة الشكل صفت بعضها فوق بعض بالطول والعرض بطريقة شبة 

منتظمة، وقد شيد اجلدار الدائري عىل أرضية رملية. 
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 SBHG1(A ع�سر�ن-  رقم القرب

الشكل العام: بيضاوي. 

الطول: 3)) سم .

العرض: )0) سم. 

االرتفاع: 76 سم .

تل متوسط احلجم عىل شكل بيضاوي، له ارتفاع متوسط عن سطح املوقع، 
السطح من  ويتكون هذا  اجلنويب من سطحه،  اجلانب  بروز يف  به  حيث يالحظ 
تربة رملية ناعمة لوهنا أصفر فاتح تتناثر فوقها بعض احلجارة الكلسيه املختلفة 
األحجام، وقد بلغ ارتفاعها مرتًا واحدًا – كام بلغ ارتفاعها من الغرب 0))سم، 
التل من اجلنوب إىل  ومن الشامل 20)سم ومن الرشق 5))سم، وبلغ عرض 

الشامل 7 أمتار وبلغ عرضه من الغرب مرتًا واحدًا.
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�ملبحث �لثالث

�ملقابر ذ�ت �جلد�ر �لد�ئري

 استخدم باملقابر ذات اجلدار الدائري سور أو حرم حول غرفة الدفن، وهو 
يبلغ قطره مابني  ببناء مقابر موتاهم، فاجلدار اخلارجي  الصبية  اهتامم أهل  دليل 
بناء  سبب  وإن   ،)SMG1-SRG6-SMQ1( واحد  مرت  وسمكه  3)-5)مرتًا، 
اجلدار الدائري ربام يعود حلامية القرب من األتربة املتطايرة وحلاميته من الرسقة، أما 

بالنسبة حلجم القرب فهناك اعتقاد بأن القبور الكبرية قد تعود لوجهاء املنطقة.

 SRG1 اأ�ال- القرب رقم

يقع التل عىل طرف وادي صغري من جهة الرشق عىل اجلهة اجلنوبية الغربية 
من الطريق املعبد للقادم من مدينة اجلهراء متجهًا إىل جزيرة بوبيان، و تغطي سطح 
جدار  فله  القرب  أما  الرياح،  نتيجة  تكونت  التي  الناعمة  الرمال  من  طبقة  املوقع 
دائري وغرفة دفن تقع يف وسط اجلدار، بيضاوية الشكل، ونالحظ اهنيار يف غرفة 
الدفن، كام توجد حفرة يف الوسط، وقد جرى تقسيم التل إىل أربعة مربعات كبرية 

ضلعها 7.5م، وتم التنقيب يف التل بالكامل كام هو موضح بالصورة التالية:
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غرفة الدفن:

بيضاوية الشكل قطرها 3أمتار، وقد جرى أوال حفر املقربة داخل الصخور 
اجلريية، ثم تم بناء اجلدران من احلجارة اجلريية التي صفت بشكل حلقات متواصلة 
من الصخور املتوافرة يف املنطقة، ثم أخذ يف عمل الغطاء من الصفائح، ويبلغ قطر 
إىل  الرشق  من  و2.50)مرتا  اجلنوب،  إىل  الشامل  من  3)مرتا  الدائري  اجلدار 
الغرب، وقد بني من الصخور اجلريية والرملية عىل شكل صفوف مرتاصة من 

3-) صفوف أفقية الشكل، وتأخذ أحيانا الشكل الرأيس من اخلارج. 

طبقات الردم: 

تم ردم الطبقة األوىل بعد االنتهاء من بناء غرفة الدفن بطبقة من الطني لتثبيت 
الطبقة  تلتها  ثم  الدائري،  الدفن واجلدار  املسافة بني غرفة  القرب وتغطية  صخور 
الناعمة  الرمال  من  طبقة  ثم  باحلصوية،  املخلوطة  الرسوبية  الرمال  من  الثانية 

املجلوبة من الوادي. 

SRG6 ثانيا- القرب رقم

وقد  الردحة،  من  واسعة  منطقة  عىل  ترشف  مستوية  هضبة  عىل  التل  يقع 
بنيت املقابر عىل السلسلة الثانية من جال الزور، وتعترب هذه املنطقة الغنية بالتالل 
رشع  الذي  الصبية  مياه  خزان  مرشوع  ضمن  لوقوعها  باإلزالة  مهددة  الركامية 

حديثا يف إنشائه.

أطلق  0)م،  شبكية0)×  مربعات  إىل  التل  تقسيم  عىل  العمل  جرى  وقد 
عليها حروف )A.B.C.D(، وقد اختري املربع A الواقع يف اجلهة الشاملية الغربية 

للعمل به.
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: SRG6/A املربع

من  بارزًا  ماعدا جزءًا صغريًا  بالكامل،  القرب  هذا  معامل  الرمال  تغطي  تكاد 
اجلدار الدائري املتساقط عرضه 0)2-250م، وتالحظ يف اجلزء الرشقي الشاميل 

جمموعة من األحجار كام هو موضح بالصورة التالية:

احلجارة املصفوفة عىل شكل نصف دائرة نعتقد أنه بناء جانبي

اجلدار الدائري: 

األحجار  من  مبنى  ))مرتا،  قطره  ثابت  ومقياس  دقيق  بشكل  بناؤه  جرى 
احلجارة  من  صفوف  أربعة  وتربز  واخلارج  الداخل  من  البناء  إبراز  وتم  اجلريية 

بارتفاع 0)سم.
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غرفة الدفن: 

طوهلا  رشق،  وجنوب  غرب  شامل  باجتاه  الشكل  بيضاوية  احلجم  كبرية 
60)سم، وعرضها 30)سم، تغطيها طبقات من الرمال الناعمة، وقد عثر عىل 
هيكل عظمي عىل عمق 86 سم يف وضعية القرفصاء ملقى عىل اجلانب األيرس، 
من  أجزاء  فقدت  وقد  الشامل،  باجتاه  والوجه  غربًا  واألرجل  رشقًا  الرأس  يقع 
المرأة  أنه  يتضح  الرأس  لعظمة  األولية  املعاينة  خالل  ومن  واحلوض،  الصدر 

بالغة))).

طبقة الدفن:

تم تغطية حرم املدفن بطبقة من الرمال الناعمة سمكها 30سم، ويقع باألسفل 
منها عىل األرضية الصخرية طبقة من الرمال احلمراء الناعمة املخلوطة بصخور 
كلسية صغرية بسمك 0)سم، أما غرفة الدفن فتتكون من طبقتني: األوىل  رملية 
محراء ناعمة يف مستوى جدران غرفة الدفن ويبلغ سمكها 68سم، والثانية تقع 
عىل األرضية الصخرية وهى طبقة رملية محراء ناعمة سمكها من 8)- 0) سم.

اللقى االأثرية: 

أربعة قطع من الربونز، عند مجعها أعطتنا شكاًل مربعًا صغريًا، ربام تكون من 
أدوات الزينة. 

))) من املعروف أنه يمكن التعرف عىل نوعية أي هيكل عظمي علميا بفحص احلوض، فهناك اختالف بني 
حوض الرجل واملرأة، ولكن يف حالة فقدان احلوض فقد اعتمدنا عىل عظمة مقدمة الرأس الختالفها بني 

اجلنسني.
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 SMQ1 ثالثا- القرب رقم

يقع هذا التل عىل حافة منحدر صخري، وينخفض اجلزء اجلنويب الغريب يف 
هذا املنحدر، وهلذا التل ارتفاع طفيف من اجلوانب مع ارتفاع واضح يف الوسط 
الصغرية،  األحجار  من  جمموعة  سطحه  عىل  تنترش  التل،  شكل  يأخذ  بحيث 

وتغطي أغلبه الرمال الناعمة. 

وقد تم الرشوع يف تنقيب التل من اجلهة الرشقية واجلنوبية الرشقية حيث يقع 
املربع D، وتركزت أعامل التنقيب يف البداية عىل تنظيف الطبقة العليا من سطح 
املربع وإبراز معامله، ثم بدأ التوسع يف املربع C وذلك الستكامل عمليات التنظيف، 
ومن ثم الرشوع يف التنقيب، أما وسط املدفن بني حجرة الدفن واجلدار الدائري 
فقد تم النزول التدرجيي إىل األرضية مع إزالة للرتبة املرتاكمة وإبراز معامل اجلدار 
الدائري من الداخل، ويف نفس الوقت تم حتديد شكل حجرة الدفن وهي دائرية 

الشكل تتوسط اجلدار الدائري، كام هو موضح بالصورة التالية.
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 لقد تم التنقيب عن نصف التل ) املربعني C وD( ، ومتت إزالة الرمال التي 
غطت املساحة بني حجرة الدفن واجلدار الدائري،  بحيث أسفرت نتائج التنقيب 
عن مبنى ذى جدار دائري الشكل قطر جداره اخلارجي 3)مرتا، وخيتلف سمك 
اجلدار من جهة إىل أخرى بحيث يصل يف بعض اجلهات إىل 90سم ويف جهات 
أخرى إىل20)سم، ومل يتبق من هذا اجلدار إال أربعة صفوف، ويف بعض األجزاء 
اجلهة  يف  35سم  حوايل  اجلدار  هذا  ارتفاع  ويبلغ  صفوف،  ستة  إىل  مخسة  من 
يبلغ قطرها ما  املبنى فهي شبه دائرية،  الدائرية يف وسط هذا  الغرفة  أما  الغربية، 
بني 3.60مرت إىل ) أمتار، أما سمك جدارها فيرتاوح بني 0))سم إىل 35)سم، 
عدد  ويبلغ  احلجرية،  احلجرة  أرضية  حسب  60سم  إىل  5)سم  من  والعمق 
األحجار املرصوفة فوق بعضها من مخسة إىل سبعة صفوف، ويربز هذا البناء يف 

جدار هذه احلجرة من اخلارج خاصة يف اجلهة اجلنوبية الغربية.

به سور  الشكل  دائري  مدفن  عبارة عن  أنه  إىل  املبنى  هذا  تقسيامت  وتشري 
خارجي بقطر 3)مرتًا، وحجرة دفن داخلية شبه دائرية. وقد استخدمت احلجارة 
املوقع، وال توجد هناك  الرملية من نفس  القرب وجلبت احلجارة  بناء  الرملية يف 

مواد رابطة بني أحجار البناء، أي إهنا تم صفها بشكل بسيط))).

SMQ11 رابعا - القرب رقم

الشكل العام: ذو جدار دائري

االرتفاع: 2) سم

))) عييس عباس وآخرون "تقرير ميداين عن التل SMQ1" إرشيف إدارة اآلثار واملتاحف، الكويت، 2005م، 
ص )-6.
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القطر: 6.80 × 6.65م

به  ويوجد  2)سم  من  ارتفاعه  ويبلغ  احلجم،  صغري  دائري  تل  الوصف: 
حجارة  مع  متامسكة  محراء  رملية  طبقة  التل  يغطي  متفاوتة،  بسيطة  انخفاضات 
هو  كام  الكبرية  احلجارة  بعض  بينها  من  تربز  احلجم  متوسطة  و  صغرية  كلسية 

موضح بالصورة التالية.

وقد أسقط التل وسط مربع مساحته 6×6 أمتار عن طريق استخدام البوصلة، 
ثم بدأ العمل يف املربع من أعىل التل إىل عمقه، وذلك بإزالة الرتبة الركامية من 
احلجارة الصغرية وبعض احلجارة املتوسطة لتوضيح معامل التل ومتابعة حمتوياهتا، 
و من خالل العمل امليداين تبني أن التل عبارة عن مدفن ذى جدار دائري قطره 
من  بصفني  أي  00)سم،  إىل  75سم  من  اجلدار  وعرض  6.80×6.65سم، 
احلجارة الرملية املشذبة التي رصفت بشكل أفقي، وبعضها بشكل مائل بارتفاع 
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اجلدار  تتوسط  التي  الدفن  حجرة  أما  2)سم،  حوايل  وبالتحديد  مدماكني، 
الدائري فهي ذات شكل دائري أيضًا، قطرها 285سم، وبعرض 95سم، وقد 
شيدت حجرة الدفن بارتفاع 3 صفوف من احلجارة الرملية املشذبة عىل األرضية 
الصخرية التي مهدت بشكل جيد، والتي يزيد ميلها من جهة الغرب، وهي بعمق 

20سم إىل 30سم))).

SMQ30 خام�سا - القرب رقم

الشكل العام: ذو جدار دائري.

االرتفاع: 80سم.

القطر: 3.5م.

))) حممد جعفر النارصي: تقرير ميداين عن التل SMQ11، أرشيف إدارة اآلثار واملتاحف، الكويت، 2005م، 
ص 0)-2).
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الوصف: قرب دائري الشكل يقع رشق نقش قرص الشمس، وقد جرى فتحه 
يف العام املايض واستكمل هذا العام، ويعترب من املقابر املميزة والغنية باملكتشفات، 
حيث عثر به عىل أكثر من 500 خرزة، كام أن طريقة بنائه مميزة، وهذا يدل عىل 

أمهية هذا القرب. 

ويتكون املدفن من جدار دائري قطره 3.5مرت، وتتوسطه غرفة دفن بنيت 
جدراهنا من صفائح حجرية، وهو أساس من حجارة كبرية يبلغ طوله 00)سم 
اخلارج،  من  70)سم  قطرها  فيبلغ  الدفن  غرفة  أما  50سم،  وعرضه  تقريبا 
به  رصت  ثم  الطينية  بالرتبة  القرب  أرضية  سويت  وقد  الداخل،  من  و20)سم 
ألواح حجرية ألرضية القرب، وبني عليها جدران من أربعة صفوف، ثم بدأ عمل 
سقف القرب ، وهو عبارة عن حجارة طويلة وخفيفة الوزن، وتضيق كلام اجتهنا 
إىل األعىل، ويفصل بني غرفة الدفن واجلدار الدائري مسافة 50سم وقد حشيت 

باحلجارة والرمال، ووجد عظام هيكل غري كامل. 

وملئت غرفة القرب بالرمل وغطيت يف جزئها العلوي باحلجارة، وتوجد طبقة 
عظام  شظايا  عىل  وحتتوي  الرصيف،  فوق  0.20م(  نحو  )ارتفاعها  الرمل  من 
برشية عديدة مبعثرة تشمل أجزاء من مججمة وسن مكسورة. كام كانت حتتوي 
يف  البحرية  األصداف  من  مصنوعة  ومبعثرة  خمتلفة  عديدة  خرزات  عىل  باملثل 
املقام األول، وإن كان بعضها مصنوعا من الالزورد، باإلضافة إىل لؤلؤة واحدة. 
وحمتويات القرب املختلطة – مع عدم وجود أي آثار تدل عىل تعرض املقربة ألعامل 
ختريب- تربر تفسري استخدام هذا القرب كقرب ثانوي، وهي عادة يف الدفن كانت 

معروفة بني البدو يف العرص احلجري احلديث والعرص الربونزي كذلك))).

))) يوكاش فويناروفيتش" تقرير عن حفريات الصبية للبعثة الكويتية البولندية" حمارضة يف سمنار لندن، لندن 
2007م ص )-2.



- 168 -

 SMQ35-B ساد�سا- القرب رقم�

الشكل العام: ذو اجلدار الدائري.

االرتفاع: 00)سم.

القطر: 8 أمتار.

يف  له  مالصق  ،وهو   SMQ35-A القرب  من  الرشق  جهة  يف  يقع  الوصف 
اجلدران اخلارجية، وقطر القرب 8 أمتار شامل جنوب، وقد برز منه جدار دائري 
له  2مرت،   ،2 الدفن  غرفة  وعمق  0).2مرت،  الدفن  بغرفة  حييط  530سم  قطره 
واجلدار  الدفن  غرفة  بني  يفصل  الشكل،  طولية  حجرية  صفائح  من  أرضية 
الدائري مسافة 70سم مليئة بالصخور الصغرية والرمال، وقد عثر عىل 6 قطع 

من األصداف الغري مستعملة)))، كام هو موضح بالصورة.

أمغرية  منطقة  يف  املدافن  تالل  البولندية،  الكويتية  البعثة  حفريات  عن  هنائي  تقرير  الدويش:  سلطان   (((
الكويت، 2008م، ص 0).
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 SBHG15A سابعا- القرب رقم�

الشكل العام: قرب له جدار دائري .

االرتفاع: 0) سم .

القطر: 5 أمتار من الرشق إىل الغرب، و6.65 مرت من الشامل إىل اجلنوب. 

الوصف: قرب غري مكتمل، فقد الكثري من حجارته، وهذا ظاهر من شكله 
بعد إزالة الطبقة السطحية، وشكل القرب دائري، ووسطه غرفة بيضاوية الشكل، 
وهذا واضح من استدارته غري املنتظمة، فنجد من الشامل إىل اجلنوب طول القطر 
غرفة  جدران  وتتكون  30.)مرت،  الغرب  إىل  الرشق  جهة  ويف  06.)مرت،  فيه 
أما  )-0)سم،  مابني  سمكها  ويرتاوح  احلجارة،  من  صفوف  ثالثة  من  الدفن 
رمال وصخور  احلجارة طبقة  مابني  مابني 35-75سم، دعمت  فيرتاوح  طوهلا 

صغرية، وقياس عمق غرفة الدفن 32سم. 
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وتتضح عملية التخريب من جهة الغرب للقرب لعدم انتظام احلجارة يف هذه 
اجلهة؛ فنجد احلجارة غري مكتملة يف البناء وكأهنا مبنية بشكل عشوائي، كام هو 

موضح بالصورة .

اجلهة  يف  وخاصة  القرب،  حول  احلجارة  لتناثر  القرب  هذا  يف  العبث  وسبق 
الدفن  أثرية للقرب وكذلك لعدم وجود غطاء غرفة  الرشقية، ولعدم وجود مادة 
األرضية  نجد  فإننا  املجاورة  املقابر  وبحسب  الدفن  غرفة  أرضية  إىل  باإلضافة 
مل  احلجارة  هذه  لكن  امليت،  مرقد  باعتبارها  مسطحة  كبرية  حجارة  عىل  حتتوى 

نجد هلا أثرًا يف أرضية غرفة الدفن))).

بيضاوي  ضخم  سور  له  قرب  الكويت،  مقابر  أكرب   ،)SBH29( الكبري  القرب 
التل،  البارزة تالل املقابر يف اجلهة الغربية بالقرب من حافة  الشكل، أهم معامله 
وتنترش أكوام من الصخور عىل أطراف السور ربام كانت متساقطة وترتكز يف جهة 

اجلنوب الرشقي.

حفريات  يف  املشارك  اخلليجي  للفريق  والتنقيب  املسح  أنشطة  عن  "تقرير  سامل  وخالد  الدويش  سلطان   (((
مدافن الصبية" الكويت 2009م،ص 30-)3.
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 SBH29 ثامنا - موقع

يقع موقع التل الكبري عىل اجلانب األيمن من طريق الصبية اجلهراء الرسيع 
عىل بعد 300مرت من جادة الطريق، لقد حدد هذا التل يف العام 2005/ 2006م 
من قبل البعثة اخلليجية، وقد نرش عنه تقرير خاص، جرت أعامل التنقيب يف هذا 
العام يف الطرف اجلنويب الغريب من التل، وأطلق علية اسم SBH29 ،وقسم التل 

إيل مربعات شبكية بحسب احلروف الالتينية.

��سف املوقع: 

الشامل  من  )65.))م(  قطره  يبلغ  سور  به  حييط  نسبيا  كبري  تل  عن  عبارة 
إىل اجلنوب، و )0)م( من الرشق إىل الغرب تقريبا، وبارتفاع 3 أمتار، وبعرض 
5).)م إىل 0).)م ،وبداخل هذا السور توجد جتمعات أو ركام من الصخور 
قد تكون مقابر، واملوقع مغطى بطبقة من الرمال املرتسبة بفعل الرياح، وتتواجد 
التي  "املقابر"  احلجرية  الرتاكامت  بعض  ويف  التل  حول  متفرقة  صغرية  نباتات 
بنيت هي واجلدار بدون استخدام مادة الصقة، ومن جهة اجلنوب الرشقي يوجد 

منحدر لوادي، ومن الشامل الغريب سهل واسع. 

املربع B1 5* 5 اأمتار.

 من خالل عملية التنقيب األوىل )املرحلة األوىل( تبني أن القرب طالته عمليات 
آثار  عليها  تبدو  حيث  احلجارة،  املوجودة عىل  اآلثار  عليه  دلت  ما  تدمري، وهو 
عمل جرافة، وهذا األمر متكرر يف عدد من الصخور الكبرية بالقرب، وبناء عليه 
فالقرب عبارة عن حلقة دائرية الشكل كبرية، تتكون من مدماك واحد من األحجار 
محراء اللون، ونتيجة لكرب احللقة فهي تبدو داخلة يف املربع اجلنويبB2 إضافة إىل 
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ذلك تواجد حلقة أصغر للقرب أال وهي غرفة الدفن، وقد تم العثور فيها عىل بقايا 
الثانية، وعىل الفك يف  جلمجمة آدمية عىل مستوى20سم، وبالتحديد يف الطبقة 

الطبقة الثالثة وبعمق 0)سم. 

ويبلغ قطر اجلدار الدائري للقرب 503سم، بينام يبلغ طول القرب من اخلارج 
الكبري  الصخر  غطاء  طول  ويبلغ  سم،   36 وعمقه  30)سم  وعرضه  76)سم 
حجام  األقل  الصخر  غطاء  طول  و  8)سم،  وسمكه  77سم  وعرضه  00)سم 
86سم و عرضه 60سم وعمقه 27سم، كام يبلغ طول غرفة الدفن من الداخل 

76)سم و عرضها 80 سم و عمقها 36 سم.

:B2 املربع

فيه عىل قربين صغريي  العثور   تم فتح مربع عىل عمق 5.5 مرت، وقد تم 
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احلجم: األول عىل شكل دائري و يقع جهة غرب املربع، وقد عثر فيه عىل بقايا 
عظام ويتكون من ثالثة مداميك، بينام القرب الثاين يقع عىل اجلهة الرشقية من املربع 
ويأخذ الشكل الطويل، وهو أيضا صغري إال أنه مل يتم العثور فيه عىل بقايا، كام أنه 
من جهة الشامل يتكون من ثالثة مداميك من األحجار، بعكس اجلهة اجلنوبية التي 
تتكون من مدماك واحد من األحجار، كام تم العثور يف هذا املربع عىل صدفتني 

يف الطبقة الثانية.

 SBH29I القرب

 ،N(65( وهو قرب كبري احلجم يمتد رشق غرب، دائري الشكل، وينجرف
شيد عىل أرضية رملية، وهو مكون من ستة صفوف من احلجارة املتوسطة احلجم 
والصغرية صفت بطريقة غري منتظمة، حيث ال توجد مادة رابطة بني كل صف 
عليه  عثر  وقد  الرملية،  التل  أرضية  مبني عىل  واملدفن  مرتابطة،  وجدرانه  وآخر 
طبقاته  يف  التنقيب  وبعد  العليا،  صفوفه  يف  للتخريب  تعرض  وقد  غطاء،  بدون 

الرملية اتضح أنه خاٍل من املكتشفات))).

وقد بلغت قياساته كالتايل من الداخل: 

الطول × العرض × االرتفاع ) العمق ( 60) × 50)×00)سم.

بلغت مساحته 2)×2)م وقطره 2)م أما االرتفاع فهو 80سم. 

تم تنقيب املدفن من أعىل إىل أسفل حتى الوصول إىل أرضية املدفن الرملية 
حيث تم التصوير والرسم أيضا.

))) عيل إبراهيم وعيل مجعة: تقرير البعثة الكويتية البحرينية املشرتكة عن التنقيب يف القرب SBH29-I، أرشيف 
إدارة اآلثار واملتاحف، الكويت، 2009م، ص).
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كلسية  حجارة  هبا  ناعمة  رملية  األوىل  طبقتني؛  من  التل  طبقات  وتتكون 
صغرية وهي التي تغطي معامل التل، و سمكها من 2 إىل 7سم. 

ومتوسطة  صغرية  كلسية  حجارة  من  وتتكون  الردم،  طبقة  فهي  الثانية  أما 
محراء اللون وصفراء، متتد بني املدفن واجلدار الدائري، وتتخللها حجارة كلسية 

وتربة رملية ناعمة سمكها من 7 إىل 80سم. 

واجلدار الدائري يتكون من صفني بطريقة شبه منتظمة،حيث يشوبه ختريب 
يف صفوفه العليا، وهو شبه مكتمل االستدارة وبلغت قياس عرضه 55سم.
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�ملبحث �لر�بع

�ملقابر �لقمعية

تتسع املقابر القمعية يف األسفل وتضيق من أعىل، فهي تشبه اهلرم لكنها متيل 
إىل االستدارة، ومنها )مدافن الردحة الشاملية SRE - شكل ))(.

 SRE اأ�اًل- القرب رقم

الشكل العام: قمعي .

االرتفاع: 0) – 50سم.

القطر: 3 أمتار .

 ،C يقع عىل الطرف اجلنويب من املنحدر الصخري، ويبعد 5)مرتا عن التل
صغري،  منحدر  حافة  عىل  يقع  مقبب  الشكل  دائري  ركامي  تل  عن  عبارة  وهو 
الشامل  الرسيع جهة  الطريق  بوبيان(  املغاسل، وطريق  مثلث )طريق  ويبعد عن 
إىل  الرشق  الرشق، وطوله من  باجتاه  والقرب  التل 3أمتار،  قطر  مسافة 00)مرت، 

الغرب )30)- 50)سم(.

ويبدو بناء التل بسيطا؛ حيث شيد السور اخلارجي من صفني من احلجارة، 
البناء يف االرتفاع عىل شكل هرمي حتى يصل جدار غرفة الدفن التي  ثم يأخذ 
هي عىل شكل دائرة قطرها 20)سم وارتفاعها من 0)- 50سم، وقد ظهرت 
بقايا من العظام عند تنظيف الغرفة، طبقة الرديم األوىل، وخرزة من الزجاج، مما 

يوحي بأن التل قد تعرض للتخريب والعبث.
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العثور عىل أدوات  القرب، ومن خالله تم  لقد تواصل الكشف عن طبقات 
فخارية  كرسة  عىل  وعثر  البحرية،  األصداف  من  أنبوب  شكل  عىل  الزينة  من 
امللمس عليها خطوط دوالبية )عملت عىل  تبدو خشنة  لوهنا رمادي  البدن  من 
عمق  إىل  احلفر  تم  وحينام  دملون،  فخار  من  الشبة  قريبة  وهي  الفخار(،  دوالب 
مسافة 20سم تم العثور عىل قطع من الربونز و خرزة تأخذ شكل حبة لوز هبا 
حللق  الربونز  من  قطع   7 عىل  عثر  33سم  عمق  وعىل  األطراف،  أحد  يف  ثقب 
دائري الشكل، وعىل عمق 0)سم عثر عىل حلق كامل من الربونز، كام عثر عىل 

أحفورة بحرية صغرية داخل القرب. 

و�سف �لهياكل: 

كشف عن هيكلني يف وسط هذا القرب، وقد ظهرت العظام عىل مستويات 



- 177 -

متفاوتة وىف حالة سيئة مما يدل عىل العبث والتخريب، لكن يتضح أن هذه اهلياكل 
إلنسان بالغ ، وقد دفن الرأس باجتاه جهة اجلنوب الرشقي، وبدت األرجل باجتاه 
الغرب والرأس اجتاه الشامل والوجه باجتاه جنوب- غرب، أما رأس اهليكل اآلخر 

فيقع إىل جهة الرشق واألرجل يف اجتاه الغرب والوجه يف اجتاه الشامل.

 SMQ3 ثانيًا-  القرب رقم

يقع يف منطقة إمغرية إىل الشامل من التل SMQ2 عىل حافة التل الصخري من 
جهة الغرب.

أسقط هذا التل يف مربع 2)× 9أمتار، وقد قسم هذا التل إىل مربعات شبكية 
الغربية،  الشاملية  تبدأ باجلهة   D باإلنجليزية منA إىل  أطلق عليها أسامء حروف 

وتنتهي باجلهة اجلنوبية الرشقية. 
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الظواهر الصخرية املكونة  التل تدرجييا برزت  وبعد عملية تنظيف طبقات 
للتل، وكانت عبارة عن: 

من  مقبب  65سم،  وارتفاعه  6أمتار   ×  5.(0 قطره  الشكل  خمروطي  قرب 
أعىل، تتوسطه غرفة دفن تتجه من الرشق إىل الغرب، قطرها من 50- 55سم من 
الشامل إىل اجلنوب و80 سم من الرشق إىل الغرب، وعمقها 55سم، شيدت عىل 
األرضية الصخرية تأخذ الشكل املقبب حيث تتسع يف األسفل وتضيق يف األعىل، 

وبني جدران حجرة القرب من مخسة صفوف من احلجارة. 

القربين  يتجه إىل الرشق تصل بني  وجمموعة من احلجارة عىل شكل قوس 
SMQ3- SMQ3A ال يعرف الغرض من بنائها حتى اآلن. 

قرب بيضاوي الشكل يقع يف املربع A أطلق عليه SMQ3A ،قياساته 2.25م 
شامل جنوب و3.85 رشق غرب، تتوسطه غرفة دفن بيضاوية الشكل ،طوهلا 
80سم رشق غرب و55سم شامل جنوب وعمقها 5)سم ، ويبلغ ارتفاع جدار 

القرب مخسة مداميك. 

وقد عثر عىل جزء من تعويذة))) من الصدف أثناء عملية النخل ملحتويات 
يبلغ  املستخدم  املنخل  فتحات  حميط  قطر  قياس  وكان   ،  SMQ3 الدفن  حجرة 

2ملم)2).

))) تعويذة من املحار دائرية الشكل هبا ثقب للتعليق يعتقد جللب اخلري وإبعاد الرش.
)2) حامد املطريي: تقرير ميداين عن التل SMQ3، أرشيف إدارة اآلثار واملتاحف، الكويت،2005م، ص7.
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SNG( ثالثًا - القرب رقم

الشكل العام: قمعي. 

االرتفاع: 55 سم.

القطر: 5).7 م × 0).6م.

الوصف: يقع هذا التل األثري يف منطقة النهدين، وهو واحد من جمموعة 
من التالل األثرية املنترشة عىل حواف هضبة متتد حتى الطريق اإلسفلتي للصبية، 

كام هو موضح بالصورة التالية:

و�سف �لتل:

 يعترب هذا التل من التالل ذات الشكل املخروطي التي تنتهي بتقوس يف قمة 
أمتار عىل أساس  بقياس 5×5  التل وسط شبكية من أربعة مربعات  التل، قسم 
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وذلك   ،  C املربع  يف  العمل  تم  والغرب،ثم  والرشق  واجلنوب  الشامل  حموري 
السايف، وقد تم  ناعمة بيضاء تعرف برمال  التي تتكون من رمال  الطبقة  بكشط 
الرمز هلا بالرقم )200(، أما الطبقة الثانية فهي عبارة عن رمال محراء متامسكة عىل 
صخور التل )طني أمحر(، وقد رمز هلا بالرقم ))20( بعد الكشف عن صخور 

اجلدار الدائري للقرب.

ويبلغ قطر القرب 5.7)مرت  من الشامل إىل اجلنوب ومن الرشق إىل الغرب 
الصخور  بإزالة  وذلك  هبا،  العمل  تم  فقد  الدفن  حجرة  أما  0.6)مرت،  حوايل 
الدفن، وكانت ذات  اتضحت معامل حجرة  القرب حتى  املتساقطة وسط  والرمال 
شكل دائري، وكانت مليئة بالرمال الناعمة الصفراء والصخور املتساقطة، وقد 
تم الرمز هلا بالطبقة )202(. أما الطبقة الثانية فكانت عبارة عن رمال محراء وعىل 
عمق 55سم، وقد رمز هلا بالرقم )203(، ويف الطبقة الرابعة ))20( عىل عمق 
63سم عثر عىل بقايا لعظام متحللة حتت حالة سيئة من احلفظ، ثم تم النزول إىل 
طبقة جديدة تم الرمز هلا بالرقم) 205(، وهي حتى عمق 83سم، وذلك هبدف 
التأكد من خلو املدفن من أي لقى أثرية مل يتم رصدها، لكن اتضح أن التل خاٍل 

من أي لقى أثرية حتت هذا العمق.

إىل  الرشق  إىل اجلنوب 50)سم ومن  الشامل  الدفن من  ويبلغ قطر حجرة 
الغرب 60)سم وعمقها حوايل 83 سم، وهي تتكون من مخسة مداميك))).

))) عىل املناعي: تقرير عن املدفن SNG4،أرشيف إدارة اآلثار واملتاحف، الكويت، 2005م، ص)-2.
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�ملبحث �خلام�ش

 مقابر على �سكل فرن فخاري

وهى عىل هيئة مبنى مستطيل الشكل يوجد يف جنبيه فتحات مستطيلة الشكل 
.(SNG1-SNG8) تشبه فتحات الفرن

 SNG1 اأ�ال - القرب رقم

شكل التل العام: عىل شكل فرن فخاري. 

االرتفاع: 3)-))سم .

القطر: 0.3)مرت شامل- جنوب، 0.2)مرت رشق- غرب .

 أول مرة يكشف عن هذا النوع من املقابر يف منطقة الصبية التي تشبه األفران 
التصميم  يف  رائعة  بنائية  وحدة  أمام  أننا  والشك  بنائها،  يف  القديمة  الفخارية 

والبناء، كام هو موضح بالصورة التالية:
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املربع  من  الشاملية  اجلهة  يف  النزول  ثم  وتصويره  التل  تنظيف  جرى  وقد 
حيث ظهر لنا صفان من األحجار عىل ارتفاع )2سم، يمثالن جانبا من اجلدار 

الدائري.

غرفة �لدفن:

تظهر غرفة الدفن يف وسط الدائرة عىل شكل مستطيل، وقد جرى العمل عىل 
إزالة الطبقة السطحية بعمق 5 سم من الرمال الناعمة، ثم أزيلت كتل من الصخور 
حيث  20سم،  بعمق  املتساقطة  القرب  فتحة  لتغطية  وضعت  قد  تكون  أن  حيتمل 
الناعمة وجزء من اجلدار يف اجلهة اجلنوبية الغربية،  ظهرت لنا طبقة من الرمال 
وعىل عمق 30سم ظهرت صخور متساقطة ربام مرة أخرى، وهناك ظاهرة مميزة 
تربز يف اجلهة الغربية، إذ يبلغ طوهلا 55سم وعرضها0) سم وعمقها 8-3)سم، 
أما اجلهة الرشقية فيبلغ طوهلا 5)سم وعرضها 32 سم، وعمقها 0)-8)سم من 
القرب، وهى عىل شكل حوض من احلجارة تتقاطع مع غرفة الدفن لتعطى شكل 
)+(، ونعتقد أهنا مقابر جانبية، وقد استخدم جدار القرب كجدار للقربين اجلانبيني 
وكحامية للقرب، وهذه املقابر تشبه مقابر يربين يف رشق اململكة العربية السعودية 
التي كشف عنها عام 968)م من قبل البعثة الدنمركية))( وكتب عنها جفري بيبي 

وأرخها يف العرص الربونزي الوسيط )تقريبا 50)ق.م(.

وبعد احلفر يف وسط هذا البناء إىل عمق 50سم مل نعثر عىل أي خملفات أثرية، 
كام وجد أن الرتبة نظيفة صلبة ذات لون أمحر مشاهبة للرتبة املحيطة هبذا البناء. 

))) حممد عبد النعيم: آثار ما قبل التاريخ وفجره يف اململكة العربية السعودية، ط)، ترمجة عبد الرحيم حممد، 
مطابع التقنية لألوفست، الرياض 995)م، ص 0)2-))2.
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 SNG5 ثانيا- القرب رقم

هو ظاهرة صخرية بيضاوية الشكل، يبعد عن اجلدار الطويل SNG3 بحوايل 
التل  الغريب من  بالتحديد يقع عند اجلزء الشاميل  الغرب، وهو  أمتار من جهة   3
لدراسة  الظاهرة  هذه  عن  التنقيب  من  لنا  البد  اجلدار  SNG3،وكان  من  لقربه 
مدى االرتباط بينهام، فخططت هذه الظاهرة وسط مربع بقياس 5×5 أمتار عىل 
التنقيب باحلفر األفقي  أساس حموري الشامل واجلنوب والرشق والغرب، وبدأ 
لتوضيح املعامل املعامرية، وكانت الرمال الناعمة تغطي مجيع أجزاء البناء، غري أن 
أغلب الرمال ترتكز يف اجلزء اجلنويب واجلنويب الرشقي، وبدأ احلفر بشكل أفقي 
بأهنا تربة  تتميز األوىل منهام  البناء عىل طبقتي ردم:  الطبقات. وقد اشتمل  لتتبع 

رملية ناعمة، كام هوموضح بالصورة التالية:
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أما الثانية فهي طبقة رملية محراء اللون متامسكة، لقد كشف عن بناء بيضاوي 
الشكل قطره من الشامل إىل اجلنوب 2.70مرت ومن الرشق إىل الغرب 2.30مرت، 
ويوجد ما يشبه احلوض يف اجلهة اجلنوبية الرشقية قياسه 50 × 70، ونالحظ يف 
البناء من حيث  التقارب يف مساحتها ويف شكلها، ويتشابه هذا  هذه األحواض 

الشكل العام مع البناء SNG1 الذي نقب عنه الفريق الكويتي عام )200م. 

SNG8 ثالثا- التل رقم

 أحد التالل الركامية يف منطقة النهدين وقد بني عىل أرضية منبسطة، ولعل 
أبرز ما يميز هذا التل هو نسق البناء الذي خيتلف كثريا عن باقي املقابر األخرى، 
حيث نجد أن هناك امتدادًا صخريًا يربز عىل سطح هذا القرب وهو ما مل نلحظه يف 
غريه من مقابر املنطقة؛ حيث تتجه هذه الظاهرة من الرشق إىل الغرب، وهي عىل 
شكل مستطيل، ونالحظ أن هناك جزءًا مفقودًا من التل يرتكز يف اجلزء اجلنويب 

واجلزء الرشقي)))،كام هو موضح بالصورة التالية:

))) سلطان الدويش: تقرير الفريق اخلليجي األوىل، أرشيف إدارة اآلثار واملتاحف – قطاع اآلثار، الكويت، 
2005م ص )-3.
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��سف التل: 

يتميز هذا التل بأنه عبارة عن جمموعة من األحجار تقع بشكل غري منتظم، 
شكل  يف  ويبدو  األحجار،  من  مبنى  60سم  بعرض  مستطيل  وجود  ونالحظ 
رأيس، كام نالحظ أيضا وجود بعض األحجار التي تتوزع وكأهنا أركان هلذا التل، 
وهو ما يؤيد احتامل حفر هذا التل قبل ذلك، ومل يبق منه سوى هذه األحجار، 
والتي ذكرنا أهنا متثل زوايا هذا التل، وقد قمنا بإجراء قياساهتا وتبني أن الضلع 
الرشقي  الضلعان  أما  20.)م،  بطول  اجلنويب  والضلع  0).)م  بطول  الشاميل 
والغريب فإهنام بطول 5.20م، واجلدير بذكره هنا أن ارتفاع هذا التل قبل احلفر 
37سم، وطول ضلعه من الشامل إىل اجلنوب 20.)م، وطول ضلعه من الرشق 

إىل الغرب 50.)م.

وتم تقسيم هذا التل إىل أربعة أجزاء، وتم تسميتها من بداية الطرف الرشقي 
A-B-C-D، وتم احلفر يف املربع A الواقع يف اجلهة الشاملية الرشقية للمربع لرتكيز 

جزء كبري من غرفة الدفن داخل هذا الطرف، وتم إزالة الطبقة السطحية عىل عمق 
5 سم، وكانت طبقة رملية، وهى عبارة عن رمال ناعمة، وهذا ما يسمى اصطالحا 
"بالسايف"، وتم النزول بعد ذلك إىل عمق 0)سم، ووصلنا للطبقة الثانية والتي 

متثل طبقة طينية خشنة ال ختلو من الشوائب، ومل يتم العثور عىل مكتشفات.

النزول تدرجييا ووصلنا إىل عمق 3)-5)سم، وتم النزول داخل  واستمر 
املستطيل الذي ذكرناه آنفا، حيث تم أخذ القياسات اخلاصة هبذه الظاهرة، فوجدنا 
الطرف  وعند  60سم  اجلنويب  الطرف  عند  وعرضه  3.20م  املستطيل  طول  أن 
الشاميل الرشقي 55سم، أما عرضه يف املنتصف فهو 70سم، ولكشف هذا النمط 
أخذنا بإزالة األحجار املوجودة داخل املستطيل مع األخذ بعني االعتبار املحافظة 

عىل األحجار عند األطراف ورغبة يف النزول إىل عمق أكرب.
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واملرحلة التي تلت هذه املرحلة هي أخذ صورة واضحة تبني كل ما حيمله 
بكل  اخلاصة  اإلسقاطات  وأخذ  أماكنها  وحتدد  وصخور  ظواهر  من  القرب  هذا 
التي يشكل املستطيل الذي  ظاهرة، وذلك متهيدا للنزول إىل داخل غرفة الدفن 

ذكرناه نقطة متركزها. 

 SMQ(( رابعًا- القرب رقم

يقع عىل الطرف الشاميل لسلسة جال الزور القريبة من طريق الصبية، ويبعد 
.SMQ30 500 مرت من النقش احلجري واملدفن

يبلغ طوله الظاهر 370سم، وعرضه 220سم، وارتفاعه 30سم، يربز يف 
جهة الرشق عىل شكل مستطيل أو حوض مكون من ثالثة ألواح حجرية وضعت 
يف شكل قائم، وقد قسم التل إىل قسمني؛ شاميل وجنويب، وأزيل القسم اجلنويب، 
وقد ظهر أن التل بني عىل طبقة صلبة من األرض الطبيعية الرملية، واستخدمت 

مصاطب يف وضع األساس احلجري))).

البولندية يف تالل أمغرية، الكويت، أرشيف  البعثة الكويتية  النهائي عن أعامل  التقرير  ))) سلطان الدويش: 
إدارة اآلثار واملتاحف 2008م، ص 5.
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�ملبحث �ل�ساد�ش 

�ملقابر �مل�ستطيلة

املختلفة  األحجار  من  شيد  الشكل  مستطيل  مبنى  هو  املستطيل:  القرب 
القياسات ترتاوح أطواهلا يف أغلبها مابني 7 إىل 20مرتًا، أما عرضها فيبلغ قياسه 

مابني 5.) –مرتين. 
جدول يوضح أماكن توزيع املقابر املستطيلة 

العددالوصفاملنطقةم
4ظواهر حجرية يميل إىل الشكل املستطيل اطبيج1
3مستطيل مفتوحأمغرية 2
مستطيلأمغطي3
7مستطيلبحرة4
2مستطيلالردحة 5
1متعرجالنهدين6
1مستطيلاخلريان)2)7

18املجموع

SNG3 اأ�ال- القرب رقم

يعترب التل عالمة بارزة يف املنطقة، وهو األطول يف دولة الكويت، وربام يف 
منطقة اخلليج العريب، و يقع يف اجلزء الشاميل الرشقي من منطقة النهدين.

 الو�سف العام للتّل: 

الشكل،  مقبب  األرض،  سطح  عن  قليل  ارتفاع  له  متعرج،  ركامي  تل 
بنى من احلجارة الرملية عىل شكل صفوف مرتاصة، وال توجد مادة رابطة بني 
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اجلدران، يبلغ طوله 5.20) مرت وعرضه 0).2مرت وارتفاعه 0)سم، وقد تم 
إسقاط التل يف 9 مربعات شبكية 6×8 أمتار، وأطلقت احلروف عىل املربعات 

.)A، B، C، D، E، F، G، I ..(

��سف للتل: 

بنى التل من صفني من الصفائح احلجرية التي وضعت بشكل رأيس مائل 
قليال، ثم أسقطت أحجار كبرية بجانبها من الداخل، وأسند بصفائح من الصخور 
تقوية  وجرى  اجلدار،  استقامة  عىل  وللمحافظة  التوازن  حلفظ  احلجم  متوسطة 
اجلدران بردم طبقة من الرمال الطينية ثم ردم طبقة من الرمال الصفراء املخلوطة 

بطبقة من الصخور الصغرية عىل ارتفاع 20سم. 

وهناك جدران مساندة من جهة الرشق ربام لتقسيم التل الركامي، ومن املالحظ 
أن هذه اجلدران تتكون من مصطبة واحدة من الصخور عىل طبقة رملية.
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بناء التل من الداخل: 

بعد االنتهاء من عمل اجلدران األساسية عىل اجلانبني يتم بناء غطاء الفجوة 
الوسطى من التل، بحيث يتم صف حجارة عىل أطراف اجلدار الرشقي وأخرى 
عىل أطراف اجلدار الغريب للتل، ثم يتم وضع حجارة يف الوسط لسده بحيث يتم 

إغالق الفتحة مما يعطي شكاًل مقببًا يف وسط التل. 

ونعتقد أنه نتيجة لثقل حجارة السقف حدث ضغط بسبب بعض العوامل 
الطبيعية مما أدي إىل سقوط حجارة الغطاء إىل األسفل، وترك أثرا واضحا لتجويف 
عىل شكل مثلث مقلوب، وبعد معاينة التل اتضح أنه يشبه التل SMG1 املستطيل 
الشكل يف طريقة البناء ووضع احلجارة، وكان البد من اختيار مربعات لفتحها، 

وكذلك فتح جمسات يف وسط التل. 

جم�ض اختباري رقم )1(:

جرى فتح جمس اختباري )50 × 50سم( يف اجلهة الشاملية من التل وإزالة 
احلجارة املتساقطة، وعىل عمق 35سم ظهرت األرضية الطبيعة التي بنيت عليها 

املنشأة ،ومل نعثر عىل أية مواد أثرية أو عضوية.

مر  قد  أنه  أو  متالصقني،  مبنيني  عن  عبارة  احلجرية  املنشأة  هذه  أن  نعتقد 
بعرصين خمتلفني، ووجدت قبور أخرى )صغرية وكبرية( جماورة، باإلضافة إىل 

وجود بناء عند طرف القرب قد يكون عبارة عن مدخل جانبي للقرب.

 SBH1 ثانيًا- التل رقم

 SNG3 يقع يف منطقة البحرة عىل حافة وادي صغري، ويبعد عن التل املتعرج
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مسافة 000)مرت، وعن الطريق الرسيع حوايل 600مرت، وهو تل متوسط احلجم 
وقليل االرتفاع يأخذ الشكل املستطيل.

قياساته: بطول 2.85) مرت، وعرض2.30مرت، وارتفاع 0)سم. 

وجرت أعامل املساحة حيث تم العمل بالتل يف مستطيل يبلغ طول ضلعه 
))مرتا شامل- جنوب وطول ضلعه باجتاه رشق- غرب 3) مرتا، كام قسم التل 
إىل قسمني؛ الغريب ويرمز له باحلرف A ، والرشقي ويرمز له باحلرف B، كام هو 

موضح بالصورة التالية:

وقد تم تنظيف الطبقة السطحية وأخذت الصور اخلاصة هبا، و ظهرت من 
والتل   SNG3 التل  مع  التل  بناء  لتشابه  ونظرا  للتل،  اخلارجية  اجلدران  خالهلا 
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SMG1 ،وبمعاينة النتائج األولية اتضح أهنا ليست مقابر، لكنها ربام استخدمت 

لطقوس دينية، فقررنا أن نفتح جمس بمساحة 2× 2 م لتحري الدقة يف املعلومات 
عن  عبارة  وهى  27سم  بعمق  الركام  طبقة  إزالة  وتم  املالحظات)))،  وتسجيل 
تربة رملية ناعمة وقطع من احلجارة، ومن خالل املعاينة اتضح أن جدران التل 
اخلارجية بنيت من صف واحد من األحجار الكلسية وصفت بشكل رأيس، وتم 
السقوط، ويف  تدعيمه بأحجار رملية وضعت بشكل مائل من أجل محايتها من 
  × مرت  مقاسه  جمس  عمل  تم  مبارشة  الرشقي  اجلدار  خلف   (A( الرشقي  القسم 
مرت، حيث ظهرت طبقة رملية بنية اللون بلغ سمكها 65 سم، ويقع أسفلها عىل 

األرضية الطبيعية التي تتكون من تربة رملية خشنة.

منطقة طبيج:

تقع عىل هضبة طبيج مقابل جزيرة طبيج، ومن املالحظ أن سلسلة مرتفعات 
جال الزور تصبح أقل ارتفاعا يف هذا اجلزء.

 SB 19 ثالثًا - القرب رقم

يعترب التل الوحيد الذي عملت به البعثة الربيطانية، وقد كان اهلدف هو الربط 
للتالل  الشاملية  احلافة  وعىل   ،)H3( العبيد  ومستوطنة  الركامية  التالل  هذه  بني 
القريبة من آبار طبيج تقع ظاهرة مستطيلة الشكل تقريبا، القرب مستطيل الشكل، 
طوله 0).6 مرت )شامل - جنوب( وعرضه 2.60- 60.)مرت )رشق- غرب(، 
وله مدخل يف جهة الغرب عرضه 00) سم، وبالقرب من الزاوية الشاملية للجدار 

))) سلطان الدويش وحامد املطريي: املرجع السابق، ص 0)-)).
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الغريب بني اجلدار من مدماكني من املصاطب احلجرية يرتاوح سمكها بني 0)-
50 سم، وقد غطيت احلجارة بطبقة من الرمال لسد الفجوات ومتاسك اجلدران، 
كام كشف عن ظاهرة دائرية قطرها 80 سم يف اجلزء الشاميل من املستطيل قرب 

فتحة املدخل، كام هو موضح بالصورة التالية:

السطح  طبقة  يف  عثر  وقد  مأوى،  أو  قربًا  البناء  هذا  يكون  أن  املحتمل  من 
خارج التل عىل كرس عظام حيوانية وقواقع بحرية))).

 SMG1 رابعًا- القرب رقم

لكشف  التنقيب  أعامل  فيه  جرت  الشكل  مستطيل  ركامي  تل  أول  وهو 

))) كارتر روب: تقرير عن أعامل املوسم اخلامس، ترمجة عبري أمحد،أرشيف إدارة اآلثار واملتاحف، الكويت، 
)200م، ص 8).
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وعرضه  6.20)مرت  الركامي  التل  طول  يبلغ  احلجرية،  الظاهرة  هذه  ودراسة 
2.30 إىل 2.60مرت وارتفاعه 0.5مرت، والقرب مبنى باحلجارة الرملية الصفراء 

واحلجارة اجلريية احلمراء، وهناك ميل بزاوية 66ْ  من ناحية الشامل الرشقي. 

وأخذ يف بناء القسم اخلارجي،ووضع األحجار بشكل رأيس، ثم تم وضع 
بشكل  القرب  سقف  شيد  املنشأة  وسط  ويف  الشكل،  أفقية  احلجارة  من  مداميك 
مقبب، وأثناء التنقيب كشف عن حجارة ساقطة إىل داخل حفرة الدفن، وأخذ يف 
الرفع املساحي إسقاط التل يف شبكة مربعات 5×5 أمتار، بمساحة 5)× 20 مرتًا 
)300 مرت مربع(، وأعطيت املربعات مسميات باألحرف واألرقام اإلنجليزية؛ 
البداية  ويف   ،)..5  -(( غرب  إىل  رشق  ومن   ،  )A-C( جنوب  شامل  جهة  من 
جرى التنقيب يف مربعات متقاطعة، ثم فتحت املربعات بالكامل لدراسة الطبقات 

ومكونات التل كام هو موضح بالصورة التالية:
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وكان الرتكيز عىل املربعات التي تقع بداخلها املنشأة احلجرية، وبعد توضيح 
إىل عمق 80 سم،   B3 القرب  اخلارج جرى حفر جمس يف وسط  القرب من  حدود 
التي  الدراسات  وأظهرت  مكتشفات،  أو  دفن  طبقات  أي  عىل  فيه  يعثر  مل  لكن 
جرت عىل الطبقات أن القرب مل يستعمل للدفن، وربام كان جيهز للدفن مستقبال، 
وأن كرسة العظم التي عثر عليها كانت من ساق برشية عىل عمق 30سم يف املربع 
B2، ومن املحتمل أن تكون هذه الكرسة العظمية ال تنتمي إىل القرب، وربام كانت 

ساقطة من خارج القرب، وربام كانت هذه الكرسة رمزا ملجموعة توفيت بعيدا عن 
أرضها ونقلت هذه العظمة كرمز هلا. 

 SMQ2 خام�سًا- القرب رقم

جهة  من  هبا  حييط  التي  الركامية  املقابر  من  جمموعة  وسط  التل  هذا  ويقع 

القرب  الشامل  جهة  ومن   SMQ4 القرب  الغرب  جهة  ومن   SMQ1 القرب  اجلنوب 

SMQ3، لكن هذا التل يأخذ شكاًل خمتلفًا هو األقرب إىل حوض مفتوح مبنى من 

األلواح احلجرية التي وضعت بشكل رأيس من صف، وأحيانًا بأكثر من صف 

لتدعيم اجلدار اخلارجي.

وجرى التنقيب يف التل من قبل البعثة اخلليجية، وقد أسقط يف مستطيل قياسه 

6× 0)أمتار، وحفر بطريقة املستويات الطبقية املرتاصفة، حيث كشف عن الطبقة 

السطحية وهي عبارة عن تربة رملية خملوطة بأحجار صغرية من الكلس، وأزيلت 

بعض األحجار الرملية املتوسطة احلجم التي ربام تكون ساقطة من اجلدران.
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التل من جهة اجلنوب إىل الشامل، ويرتاوح طوله مابني 5)7-  ويمتد هذا 

7)7سم وعرضه ما بني )9- 53)سم، وارتفاعه مابني 5)- )) سم، ويبلغ 

سمك اجلدار من 3- 0)سم، ويبدو شكله الظاهر من الداخل أكثر اتساعا من 

جهة الشامل، وقد بنيت اجلدران عىل األرضية الصخرية التي فرشت بطبقة من 

الرمال بسمك 2-7 سم، ثم شيدت اجلدران من الصخور الرملية بشكل رأيس.

وتربز من اجلهة الشاملية من احلوض كتلة من الصخور املرتاصة التي تتخللها 

بعض الرمال، مما يؤدي إىل فصل جزء من املستطيل املفتوح بحيث يصبح هناك 

وحدة صغرية))). 

))) عبد الكريم العرادي: تقرير ميداين عن التل SMQ2، أرشيف إدارة اآلثار واملتاحف، الكويت، 2005م، 
ص 3-2.
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SMQ10 ساد�سا- القرب رقم�

الشكل العام: مستطيل.

األبعاد: الطول: 85)، العرض: 55.

االرتفاع: 30-55.

SMQ10 صورة للقرب

املستطيل،  شكل  ويأخذ   ،SMQ3 التل  من  الشامل  إىل  القرب  يقع  الوصف: 
ونظرًا لتشاهبها مع بعض املقابر التي رصدت يف األعوام السابقة، وبخاصة القرب 
للتل  شبكية  عمل  وتم  التل،  هذا  عن  التنقيب  تقرر  النهدين،  منطقة  يف   SNG1

املنهارة  الصخور  ورفع  املتكدسة  الرتبة  بإزالة  العمل  بدأ  ثم  5×5أمتار،  بقياس 
حتى بدأت معامل التل تظهر بوضوح، فهو تل مستطيل، ومن املحتمل أنه يمثل 
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قربًا مستطيل الشكل يبلغ طوله حوايل 85)سم من الرشق إىل الغرب ومن الشامل 
إىل اجلنوب 55سم، وبعد النزول إىل عمق 5 سم تبينت األرضية الصخرية للتل 
القرب حوايل 2 إىل 3 مداميك بشكل أفقي،  القرب، ويبلغ ارتفاع  التي أقيم عليها 
ويف بعض األجزاء بشكل رأيس، وخاصة يف اجلهتني الرشقية والغربية، والقرب من 
الداخل يتسع حتى يصل إىل 55سم، ويضيق حتى يصل يف اجلزء الرشقي و يصل 
إىل 30 سم، ويف اجلزء الغريب من الدفن يوجد صخور متكدسة ومن املحتمل أهنا 

متثل جزءا من القرب لكن التخريب قد غري معامله)))،كام هو موضح بالصورة.

SMQ37 سابعا- القرب رقم�

األبعاد: طوله ).8 مرت، وعرضه مرت 

واالرتفاع: 30 سم 

اجلنوب،  إىل  الشامل  من  متتد  الشكل  حجرية طولية  ظاهرة  وهو  الوصف: 
وعرضها يرتاوح مابني 3) إىل 0)2 سم، وأطرافها متيل إىل شكل نصف دائرة، 
متثل  الظاهرة  هذه  وربام  اجلنوب،  جهة  يف  وأقل  الشامل  جهة  يف  أكرب  وحجمها 
مزارًا له ارتباط باملقابر، وهناك رأى آخر أهنا عالمة تشري إىل تواجد املياه يف جهة 

اجلنوب أسفل التل)2).

سطح  مستوى  عن  يرتفع  )ال  منخفضة  كومة  عن  عبارة   SMQ37 والقرب 
األرض املجاورة إال 0.30 م( عىل شكل معني من حجارة موضوعة يف مكاهنا 
يصل  بينام  اجلنويب،  طرفه  عند  م   (.3 وعرضه  م   8.( طوله  ويبلغ  عمد،  عن 

))) حامد املطريي: تقرير ميداين عن التل SMQ10، أرشيف إدارة اآلثار واملتاحف، الكويت، 2005م، ص 
.5-(

)2) سلطان الدويش: تقرير هنائي عن حفريات تالل املدافن يف منطقة أمغرية، الكويت، 2008م، ص )).
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حميطه  من   %  75 ونحو  مستديرة،  وأركانه  م،   (.8 إىل  الشاميل  طرفه  عرض 
احلجارة  تستخدم  ومل  رأيس،  اجتاه  يف  موضوعة  حجارة  من  مكون  اخلارجي 
املرصوصة يف اجتاه أفقي إال يف اجلزء اجلنويب الرشقي من البناء، وقد تبنّي من إزالة 
تشكل  التي  احلجارة  أن  البناء  هذا  من  الرشقي  والشاميل  الغريب  اجلنويب  الربعني 
حده اخلارجي قد حفر هلا عميقا يف األرض، بينام كانت احلجارة التي تشكل قاع 
نوع من  أي  بقايا  توجد  الغريب مرصوصة مستوية عىل األرض. ومل  البناء  هذا 
SMQ37 كانت قربا،  الغرف، وال أي عنارص أخرى قد توحي بأن الكومة رقم 
وهو ما يمكننا بالتايل من استبعاده، لكن فيام يتعلق بالتفسريات األخرى لوظيفته 
التفسريات،  التي ترجح هذه  األصلية فال نملك حتى اآلن ما يكفي من األدلة 

كأن تكون عالمة طريق أو مزار ))) كام هو موضح بالصورة التالية:

))) بيلينسكي بيوتر: تقرير مبدئي حول نتائج األسبوعني الثانيني من املوسم الثاين، من أعامل التنقيب األثرية 
يف منطقة أمغرية الصبية والتي قامت هبا البعثة األثرية الكويتية البولندية املشرتكة، املركز البولندي آلثار 

املتوسط، "جامعة وارسو"، ))-))-2008 / 26-))-2008م، ص 7.
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�ملبحث �ل�سابع

�ملقابر �ملذيلة

 القرب املذيل: هو مبنى دائري الشكل ملحق به ذيل عىل شكل صف من احلجارة 
املمتدة إىل مسافات طويلة. وأعتقد أن هناك سببا دينيا مرتبطًا بوجود هذا الطراز، 

وقد وجد شبيه له يف اململكة العربية السعودية، بعضها يصل الذيل فيه إىل )كم. 

SBHG15 القرب رقم

أما وصف موقع املقابر فهو جمموعة من التالل املتفرقة توجد عىل سطحها 
الرميل  امليالد(، وهي من احلجر  قبل  الثالث  )األلف  الربونزية  الفرتة  املقابر من 

األمحر عىل شكل دائري كام هو موضح بالصورة التالية:

 N29.38.528، E 049.50.276 إحداثيات املوقع بشكل عام هي
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وارتفاعه عن سطح البحر بحوايل 25 مرتا، ومساحته 8 ×9 م.

وهو عبارة عن قرب مذيل وهو الوحيد من نوعه يف دوله الكويت، حيث إنه 
مكون من حجارة رملية مرصوفة بشكل دائري وهلا ذيل اجتاه جنوب رشق.

SBHG15 سف القرب��

اجلدار الدائري:

مكتمل االستدارة، مشيد عىل أرضية رملية محراء اللون، ومكون من صف إىل 
صفني من احلجارة اجلريية احلمراء التي صفت بطريقة شبه منتظمة،  حيث ال توجد 

مادة رابطة بني كل صف وآخر، وقد تعرض اجلدار لتخريب يف صفوفه العليا.

- أما قياسات اجلدار الدائري فهي: 

)- عرض حجارة اجلدار من 60سم _ 22سم.

2- ارتفاع جدار السطح من )سم - 7)سم.

3- قطر القرب 5م من الشامل إىل اجلنوب، و80.)م من الرشق إىل الغرب.

أما أرضية غرفة الدفن فهي متوسطة احلجم هلا أرضية من األحجار الكبرية، 
وغرفة الدفن عىل شكل بيضاوي من الرشق إىل الغرب، شيدت عىل أرضية رملية، 

وهي مكونة من أربعة صفوف من احلجارة املتوسطة احلجم و هو شبه مكتمل.

- وأما قياسات غرفة الدفن فهي:

)- عدد الصفوف أربعة.

2- عرض احلجارة من 50سم _ 26سم.
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إىل  الرشق  من  2م  اجلنوب،  إىل  الشامل  من  50.)م  الدفن  غرفة  قطر   -3
الغرب.

)- عمق الغرفة 30سم، كام هو موضح بالصورة التالية:

SBHG15 اخلال�سة: املدفن

وجود بقايا برشية من العظام هليكل برشي يف غرفة الدفن، حتى ولو كانت 
صغرية جدا، ألنه عن طريقها نستطيع أن نثبت استخدام هذا القرب لدفن امليت.

ويف مثل هذه املقابر تكون غرفة الدفن متسعة يف األسفل وتضيق كلام اجتهنا 
إىل األعىل لتأخذ فتحة مكان الدفن شكاًل ضيقًا لكي يوضع عليها الغطاء وتكون 
أرضيتها حجرية، لكن اجلزء األعىل من القرب قد أتلف، وهو املتمثل يف غطاء غرفة 

الدفن وحمتواها))).

))) سلطان الدويش وآخرون: تقرير عن التنقيب يف تالل الصبية، أرشيف إدارة اآلثار واملتاحف، الكويت، 
2009م ص 6.
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�ملبحث �لثامن 

مقابر ذ�ت �أ�سكال �أخرى

اأ�ال- القرب البي�سا�ي ذ� املدخل

هو قرب بيضاوي الشكل، اجتاهه رشق-غرب، له مدخل من جهة الرشق، 
وهو أول قرب يعثر عليه يف أرض الكويت له مدخل، وهذا املدخل يدل عىل أن 

القرب كان معدا قبل موت صاحبه، كام هو موضح بالصورة التالية:

 SBH16 القرب رقم

الشكل العام: بيضاوي .

االرتفاع: 0) أمتار. 

القطر: 0).2)مرت  من الشامل الغريب إىل اجلنوب الرشقي،  و5).))مرت  
من الشامل الرشقي إىل اجلنوب الغريب.
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جرى  وقد  صخرية،  تكتالت  به  حتيط  صغري،  تل  عىل  القرب  يقع  الوصف: 
تقع عىل  التي  الرشقية  اجلهة  العمل يف  وبدأ  9أمتار،  مربع مقاس 9×  العمل يف 
للبحث  العمل إىل اجلهة اجلنوبية، وذلك  ناعم منحدر رشقا، ثم حتول  تل رميل 
عن استدارة اجلدار األصيل اخلارجي للقرب، وقد تبني من خالل العمل أن اجلدار 
الرئييس للقرب متهدم وغري متحد البناء، ولكن من خالل التنقيب اتضح أن القرب 
باإلضافة  حجرية  دعامات  اجلهات  مجيع  من  به  حتيط  بيضاوي  شبه  بشكل  بنى 
إىل وجود دعامتني حجريتني من اجلهة الرشقية متباعدة، ومتثل يف شكلها وبنائها 

مدخل القرب الرئييس.

أما يف اجلهة الشاملية للقرب فقد لوحظ وجود األحجار التي بنى هبا القرب، وأهنا 
ختتلف يف حجمها عن غريها من اجلهات األخرى له بكرب حجمها، وربام وضعت 

هبذا الشكل لكى متنع زحف ودخول الرمال للقرب أثناء وجود رياح شاملية))).

غرفة الدفن: 

مع  متواٍز  مستقيم  شكل  عىل  أو  األضالع  مستطيلة  غرفة  عن  عبارة  هي   
اجلدار الشامىل واجلنويب بطول كل منهام 20)سم، أما اجلدار الغريب بطول 50سم، 
الدفن بعرض 50سم وارتفاع 60سم،  واجلدار الرشقي حيتوى عىل بوابة غرفة 
وتتكون صفوف جدران القرب من مخسة صفوف حجرية، أما أرضية القرب فهي 

مكونة من الرمل الصلب أو األرضية الطبيعية التي بنى عليها القرب. 

2009م،  الكويت،  واملتاحف،  اآلثار  إدارة  أرشيف   SBHG16 املدفن  يف  التنقيب  الثبيتي:  الرمحن  عبد   (((
ص).
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ثانيا- املقابر الرملية ال�سكل

5.)مرت  عمق  عىل  األرض  يف  حفرت  مقابر  هي  الشكل:  الرملية  املقابر 
بالرمال ووضع  القرفصاء وغطى  بالقرب عىل جنبه األيمن بوضع  املتوىف  ووضع 

.)SBH29-D صف من احلجارة عىل سطح القرب. ) شكل القرب رقم

 SBH29-D القرب رقم

ستظهره  ما  معرفة  املربع  هذا  يف  اخلليجية  البعثة  فريق  أعضاء  هدف  كان 
النتائج عن سبب تواجد مقابر خارج منطقة احلرم، ومدى الرتابط بينه وبني تلك 

املقابر.

حيث بدأ العمل بوضع تقسيم املنطقة)شبكة مربعة( باجتاه الشامل بمساحة 
5م × 5م، ومن ثم البدء يف رفع الطبقة السطحية بمقدار 0)سم، وقد برز لفريق 
العمل أثناء عملهم زوايا القرب، وتتمثل يف جمموعة من األحجار املرتاصة فيام بينها 
وهي خمتلفة األحجام، وبوسط القرب اتضحت شبه دائرة، وقد تم تصوير املوقع، 
بعد ذلك عمل الفريق عىل إزالة الطبقة الرملية بوسط القرب بمقدار 0) سم، وهذه 
الطبقة مكونة من بعض األحجار املتساقطة من األعىل وتتخللها أيضًا بعض بقايا 
املواد العضوية، حيث عثر عىل بقايا لكرس عظام حيوانية وأحجار صغرية جدًا، 
واستمر العمل بالنزول إىل األسفل بوسط القرب بإزالة الرتبة الناعمة مثل سابقتها 

مع وجود بعض القطع من القامش يبدوا أهنا حديثة.

 وعىل عمق 0))سم عند الزاوية الرشقية من القرب عثر عىل بقايا لقربة ماء 
مصنوعة من اجللد يبدو أهنا مكتملة، ولكنها وجدت يف حالة سيئة ويابسة جدًا، 
من  املتساقطة  األحجار  ورفع  القرب  من  الغربية  اجلنوبية  اجلهة  إىل  االجتاه  وعند 
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األعىل كشف عن وجود هيكل عظمي، وضعه بشكل القرفصاء، رأسه متجه إىل 
اجلهة الغربية واألقدام متجهة إىل االجتاه الرشقي والوجه باجتاه الشامل.

 مع مالحظة أن فكه كان مفتوحًا، إضافًة إىل وجود بقايا شعر مالصق باجللد 
سوداء  بقع  وكذلك  القدمني،  إىل  الرأس  من  بالكامل  العظمي  اهليكل  يغطي 
جذور  بقايا  هناك  وأن  اجللد  من  طبقة  أهنا  التحليل  بعد  وثبت  اهليكل،  تغطي 
ألشجار"جذور نباتات" كانت قرب اهليكل متجهة من الغرب إىل الرشق ممتدة 

من أعىل القفص الصدري إىل أعىل الـرأس، كام هو موضح بالصورة التالية:

وقد لوحظ أن اهليكل العظمي مكتمل، ومما يدل عىل ذلك ترابط السواعد 
لوحظ  كام  متحللة،  فكانت  األمام  من  الصدري  القفص  أطراف  أما  واألقدام، 
الصدري  والقفص  اجلمجمة  عند  اهليكل  عظام  خترتق  الرمث  نبات  عروق  أن 

واحلوض واألقدام.
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كام لوحظ أنه بوسط جدار القرب من اجلهة الشاملية فوهة نافذة إىل داخل القرب 
من املمكن أن تكون سببًا رئيسيًا يف وصول مياه األمطار، وبالتايل جرفت معها 

بعض املواد العضوية احلديثة داخل القرب.

ملقابر  املشرتكة  أهم اخلصائص  أن نحدد  املقابر  أنواع  بعد عرض  ونستطيع 
الصبية الركامية؛ لعل أمهها االبتعاد عند بناء املقابر عن القمم العالية من مرتفعات 
ارتفاعا،  األقل  والثالثة  الثانية  السلسلة  من  التالل  استخدمت  بل  الزور،  جال 
واختيار أطراف املنحدرات بحيث حتافظ عىل صالبة القرب من االهنيار، باإلضافة 
إىل إبرازها كاألبراج والرصوح العالية، والعمل عىل بناء األساس من املصاطب 
احلجرية عىل شكل دوائر وأخرى بيضاوية الشكل، والغالبية حفر هلا يف الصخور 
الصلدة. واملقاييس املعامرية شبه دقيقة، و دائام اجتاه املقابر رشق- غرب مع امليل 
قليال يف بعض التالل، مثل )SMG1 (65N ،باإلضافة إىل عدم وجود مواد رابطة 

بني الصخور))).

2005م،  الرياض،  العزيز،  عبد  امللك  دارة  الكويت،  جون  شامل  يف  املدافن  تالل  الدويش:  سلطان   (((
ص)2.
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ولتجهيزه،  مقربته،  إلعداد  للمتوىف،  االجتامعية  املكانة  عن  املقابر  تكشف 
ومن ثم يمكن التعرف عىل دفنات البسطاء العامة، أومن الطبقات األعىل )علية 
وعادات  اجلنائزية  العقائد  حول  رئيسة  بمعلومات  وتزودنا  احلكام.  أو  القوم( 

الدفن ملجتمع ما))).

ما  والشاهد  أشكال،  ثالثة  الصبية  القديم يف أرض  الدفن  وقد أخذت طرق 
شاهدناه لوضعية اهلياكل، وإن تركزت يف شكل واحد هو "القرفصاء" ، التي هي طريقة 
دفن متيزت هبا العصور الربونزية يف منطقة اخلليج القديم، وقد وجد الدفن اجلامعي يف 
ثالث مقابر يف منطقتي الردحة الرشقية ومنطقة أمغرية، كام وجد الدفن املنفرد بشكل 
كبري يف أغلب املقابر لشخص واحد. أما الدفن املزدوج الذي حيتوي شخصني فقد 

وجد يف أرض الصبية، ويتضح هذا يف القرب KH1 يف منطقة اخلويسات.

وأمهية  الدفن  وعادات  لطرق  التساؤالت  من  العديد  نحمل  أننا  والشك 
اختيار املكان املناسب لبناء القبور تندرج فيام ييل: 

)1( ملاذا اختار أهل الصبية بناء مقابرهم عىل املرتفعات؟ كان ذلك إلظهارها كمعامل بارزة، 
ومحايتها عند هطول األمطار وتدفقها عرب األودية إىل املنخفضات، كام هدفوا إىل سمو 

مكانة أصحاهبا، ورقي أرواحهم إىل األعىل من خالل اختيار األماكن العالية.

)2( ملاذا كانت عمليات التمويه يف بناء القبور؟ قد تتشابه معظم هذه التالل يف عنرص 
مهم هو أهنا أخذت عند بنائها شكل التل، غري أن بعض هذه التالل الخيضع هلذا 

النمط وهي املدافن املستطيلة. 

)3( ما هي نوعية الصخور املستخدمة؟: أهم الصخور املستخدمة يف بناء مقابر الصبية 
هي الصخور املتوافرة يف املنطقة، وهي صخور رملية وصخور جريية. 

))) زيدان عبد الكايف كفايف: املدخل إىل علم اآلثار، ط)، مؤسسة محادة للدراسات اجلامعية، إربد – األردن 
)200 م، ص )62-6.
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البداية دراسة  املقابر، حيث تم يف  بناء  الطبقات: لقد متت دراسة طبقات  )4( دراسة 
الطبقة السطحية ثم اجلدار اخلارجي، وطبقات غرفة الدفن، وأخريا طبقة الفرش 

التي تأتى أسفل اهليكل وفوق األرضية الصخرية. 

البناء؟: إن املواد املستخدمة هي ألواح الصخور  )5( ما هي أهم املواد املستخدمة يف 
الرملية والصخور اجلريية املتوافرة يف منطقة الصبية، باإلضافة إىل مادة الرمل الطيني 

التي استخدمت يف احلشو بني صفوف البناء ويف أرضية املقابر.

السؤال  هذا  عن  اإلجابة  الدفن؟:  غرفة  وجدران  اخلارجية  اجلدران  بنيت  كيف   )6(
سوف نعرضها أثناء وصف غرف الدفن واجلدار اخلارجي يف فصل التنقيب.

)7( هل تقع طبقة الطني أسفل اهليكل؟: من أهم الطرق التي استخدمت يف بناء القبور 
الطبيعية حلامية اجلسد من تآكل  الطينية تعلو الصخور  الرمال  هي وضع طبقة من 

الرتبة وترسب املياه. 

)8( هل حفرت أرضية املقابر يف الصخور أم تم البناء عىل الطبقة الصخرية؟: الشك أن 
مقابر الصبية توافر هبا النوعان، وهو البناء فوق الطبقة السطحية، واحلفر يف الطبقة 
السطحية البدرك، ونشاهد هذا يف قبور متقاربة كام هو احلال يف القربSRG12 الذي 
حفر بعمق 20سم يف الطبقة السطحية ثم شيدت جدران القرب فوقه بارتفاع 50سم، 
وهو مكون من مخسة صفوف من الصخور، أما القرب SRG9 فقد شيد فوق طبقة 

الصخور الطبيعية البدرك. 

)9( ما الغطاء الصخري يف املقابر و أنواعه؟: ربام هناك قبور مل تغط أو غطيت باألشجار. 
التي  األغطية  من  خمتلفة  أنواع  أمام  أننا  الشك   :CABSTON الصخرى  الغطاء 

استخدمت يف تغطية مقابر الصبية؛ منها: 

أ( إن أوضح األغطية هي املقابر التي بنيت عىل شكل مقبب حيث تتسع غرف الدفن 
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يف األسفل وتضيق يف األعىل بحيث تسد بصخرة واحدة يف النهاية، وهذا واضح يف القرب 
 .SMQ5

ب( وهناك أغطية بيضاوية الشكل، وتغطى بأكثر من لوح، أي ثالث أو أربع قطع من الصخور 
.SMQ4 املرتاصة كام يف القرب

ج( وهناك غرف دفن بنيت يف أطراف التل وليس يف الوسط وغطيت بألواح مستطيلة يتجاوز 
.KG2 طوهلا 150سم كام يف القرب

د( وهناك غرف دفن كبرية جدا، كام يف املدفن KG1 الذي يبلغ قطر غرفة الدفن فيه260سم، 
وهي مقسمة من الداخل بأحجار كبرية، ومن الصعب تغطيتها بأحجار، لكن نعتقد أهنا 
غطيت بأخشاب وسعف ربام نخل، وهذه املواد فقدت بسب عوامل التعرية، أو ربام 

غطيت غرفة الدفن بالكامل بالرمال. 

هـ( املنشآت املستطيلة: املفتوحة منها كام يف SMQ3 نعتقد أهنا تركت مفتوحة، أما املنشآت 
احلجرية األخرى فقد غطيت بألواح حجرية عمالقة أسندت بعضها إىل بعض بحيث 

تأخذ الشكل املقبب الطويل. 

و( وضعية الدفن )القرفصاء( سواء كان هيكال كامال، أو عظام متفرقة )وهل نقلت من مكان 
إىل آخر(؟ وضعية الثني أو القرفصاء هي وضعية اجلنني يف بطن أمه، وهي التي كانت 
سائدة خالل األلفني اخلامس والرابع ق.م، وخالل العصور الربونزية، حيث كشف يف 
موقع جبل البحيص يف اإلمارات عن مدافن مجاعية يف وضعية القرفصاء)1)، وكذلك يف 
أرض مرص يف حضارة نقادة والبدارين عثر عىل مقابر كانت تدفن بطريقة الثني)2)، وكانت 
حيتوى  بيضاوي  تابوت  يف  وعثر  هذه الدفنة معروفة يف مدافن دملون يف البحرين)3) 

(1) Hans-peter "Funeral Monuments and Human Remains From Jebel-Buhais" germany ،2006، 

p76.
)2) جيفري سبنرس: مرص يف فجر التاريخ، ترمجة عكاشة الدايل، وزارة الثقافة – املجلس األعىل لآلثار، القاهرة 

999) م، ص )3.
)3) معاوية إبراهيم: مدافن سار اجلرس، وزارة اإلعالم، البحرين 982) م، ص 22.
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هيكاًل عظمّيًا منكمشًا المرأة)1) وكذلك يف قبور الظهران)2)، ولعل القبور اخلالية 
من العظام تدل عىل أهنا يف طور اإلعداد والتجهيز أو أهنا كانت ترمز إىل متوىف مات 
خارج أرض الصبية وحالت األسباب دون نقله، كام أن بعض القبور أو املكتـشفات 

احلجرية، وبخاصة املستطيلة، ربام كانت رمزا أو مزارا مقدسا.

)10( ما اجتاه دفن املوتى؟: اجتاه الدفن غالبا رشق غرب، ولكن هناك أجساداً مل تدفن هبذا 
االجتاه بشكل دقيق، وهناك أجساد دفنت باجتاه الشامل الرشقي وأخرى باجتاه اجلنوب 
الغريب، ونعتقد أن طلوع الشمس يف فصل الشتاء وفصل الصيف من أماكن خمتلفة كان 
سببا يف هذا االختالف، كام أن هناك جثثا قد غري مكاهنا األصيل بحيث أصبح اجتاه الرأس 

إىل الشامل وأخرى إىل الغرب، و ربام تعرضت إىل ختريب ورسقة. 

جدول يوضح زوايا انحراف مدافن التالل الرئيسية بحسب شكل التل والنسبة

شكل التلالعددزاوية االنحرافاتالنسبة
ذو جدار دائري 5رشق- غرب20%
مستطيل4رشق- غرب25%
عىل شكل فرن2شامل- جنوب5%

بيضاوي20جنوب رشق – شامل غرب 45%
مقبب15رشق - غرب 35%

املجموع100%46

وبحسب نتائج احلفائر يف منطقة الصبية فإن طرق الدفن تنقسم إىل ثالث طرق هي: 

1. الدفن املنفرد .
2. الدفن املزدوج.

3. الدفن اجلامعي .

))) بيرت جلوب: محلة التنقيب الرابع لآلثار الدنامركية إىل البحرين، من اكتشافات البعثة الدنامركية يف مملكة 
البحرين، جمموعة مقاالت، ترمجة حممد اخلراعي وزارة اإلعالم 2006م، ص )))-2)).

)2) عىل املغنم: املدافن شواهد حشارية لتاريخ ماقبل اإلسالم باملنطقة الرشقية من اململكة العربية السعودية، 
دراسات عن املسكن واملدفن، تونس 987)م، ص 5)2.
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�ملبحث �لأول 

�لدفــــن �ملنفرد

الشك أن أغلب القبور قد صممت لدفن جثة واحدة، وأيضا كانت األغلبية 
من هذه القبور قد تعرضت للعبث والرسقة، وقد عثر عىل عدد كبري من القبور 
وإن  للتخريب،  هياكلها  تتعرض  مل  وقلة  متناثرة،  عظام  هبا  وأخرى  الفارغة، 

وجدت حمتوياهتا يف وضعها غري الطبيعي.

يف  اهلياكل  ووجدت  واحد،  عظمي  هيكل  عىل  الدفن  غرفة  احتوت  وقد 
واليدين  األيمن  اجلانب  عىل  اجلثة  تكون  حيث  القرفصاء،  هي  واحدة  وضعية 
اىل  دائام  يكون  الدفن  واجتاه  والبطن،  الصدر  باجتاه  األمام  إىل  مثنية  واألرجل 
غالبا،  والدائري  البيضاوي  الشكل  اجتاه  تأخذ  الدفن  وغرف  والغرب،  الرشق 

وهناك نامذج من هذا النوع.

 KG1 اأ�ال- منوذج القرب

غرفة  من  الغربية  الشاملية  اجلهة  يف  كامل  عظمي  هيكل  من  أجزاء  ظهرت 
الدفن، وقد وجد اهليكل يف وضع القرفصاء، واجلسد مسجى عىل اجلانب األيمن، 
حيث يتجه الوجه إىل الرشق والرأس إىل جهة جنوب - غرب، واألرجل ناحية 
شامل - رشق. و كشف يف الزاوية الشاملية الغربية من غرفة الدفن عن جزء من 

طبقة سوداء نعتقد أهنا بقايا خملفات أشجار))).

 وغرفة الدفن يف هذا القرب متيل إىل الشكل البيضاوي؛ حيث تبلغ مساحته 
260سم من الشامل إىل اجلنوب و0)2سم من الرشق إىل الغرب، وعمقها يبلغ 

))) الدويش وآخرون: املرجع السابق، ص ).
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مبنى  تشييد  عند  كأساسات  للتل  الصخرية  األرضية  استخدمت  وقد  80سم، 
القرب، و قسمت غرفة الدفن من الداخل إىل ثالثة أقسام كبرية باستخدام صخور 
ضخمة وضعت كقواطع رأسية تفصل أجزاء غرفة الدفن، وأعتقد أهنا وضعت 
أعىل  من  ساقطة  تكون  أن  ونستبعد  الصخري،  للغطاء  كدعامات  أو  كفواصل 

سطح التل لثقلها وكرب حجمها. 

 KG3 ثانيًا- منوذج القرب

كشف هبا عن هيكل عظمي مهشم يف وضع القرفصاء واجلسد مسجى عىل 
اجلانب األيمن، وكان الرأس باجتاه الرشق واألرجل باجتاه الغرب والوجه باجتاه 
بسب  ربام  جنائزي  أثاث  عىل  نعثر  ومل  بالغة،  المرأة  اهليكل  أن  وأعتقد  الشامل، 

التعرض للرسقة.

 SRF ثالثًا- منوذج القرب

كشف عن عظام هليكل برشي واحد، وهي يف حالة رديئة ومهشمة، وتعترب 
هذه العظام جزءًا من عظمة الساق، وقد وضعت عىل أرضية القرب بعض األلواح 

احلجرية لتكون أرضيات.

 SRG6رابعًا- منوذج القرب

القرفصاء  كامل عىل عمق 86 سم يف وضعية  عثر عىل هيكل عظمي شبه 
والوجه  غربا  واألرجل  رشقا  الرأس  يقع  الدفن؛  واجتاه  األيرس،   اجلانب  عىل 
باجتاه الشامل، وقد فقدت أجزاء من الصدر واحلوض، ومن خالل املعاينة األولية 

لعظمة الرأس اتضح أهنا المرأة بالغة))).

السابق،   املرجع  العزيز،  عبد  امللك  دارة  ط)،  الكويت،  جون  شامل  يف  املدافن  تالل  الدويش:  سلطان   (((
الرياض 2005م، ص 9).
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 KH3 خام�سًا- منوذج القرب

القرب، ومل  القرفصاء يف جهة الشامل من  كشف عن هيكل عظمي يف وضع 
نعثر عىل أية خملفات أثرية تساعد عىل حتديد تاريخ القرب.

 SBHG7 :ساد�سًا- منوذج القرب�

ظهرت أول كرسة من العظم عىل عمق 26 سم يف جهته الغربية، تم مواصلة 
احلفر حتى عمق 30 سم عندها ظهرت العظام)))؛ ربام عظام الساقني والفخذين 
وجزء بسيط من عظمة احلوض إلنسان، وربام كان وضع اجلثة يف القرب عىل هيئة 
القرفصاء، وقد اختفت أجزاء اهليكل العلوية؛ حيث مل نعثرعليها يف القرب، وبعد رفع 

العظام تم إزالة األتربة فظهرت أرضية القرب وقد رصفت باألحجار غري املشذبة. 

 SBH29-D سابعًا- منوذج القرب�

متجه  رأسه  القرفصاء؛  بشكل  لنا عن وجود هيكل عظمي وضعه   كشف 
إىل اجلهة الغربية، واألقدام متجهة إىل االجتاه الرشقي، والوجه باجتاه الشامل مع 
مالحظة أن فكه كان مفتوحًا، إضافة إىل وجود بقايا شعر ملتصق باجللد يغطي 
تغطي  سوداء  بقع  وكذلك  القدمني،  إىل  الرأس  من  بالكامل  العظمي  اهليكل 
اهليكل، وثبت بعد التحليل أهنا طبقة من اجللد، وأن هناك بقايا جذور ألشجار 
كانت قرب اهليكل "جذور نباتات"، متجهة من الغرب إىل الرشق، ممتدة من أعىل 

القفص الصدري إىل أعىل الرأس.
ترابط  ذلك  عىل  يدل  مما  و  مكتمل،  أنه  العظمي  اهليكل  عىل  لوحظ  وقد 
السواعد واألقدام، أما أطراف القفص الصدري من األمام فقد كانت متحللة، 
اهليكل عند اجلمجمة والقفص  الرمث خترتق عظام  نبات  أن عروق  كام لوحظ 

الصدري واحلوض واألقدام.

))) سلطان الدويش وخالد سامل: التقرير النهائي ألعامل البعث اخلليجية الثالثة يف تالل مدافن بحرة، املرجع 
السابق،  ص )).
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 �ملبحث �لثاين

 �لدفن �ملزدوج �أو �إعادة �ل�ستخد�م

يدفن يف هذا النوع من املقابر أكثر من شخص واحد، إما أن يدفنوا يف وقت 

واحد أو إعادة الستخدام غرفة الدفن التي استخدمت سابقا، فإهنا ختتلف عن 

أسلوب الدفن العادي املتبع، وذلك بدفع العظام بعد حتليل جسد املتويف السابق 

إىل هناية القرب، وغالبا مايميز هذه املامرسة اكتشاف كومة كبرية من العظام دفعت 

إىل اخللف ودفن حاالت جديدة. وبذلك يمكن متييز عدد حاالت الدفن من خالل 

إحصاء عدد اهلياكل العظمية أو عدد اجلامجم املزاحة واملوجودة يف غرفة الدفن، 

وسبب إعادة االستخدام يعود إما لوجود صلة قرابة بني األشخاص املدفونني أو 

لعوامل اقتصادية وعدم التمكن من بناء غرفة دفن، فيستخدم قرب جاهز، و كان 

األصل يف الدفن فرتة األلف الثالث هو الدفن املنفرد، واستخدام القرب أكثر من 

مرة عادة كانت متبعة يف العرص الربونزي املبكر والفرتة اهللنستية كام هو احلال يف 

 .SRC املدفن

أما املقابر التي استخدمت أسلوب طرق الدفن املزدوج أو إعادة االستخدام 

فهي: 

 SBHG18 اأ�ال- منوذج القرب

تم العثور بغرفة الدفن عىل هيكلني دفنا منفصلني عن بعضهام ويف طبقتني 
خمتلفتني:
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)1( اهليكل األول: تم دفنه عىل أرضية رملية، وال يمكن االستدالل عىل نوع وجنس 

اهليكل، وذلك هلشاشة عظمة احلوض وفقدان جزء كبري منها، وكذلك فقدان اجلزء 

األكرب من عظمة الرأس.

بشكله  اهليكل  هذا  ويعترب  األقدم،  األول وهو  اهليكل  أسفل  دفن  الثاين:  اهليكل   )2(

املتبقي من اهلياكل القوية التي متيزت بقوة العظام وغناها بامدة احلديد، وذلك من 

خالل امحرار عظمة الرجل والقفص الصدري، وحيتمل أن يكون اهليكل لرجل بالغ 

يفوق عمره 35 سنة.

 SRCثانيا- منوذج القرب

من املقابر التي أعيد استخدامها؛ حيث شيدت يف العرص الربونزي، ثم أعيد 
استخدامها يف العرص اهللنستي، عثر فيه عىل نصف قارورة من الفخار مزججة 

ذات رقبة طويلة وفوهة قمعية الشكل، و هلذه القارورة يدان صغريتان.

أما املعثورات التي عثر عليها يف املوقع فتعترب ذات أمهية كربى؛ حيث إن اخلرز 
الصديف املثقوب الذي عثر عليه هو من أدوات الزينة، وقد عثر عىل شبيه له يف دولة 
البحرين ودولة اإلمارات، حيث كانت هذه املواد تستخدم كأثاث جنائزي يوضع 
اهللنستي،  بالعرص  مبدئيا  نؤرخها  أن  فنستطيع  الفخارية  القارورة  أما  امليت،  مع 
القلعة اهللنستية، ولكن  وقد عثر عىل شبيهة هلا يف جزيرة فيلكا خالل حفريات 
األرضية  أسفل  عليها  عثر  الفخارية  القارورة  إن  حيث  نظر؛  فيه  املوضوع  هذا 

الصخرية، وبذلك فإننا النستطيع تأريخ هذا املوقع تأرخيا دقيقا))). 

))) فهد الوهيبي وأخرون، املرجع السابق 
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KH1 ثالثًا- منوذج القرب

كشف عن بعض العظام الصغرية، ويظهر أن القرب تعرض للرسقة والتخريب 
وبعثرة حمتوياته، مما سبب مشكلة يف دراسته))).

وقد عثر يف هذا القرب عىل هيكل عبارة عن كومة من العظام مجعت يف اجلهة 
الرشقية من غرفة الدفن، ويف الغرب عثر عىل هيكل عظمي يف وضعية القرفصاء، 
الثاين)2) أي أهنام مل يكونا  وهذا يوضح أن اهليكل األول قد مجع ثم دفن اهليكل 

متعارصين يف فرتة واحدة.

املستطيلة  احلجرية  باملنشآت  ارتبطت  ربام  التي  الدفن  عادات  شعائر  ومن 
الشكل االحتفاالت اخلاصة بعرض أجساد املوتى، ومن املحتمل أن تكون هذه 

املنشآت مكانًا لإلعالن والتجمهر للقيام بالواجبات اجلنائزية. 

كام أن وضعية الثني )القرفصاء( للهياكل يف الصبية توحى لنا بأهنا ربطت بشكل قوي 

إىل الصدر، وهذا يدل عىل إيامهنم باحلياة األخرى، وحتى متنع املتوىف من النهوض 

وامليش عندما يعود إىل احلياة. وقد وجد يف القرب SBH29D هيكل عظمى وقد لف 

يف جلد غزال.

))) سلطان الدويش: الصبية وأم جدر سامت مشرتكة، ط )، املؤمتر الدويل: عرشون عاما من اآلثار يف البحرين 
)986)-2006م(، وزارة الثقافة واإلعالم، البحرين، 2007م، ص6).

)2) سلطان الدويش: الصبية وأم جدر سامت مشرتكة، ط)، املؤمتر الدويل: عرشون عاما من اآلثار يف البحرين 
)986) - 2006م(، وزارة الثقافة واإلعالم، البحرين، 2007م، ص6).
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�ملبحث �لثالث 

 �لدفن �جلمـــاعي

الدفن اجلامعي هو عملية استخدام غرفة الدفن ألكثر من هيكلني عظميني، 
الدفن قد تم يف فرتة  القبور اكتشف فيها أكثر من ثالثة هياكل، فإما أن  وبعض 
من  ألكثر  القرب  استخدام  إعادة  أو  الثاين  الدفن  تم  الحقة  فرتة  يف  أو  واحدة، 
أزواج(  أو  قرابة )عائلة  اجتامعي لوجود صلة  إما لسبب  يعود  شخصني، وهذا 
أو ألسباب اقتصادية، خمصصا لوجهاء املجموعة السكانية، وقد يكون خمصصا 
لفقراء املجموعة السكانية)))، ولكن األصل يف الدفن يف مقابر الصبية هو الدفن 
وحتى  واحد،  عظمي  هيكل  عىل  حمتوية  كانت  القبور  معظم  أن  بدليل  املنفرد، 
تعود  أهنا  عىل  يدل  ما  العظام  بقايا  من  يكتشف  مل  للرسقة  تعرضت  التي  القبور 
ألكثر من هيكل عظمي واحد، كام أن القبور مصممة الحتواء جثة واحدة)2)، وقد 
 SMQ35A SRE والقرب  اكتشفت ثالث مقابر حتتوي عىل دفن مجاعي هي القرب 

.SMQ49والقرب

 SRE اأ�ال- منوذج القرب

كشف عن ثالثة هياكل يف وسط هذا القرب، وقد ظهرت العظام عىل مستويات 
متفاوتة وىف حالة سيئة، مما يدل عىل العبث والتخريب، لكن يتضح أن اثنني من 
الرأس  يقدر عمرمها من 35 إىل 5) سنة؛ األول منهام  بالغني  اهلياكل إلنساننْي 
الثالث فقد عثر عىل بقايا عظام متفرقة، وهو  باجتاه اجلنوب الرشقي،أما اهليكل 

))) منري يوسف طه: اإلمارات واخلليج يف العصور القديمة، مركز زايد للرتاث والتاريخ، ط)، العني اإلمارات 
العربية املتحدة 2003م، ص )5).

)2) حممد املعراج: عادات الدفن يف تايلوس، ط)، وزارة اإلعالم – مملكة البحرين 2006 م، ص 0)).
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لشاب يقدر عمرة بنحو 25 سنة تقريبا)))، أما رأس اهليكل اآلخر فيقع يف جهة 
الرشق واألرجل يف اجتاه الغرب والوجه يف اجتاه الشامل

 SMQ35-A ثانيًا- منوذج القرب

اثنان ظهرت اجلمجمة  منها  البارز  ؛  العظمية  اهلياكل  عثر عىل جمموعة من 
الذي غطيت  الطني  التنقيب بسبب  لكل منهام، وقد كان هناك صعوبة كبرية يف 
به، واملعثورات كانت 6 كرس من الربونز، ربام متثل خمرازًا وخرزة دائرية الشكل، 
وإجراء  العظام  فرز  بعد  القرب  هذا  يف  عظمية  هياكل  أربعة  عىل  التعرف  وجرى 

التحاليل.

SMQ(9 ثالثًاً- منوذج القرب

9م،  قطره  أمغرية،  منطقة  يف  حديثًا  عنها  كشف  التي  املقابر  أكرب  من  وهو 
تتوسطه غرفة دفن بيضاوية الشكل طوهلا 50)سم وعرضها 0))سم، وعمقها 
50سم، وجرى بناء القرب من صخور غري مشذبة، وعثر عىل ثالثة هياكل عظمية؛ 
األول يف وضعية القرفصاء يقع يف جهة الشامل، ويف جهة اجلنوب عىل عمق 30سم 
عثر عىل كومة عظام حتوي مججمتني من العظام وبقايا اهليكلني، وقد مجعت حتى 
تتوافر املساحة لعملية الدفن الثالثة، وهذا يدل عىل طريقة دفن مجاعية واستخدام 
القرب ألكثر من شخص ربام من نفس العائلة. ويف جهة اجلنوب عىل عمق 90سم 
اكتشاف  عثر عىل عظام جلمل جممعة، تغطيها صفائح حجرية، ويعترب هذا أول 

لدفن حيوان مع برش عىل أرض الكويت.

))) سلطان الدويش: التقرير النهائي ألعامل البعثة الكويتية البولندية، الكويت، 2008م، ص 5-3.



 

�لف�سل �خلام�ش 

در��سة �ملكت�سفات �لأثرية و�لهياكل �لعظمية

- �ملبحث �لأول: �ملكت�سفات �لأثرية

- �ملبحث �لثاين: �لدر��سة �لتحليلية لللعظام �لب�سرية
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�ملبحث �لأول 

 �ملكت�سفات �لأثرية

املكتشفات  دراسة  خالل  من  العمل  فريق  إليها  توصل  التي  النتائج  تشري 
األثرية  القطع  بشهادة  وذلك  متعاقبة،  زمنية  فرتات  وجود  إىل  العمل  موقع  من 
التي تؤرخ لعصور متعددة،  فبعضها يؤرخ إىل فرتة العبيد، وآخر يؤرخ للعرص 
الربونزي املبكر)الوركاء وحضارة أم النار 3200ق.م إىل2800 ق.م(، و بعضها 
يؤرخ حلضارة دملون، و بعضها يؤرخ للعرص الربونزي الوسيط أو الفرتة الكاشية 
)500) ق.م(، كام وجدت مكتشفات يف مقابر الردحة التي أعيد استخدمها يف 

فرتات اهللنستي.

وإن السؤال العام يف فصل دراسة املكتشفات: هو ما أنواع األثاث اجلنائزي؟ 
وماهى استخداماته؟ وما قيمته؟ 

يتنوع األثاث اجلنائزي يف مقابر الصبية؛ فهناك الفخار واألصداف البحرية، 
واألحجار الكريمة والعادية واملعادن، أما استخداماهتا فهى للزينة واالستخدام 
اآلدمي، والشك أن الكثري من هذه املكتشفات له قيمة مكانية كبرية، وبخاصة 
األحجار مثل الالزورد واللؤلؤ، والفضة والربونز والفخار وأدوات الزينة التي 
وجدت يف املقابر والتي يف الغالب تعود إىل شخص امليت. وربام أهنم وضعوها 
أن األحياء ختلصوا  األبدية. وربام  احلياة  امليت سوف حيتاجها يف  أن  العتقادهم 

منها هبذه الطريقة ألهنا تتبع لشخص امليت))).

))) عبد العزيز الغزي: للموت وحشة، الرياض، 2008م، ص2.
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اأ�اًل- احللى: 

كانت احليل يف عهود ماقبل التاريخ يف شكل قالئد وأساور بسيطة تصنع من 
اجللد، أو القصب املزين باحلصوات، أو الثامر املكورة أو الريش أو األصداف أو 
عظام احليوانات، واستخدام الشوك أو العظام احلادة كان لشد احليل بعضها إىل 
بعض، وكانوا يثقبون آذاهنم وأنوفهم لوضع احليل، ويلبسوهنا يف أثناء الطقوس 
الدينية للظهور والتباهي طبقا ملكانتهم االجتامعية أو حلاميتهم من املرض كام كانوا 

يعتقدون. 

واملعادن،  واخلشب  العاج  من  احليل  صنع  طريقة  تدرجييا  الناس  وتعلم 
واستعملوا كذلك معادن أخرى كالفضة والنحاس والربونز، وقد صنع العرب 
احلىل من املعادن واألحجار، واللؤلؤ والياقوت بأنواعه األمحر واألبيض واألزرق، 
قبل  احليل  صناعة  يف  العرب  استخدمها  البحرية،  والقواقع  واملرجان  والعقيق 
اإلسالم، وكانت احليل تستخدم للزينة كمظهر للثروة أو كعرض لالحرتام، ولعل 

أصحاب ما قبل التاريخ كانوا يضيفون إليها مظاهر دينية أو سحرية))).

ثانيًاً- اخلرز 

خالل  الصبية  منطقة  يف  مرة  ألول  اإلنساين  لالستخدام  كأداة  اخلرز  ظهر 
عن  كشف  حيث  امليالد،  قبل  اخلامس  األلف  منذ   )H3 )موقع  العبيد  حضارة 
منطقة  الزينة يف  أدوات  البحرية. وتشاهبت  أغلبها من األصداف  3000 خرزة 

اخلليج خاصة يف منطقة)2) السواحل.

988)م،  بغداد  العامة،  الثقافية  الشؤن  دار  ط،  اخلوري،  لطفي  ترمجة  احلضارة،  نشوء  وجوان:  ديفيد   (((
ص))-2).

)2) فواز اخلريشة وخالد الناشف: ديب: حضارة وتقدم عرب ثالثة آالف عام، ط)،ديب 2007م، ص ))).
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املادة اخلام هلذا اخلرز من ساحل جون الكويت الشاميل منطقة  وقد جاءت 
واألدوات  الكرس  بآالف  SM17 ميلء  )املحار(  موقع  أمغرية، حيث كشف عن 

الكاملة))).

أو  الصدف  من  واملصنوع  أقراص  شكل  عىل  اخلرز  هو  الشائع  والصنف 
املرجان أو الرسبينتاين)2)، وهي أنواع منترشة يف اخلليج العريب، وبخاصة شواطئ 
التي  الصبية  مقابر  خرز  دراسة  يف  أننا  والشك  واإلمارات،  والبحرين  الكويت 
تعود إىل األلف الرابع ق. م، البد أن نرجع إىل سجل شامل خلرز وحيل من موقع 
الربيطاين عن 580) قطعة من  الكويتي -  الفريق  فيه  ،الذي كشف   H3 العبيد 
اخلرز أغلبها من األصداف والقواقع البحرية)3)، والتي تأخذ الشكل املستدير أو 
األنبويب ذا األربعة ثقوب، وبعض الصفائح الرقيقة الصغرية عىل شكل ساعات 
ثقب)))،  من  أكثر  حتمل  التي   H3 الصبية  يف  صنعت  أهنا  يبدو  والتي  زجاجية، 

وهي:

1- اخلرز عىل شكل أنابيب قذائف .

2- اخلرز عىل شكل سدايس الشكل .

3- اخلرز الورقي من األصداف هلا ثقب واحد .

4- تعويذة من املحار .

))) سلطان الدويش: تقرير مسح منطقة أمغرية، املرجع السابق، ص 6-3.
)2) فواز اخلريشة وخالد الناشف: املرجع السابق، ص 59).

)3) سلطان الدويش: مستوطنة الصبية منذ األلف السادس قبل امليالد، الندوة العلمية السابعة، احتاد األثريني 
العرب، القاهرة 2005م، ص 08).

الكويت   ،3 موسم  املطوع،  سعود  ترمجة  الصبية،  يف  الربيطانية  األثرية  البعثة  كرافورد:  وهاريت  كارتر   (((
)200م، ص7).
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5- خرز من الزبابيط امللونة )القواقع احلاممة( .

6- اخلواتم الصدفية .

7- اخلرز من ذوات الشكل املستطيل هلا ثقبان .

8- اخلرز من ذوات الشكل الدائري هلا ثقب واحد.

9- اخلرز الوردي اللون هلا ثقب واحد .

10- اخلرز احللزوين .

11- صدفة كبرية عليها .

12- اخلرز من األحجار الصغرية احلجم ذات اللون األبيض والرمادي واألسود.
وأهم مكتشفات الصبية من اخلرز ما ييل: 

قطرها  مم،   8 البدن  سمك  14مم،  طوهلا  الشكل،  أسطوانية  اللون  محراء  خرزة   )1
9مم، هبا ثقب يف الوسط. توجد عليها متوجات حلزونية الشكل، املوقع الصبية/

بحرة SBH3، عىل عمق 45 سم من طبقة دفان غرفة، ربام من حجر العقيق.
 SBH3 2( خرزة صغرية دائرية الشكل من العقيق األمحر عثر عليها يف الصبية/بحرة
العمق ) 23.057 ( بتاريخ 12/2 /2007م، قطرها 5.3 مم، سمكها 4.3 مم، 

هبا ثقب من الداخل.
3( خرزة أسطوانية الشكل متوسطة، طوهلا 6 مم، وقطرها 5.5 مم، هبا ثقب يف الوسط 

قطرها 2 مم، الصبية بحرة SBH3 12/2 /2007م.
4( قطعة من الصدف من فئة / الصبية اخلويسات KH1 مدفن 19/2/ 2007م طوهلا 

13 ملم، وعرضها 9 مم، سمكها 0.08 مم. 
5( قطعة شظية )صوان( رقم القطعة SMG1.01، يبدو طبقة بيضاء طبيعية ، وتبدو آثار 
عرضها  سم،   9 سمكها  سم،   37 طوهلا  منها،  جزء  رمم  وقد  الداخل  من  التكرس 

34سم. 
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6( قطعة من احلجر األبيض الشفاف SMG1 السطح.

7( قطعة حديد عثر عليها يف غرفة الدفن عىل عمق 43 سم، يف املدفن KH4، يف اجلهة 
اجلنوبية الغربية طوهلا 30 سم، وعرضها 16 سم، سمكها 7 سم.

8( خرزة من أدوات بحرية أسطوانية الشكل.

9( صخر: من البازلت األسود ربام عىل شكل هاون )مدق(، قرب SMG1 ،طوهلا 90 
مم، عرضها 72سم، وسمكها 55 سم.

ثالثًا- االأحجار الكرمية: 

القدم،  منذ  اإلنسان  عرفها  طبيعية  مواد  عن  عبارة  الكريمة  األحجار 
واستخدمها منذ آالف السنني كحيل وأدوات زينة، وذلك جلامهلا األخاذ وألواهنا 
اجلذابة، لذا فقد اقترص استخدامها عىل امللوك والنبالء واألثرياء، حيث تعد من 
مظاهر الثراء واجلاه، ونظرا جلامهلا وندرهتا فقد نسجت حوهلا األساطري واخلرافات 
املتعلقة بالسحر والشعوذة، حيث كانت تستخدم كتامئم ومعلقات لدرء احلسد 

والعني وجلب احلظ ومعاجلة بعض األمراض.

حوهلا  فألفوا  واستخداماهتا،  الكريمة  باألحجار  األوائل  العرب  اهتم  وقد 
يعقوب  عنها،  كتب  من  أشهر  ومن  واستخداماهتا،  وصفها  يف  وأجادوا  الكتب 
بن إسحاق الكندي وابن سينا والتيفايش والبريوين واألكناين والرازي وغريهم، 
وقد سميت باألحجار ألن معظمها عىل هيئة أحجار، وسميت بالكريمة لندرهتا 
ونقاوهتا وصالبتها وبريقها ولوهنا اجلميل. إضافة إىل أهنا التتغري، وبالتايل غالء 

ثمنها))).

))) هيئة املساحة اجليولوجية السعودية، املرجع السابق، ص ).
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�لالزورد: 

القديم، والالزورد  العامل  املواد يف  أهم وأغىل  والذهب من  الالزورد  يعترب 
يستخدم يف عالج أمراض العيون، والنسل وعضات الثعابني))). يرتكب الالزورد 
كيميائيا من سيليكات الصوديوم والكالسيوم واأللومنيوم، وقد يصاحبه معدن 

الكالسيت )كربونات الكالسيوم( والربيت )كربتيد احلديد(. 

ويراوح لون الالزورد من األزرق إىل األزرق املائل إىل البنفسجي، ويصل 
 ،6 5اىل  من  صالدته  وترتاوح   ،(.5 إىل  لالزورد  الضوئي  االنكسار  معامل 
والربيت،  الكالسيت  معديْن  وجود  أساس  عىل   ،2.9 إىل   2.38 من  وكثافته 

وينتمي الالزورد إىل فصيلة املكعب)2).

وقد عثر يف القرب SMQ30 عىل ست قطع من حجر الالزورد تستخدم كخرز، 
وهي جملوبة من أفغانستان.

رابعًا- اللوؤلوؤ: 

إن النعومة واجلامل الوضاء الذي يميز اللؤلؤ أدى إىل أن أصبح رمزا للنقاء 
والفضيلة، حيث ارتبطت به كثري من األساطري، وسامه العرب األقدمون دموع 
ونظر  واملحار،  األصداف  يف  املتساقط  املطر  قطرات  من  تكون  إنه  وقيل  اآلهلة، 
باللغة  الدالة  العلمية  والكلمة  املحار)3).  يف  خفية  كروح  اللؤلؤ  إىل  الصينيون 
مجيع  يف  املستعمل  اللفظ  أما  لؤلؤ.  هي  باإلنجليزية   pearl مدلول  عىل  العربية 

))) حممد خطاب: "األحجار الكريمة واملجوهرات" ط)،  اهليئة املرصية العامة للكتاب،القاهرة، )200 م، 
ص 50.

)2) حممد خطاب: املرجع السابق، ص 50، )5.
)3) حممد خطاب: املرجع السابق، ص )2).
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تنتج يف اخلليج ثالثة  التي  واجلمع قامش. والقواقع  "قامشة"  مناطق اخلليج فهو 
أنواع يعطى كل منها األصداف واللؤلؤ عىل السواء.

1-  حمار اللؤلؤ.
2-  حمار الزمنية.

3 - حمار الصديفية)1).

�سناعة �للوؤلوؤ: 

وهي حرفة صيد اللؤلؤ، وتبدأ من مجعه من قاع املياه حتى بيعه أو تبادله بسلع 
– وهناك  امليالد  قبل  الرابع  األلف  إبان  مرة  ألول  الصناعة  وقد ظهرت  أخرى، 
أنواع من اللؤلؤ بحسب احلجم؛ فالدانة هي اللؤلؤة الكبرية – واجلامنة هي اللؤلؤة 
الصغرية)2)، واملعروف عن قواقع قيالن أن السبب يف تكوين اللؤلؤ فيها إفراز مادة 
لؤلؤية يف حويصلة "كيس" حتيط بجسم علقة، وربام كان األمر هو نفسه بالنسبة 
القرب  يف  اللؤلؤ  من  خرزتني  عىل  عثر  وقد  لذلك.  مشابه  يشء  أو  اخلليج  لقوقعة 

SMQ30 يف منطقة أمغرية. 

إن القواقع يف هذه الفصيلة عادة صغرية ناعمة ومزخرفة، بطريقة ملفتة للنظر، 
عىل  تتغذى  نباتية  وهي  مسننة،  أو  سميكة  إما  اخلارجية،  والشفة  ضيقة  والفتحة 
الطحالب)3)، وقد عثر عىل هذه األدوات التي تستخدم كأدوات زينة يف املقابر))) 

.SMQ30& SRG4(5(

))) ل جي. ج لوريمر: الكويت يف دليل اخلليج، املرجع السابق، ص 0))-))).
)2) منري طه: املرجع السابق، ص 57).

)3) دونالد والوزير باش: األصداف يف السواحل اجلنوبية للخليج العريب، موتف إيت للنرش، مطبعة مزون، 
مسقط 989)م، ص 75.

))) سلطان الدويش وآخرون: املرجع السابق، ص 2).
)5) الفريق الكويتي: تقرير البعثة الكويتية البولندية يف منطقة أمغرية ، أرشيف إدارة اآلثار واملتاحف، الكويت 

2008م، ص 9.
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خام�سًا- �ملكت�سفات من �ملعدن:

. SRC منطقة الردحة املدفن - 1- قرط ) حلق( من الفضة .   
. SRA - 2- جرس من النحاس

. SRG4 - 3- قرط )حلق( من الربونز عدد  2   
. SRE - 4- خرزة من الربونز لوزية الشكل    

. SRG8 - 5- قطعة من رأس سهم حديد    
.SBH29-D - منطقة بحرة الشاملية 6- سيف من احلديد     
. SRG6 -  منطقة الردحة 7- قطعة من الربونز     

.SMQ35A - 8- قطعة من الربونز، ربام خمراز ) أداة تثقيب(  منطقة أمغرية
�ساد�سًا- �ملكت�سفات �لفخارية: 

واملناطق  الصبية  مقابر  يف  عليها  عثر  التي  الفخارية  املعثورات  قلة  رغم 
املحيطة هبا فإهنا مفيدة يف  عملية استكامل الدراسة. ويعد الفخار يف الصبية من 
هذه  أغلب  فتح  رغم  اجلنائزي  أثاثه  ضمن  اإلنسان  تركها  التي  املخلفات  أهم 

املقابر.

وقد نرشت أول الدراسات يف منطقة الصبية عن فخار العبيد الذي يعود إىل 
حضارة األلف اخلامس قبل امليالد، وإن كان هذا الفخار ينتمي إىل حضارة أقدم 
الصبية واجلذور احلضارية والتسلسل  بأهل  فإنه أعطانا معرفة  املقابر  تاريخ  من 
الزمنى، كام زودنا باملنهجية لدراسة فخار عصور ماقبل التاريخ، وتم العثور يف 
مقابر الصبية أو املنطقة املالصقة هلا عىل عدد قليل من الفخار، وهي ال تتجاوز 

7 قطع:

للقرب  تعود  الصبية،  مقابر منطقة  أهم ماعثر عليه من فخار يف   1- جرة محراء: وهي 
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قاعدهتا  اخلارج،  إىل  مائلة  شفة  هلا  الشكل  دائرية  فخارية  جرة  وهي   ،SBHG17

املواد  أقل  وهي  نرص)1)،  مجدت  لعرص  وتعود  جدا  مشهورة  اجلرة  وهذه  مفقودة، 
القديمة فتنة، وهي عىل شكل املزهرية التي تعرف لدى األثريني بـ"األناء ذي احلافة 
املائلة". وهي ذات أمهية كبرية و تقدم لنا مفتاحا للتعقيد املتزايد يف النشاط االقتصادي 
املركزي، صممت اجلرة بطريقة القالب عىل عكس الفخار الذي يصنع عىل الدوالب 

الرسيع)2). 

2-كرستان من شفة وبدن )قطعتان( عثر عليهام يف القرب SRA، تعود إىل حقبة مجدت 
نرص، وتشبهها أواين عثر عليها يف موقع حفيت يف اإلمارات العربية املتحدة.

اللون هبا حبات رمل، وهذا يربز من ملمسها  SRE( سوداء  3- كرس فخارية )القرب 
اخلشن، ويظهر عليها من الداخل أثر الدوالب، وهي تشبه تقنية صناعة الفخار يف 
الثالث  الرابع وبداية األلف  الفخار يعود إىل هناية األلف  املبكرة، لكن هذا  دملون 

قبل امليالد، وهو معارص حلضارة مجدت نرص.
الصناعة  جيدة  وهي   SBH1القرب سطح  عىل  عليها  عثر  بدن  من  صغرية  كرسة   -4

وتنتمي إىل فخاريات بالد فارس.

فوهة وعنق وبدن، وهلا عروتان  SRC ،وهي عبارة عن  القرب  5 - كرسة صغرية من 
صغريتان ، تسمى زمزمية،  تنتمى إىل احلضارة اهللنستية، اجلرة اهللنستية عثر عليها 
يف الردحة الرشقية يف القرب SRC عام 1999م، وهي تؤرخ بالقرنني الثالث والثاين 
 ،(3( اهللنستية  القلعة  فيلكا، موقع  امليالد،  حيث عثر عىل مشابه هلا يف جزيرة  قبل 
إعادة  عىل  يدل  الربونزية  احلضارة  إىل  تعود  التي  واملنطقة  القرب  هذا  يف  ووجودها 

استخدام هذه القبور يف الفرتة اهللنستية.

))) عرص مجدت نرص: تسمية هذا العرص جاءت من اسم تل يقع يف ضواحي بابل بحضارة بالد النهرين ظهر 
التجارية والسيام األمحر  التي استعملت يف زخرفة األواين  بتعدد األلوان  فيه فخار من نوع جديد يمتاز 
القرمزي، ومن حيث الشكل يشبه الشكل الكروي والرقبة قصرية والفوهة مائلة إىل اخلارج، صنع بعضه 

بواسطة القالب وأحيانا بالعجلة، ويؤرخ إىل بداية األلف الرابع قبل امليالد )3200-2900 ق.م(. 
)2) ديفيد وجوان: املرجع السابق، ص 266.

(3) Archaeological site of Ikiaros First Season 20007 B.28 
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6-كرس فخارية عثر عليها من خالل أعامل املسح بالقرب من بئر أمغطي، وهي 4 قطع 
تعود إىل احلقبة الربونزية.

.SBH297- كرس فخارية تعود إىل حضارة العبيد، وجدت عىل سطح القرب الكبري
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العنارص  ملعرفة  الكويت  بجامعة  خمتربات  يف  عينات  حتليل  جرى  وقد 
ومركبات الكرسة الفخارية، وكانت نتيجة هذا التحليل هو معرفة عنارص تركيب 

الكرس الفخارية اآلتية:

ما،  نوعا  منخفضة  هنا  ونسبته  التيتانيوم،  عنرص  عىل  العينة  هذه  حتتوى 
ويستخدم التيتانيوم يف تقوية بنيان اجلرة أو الفخار، ويعتقد أن الطني جلب من 

خارج الكويت.

صورة عينة حتليل كرسة من الفخار األمحر يرجع إىل عرص العبيد - األلف اخلامس قبل امليالد 
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صورة عينة حتليل كرسة من الفخار األمحر يرجع إىل عرص العبيد األلف اخلامس قبل امليالد 
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عينة حتليل كرسة من الفخار األمحر يرجع إىل عرص العبيد - األلف اخلامس قبل امليالد 
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:
)1(

التحليل الطيفي

التتاىل )السلسلة(العنارص
الرتكيز الكىل 

لكتلة العينة
هامش اخلطأالرتكيز الذريالرتكيز الطبيعي

من سلسلة أكسوجني
49.6853.5068.4919.7مدارت – ك

11.1812.049.140.6"أملنيوم 

16.1717.4212.700.7"سيلكون

2.542.7412.700.7"صوديم

1.261.350.370.1"ماجنيسيوم

0.540.580.370.0"كربيت

1.892.031.170.1"كلور

1.831.971.030.1"بوتاسيوم

2.682.891.480.1"كالسيوم

4.554.901.800.2"احلديد

0.540.580.250.0"تيتانيوم
املجموع:          92.86  100.00  100.00   

يف  إال  يتواجد  ال  العنرص  وهذا  التتنانيوم،  عنرص  وجود  عىل  التحليل  يدل 
األهنار، وهو عنرص يعطي قوة للبناء اجلزئي للامدة، مثل الفخار، أما األملنيوم فنسبته 
والسليكون  معدين،  بريق  ذات  ألوان  تعطي  األكاسيد  من  أنواع  وبعض  عالية، 

نسبته عالية وهو يعطى ألوانًا براقة.

وهناك كثافة يف األلوان، واحلديد مرتفع، أي أن اجلرة حممرة، أي أن نسبة 
أكسيد احلديد عالية، والصوديم نسبته منخفضة، واألملنيوم مرتفعة نسبته.

))) تم حتليل العينات يف قسم الكيمياء بكلية العلوم – جامعة الكويت
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 تتميز هذه القطعة بوجود عنرصين يضيفان مزيدًا من الرونق واللمعان عادة يف التزجيج، ومها 
عنرصا الفسفور والفنيديم

ال يوجد أي عنارص مميزة يف هذه العينة، ومعظم العنارص متتزج لتكون مادة التزجيج هلذه العينة)1)

))) جرى حتليل العينات يف قسم الكيمياء التابع لكلية العلوم – جامعة الكويت، ملعرفة عنارص تركيب كل قطعة. 
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�مللتقطات �ل�سطحية و�ملكت�سفات

تعترب امللتقطات السطحية واملكتشفات يف منطقة املقابر قليلة جدا، خاصة يف مقابر 
كاظمة؛ حيث عثر عىل تعويذة من املحار وحيدة يف القرب KG2، أما يف منطقة الصبية 
فقد تعرضت مجيع التالل التي كشف عنها حتى اآلن إىل الرسقة، ومع ذلك فقد عثر 

.SRE والتل SRG4 عىل جمموعات صغرية من املعثورات ولعل أغناها القرب

:SRG  (  مكت�سفات �لقرب رقم

كشف عن جمموعة من أدوات الزينة عىل عمق 60 سم، حيث جرى العثور 
أشكال  ذات  وهي   ،(2( 60خرزة  حوايل  عددها  يبلغ  اخلرز)1)  من  جمموعة  عىل 

خمتلفة تتألف من مخس جمموعات، وهي عىل النحو التايل: 

1- املجموعة األوىل: عدد 10 قطع من احللق الصديف، يرتاوح القطر بني 24ملم إىل 
28 ملم، والسمك بني 4 ملم إىل 6 ملم، وهي مصنوعة من الصدف، ومن املحتمل 

أهنا كانت تستخدم كخواتم توضع يف األصابع.
 7 13 قطعة من األصداف احللزونية، يرتاوح السمك بني  الثانية: عدد  املجموعة   -2

ملم إىل 10 ملم.  
3- املجموعة الثالثة: عدد 8 قطع من احلجر، ذات شكل سدايس تقريبا، يبلغ ارتفاعها 

حويل 16 ملم إىل 18 ملم، و السمك بني 4 ملم إىل 6 ملم.
4- املجموعة الرابعة: عدد 25 قطعة من الصدف ذات شكل دائري ومستطيل وشبه 
واحد،  ثقب  ذات  فهي  منها؛  قطع   10 عدا  ثقبني،  عىل  حتتوي  مجيعها  املستطيل، 

يرتاوح السمك بني 1.5ملم إىل 4 ملم.

))) تم استخراج أغلب هذا اخلرز بواسطة النخل بمنخل قياس ) ملم.
)2) من املحتمل أن يكون اهلدف من استخدامها كأداة للزينة أو كتعويذة.
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5- املجموعة اخلامسة: قطعتان من احلجر األمحر اللون )من املحتمل أن تكون عقيقًا(، 
األخرى  أما  ملم،   3.5 سمكها  يبلغ  واحد  ثقب  هبا  دائري  شكل  ذات  األوىل 

فحلزونية الشكل، يبلغ سمكها 12ملم وارتفاعها 8 ملم.

6– املجموعة السادسة: خرزتان، حيتمل أن تكونا من احلجر األسود، إحدامها دائرية 
الشكل يبلغ قطرها 7 ملم، واألخرى منهام بحالة سيئة)1).

من  القرب كرستان  عليها يف هذا  عثر  التي  األخرى  األثرية  اللقى  أهم  ومن 
من  يستورد  وإنام  للمنطقة،  الطبيعية  البيئة  توفره  ال  حجر  وهو  الصوان،  حجر 
أماكن معروفة يف جنوب جون الكويت من مكان يعرف بتل صليبيخات، ومن 
مكان آخر من جنوب دولة الكويت عىل مرتفعات جبل يعرف بتل القرين، وكال 

املوقعني يعود إىل العرص احلجري احلديث)2).

(3( SRC-SRD فرز مواد الردحة

مالحظاتاملربعالنوع

من الياقوتC1bخرزة 
تركية من 

الفضة 
C1bمن الفضة

©خرزة   Rمن املحار

))) سلطان الدويش وآخرون: املرجع السابق، ص0).
)2) سلطان الدويش وحامد املطريي: املرجع السابق، ص. )).

)3) تم فرز العظام واملواد بواسطة د. مارك بيتش أثناء عمل البعثة الكويتية الربيطانية 999)/2000م .
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جدول يوضح مكتشفات املقابر

املكان أو القربالوصفالرقم

SRG11خرزة دائرية مثقوبة من املحار قطرها 19- 20 سم، سمكها 2ملم، من املحار1

SRG11خرزة بيضاوية مثقوبة من املحار قطرها من 19- 17 ملم، سمكها 3 ملم2

3
خرزة من الربونز لوزية الشكل يف أحد طرفيها ثقب، طوهلا 28.5ملم، سمكها 

10.5 ملم
SRE مدفن

مدفن SREحلق من الربونز )عددها 2)4

مدفن SREخرزة من الزجاج لوهنا أخرض قطرها 7 ملم سمكها 4ملم5

مدفن SREخرزة أنبوبية من املحار طوهلا 20 ملم قطرها 3-4 ملم6

مدفن SREخرزة أنبوبية الشكل من املحار طوهلا 15 ملم قطرها 3ملم 7

مدفنSRG11خرزة من الصدف هبا ثقبان طوهلا 21.5 ملم وعرضها 7 ملم، وسمكها 5 ملم8

مدفن SREقطعة من الربونز طوهلا 11 ملم، وعرضها 9ملم، وسمكها 1.5 ملم9

مدفن 6SRE قطع من الربونز حللق دائري الشكل 10

مدفن SREأحفورة من البحر طوهلا 16.5 ملم، قطرها 17 ملم 11

10SRG4قطع من اخلواتم الصدفية قطرها بني 24- 26ملم 12

"13قطعة من األصداف احللزونية يرتاوح سمكها بني7- 10ملم وهبا ثقب13

"8 قطع من األصداف ذات شكل سدايس 14

"خرزتان من القار15

"قطعتان من حجر الصوان16

SNG2أربع قطع من اخلرز من املحتمل أهنا عقيق17

KG2تعويذة من املحار18

SMQ11هاون من احلجر أسطواين الشكل 19

SMQخرزة من احلجر لوهنا أخرض 20
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عظام حيو�نية يف مقابر �ل�سبية: 

سم،  عظم حليوان البقرة، عثر عليه يف منطقة اخلويسات، القرب KH1، عىل عمق 60• 
طوهلا 42سم، وعرضها 21، وسمكها 6 سم.

• هيكل عظمي كامل حليوان من فصيلة احلصان أو احلامر، عثر عليه يف منطقة أمغرية 
. SMQ49 القرب

  •KH1 عظم ثدييات ربام من فصيلة األرنب، عثر عليه يف منطقة اخلويسات يف القرب
عىل عمق 55 سم ، طول عظم الساق 30 سم. 

• عظم من فصيلة القوارض فأر أو جربوع )حيوان بري صغري(، عثر عليه يف القرب 
.KH1
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جدول يوضح أهم املكتشفات يف تالل املقابر:

مالحظاتالصورةالقياساتاملنطقةاملربعالوصفم

قطعة 1

من 

الربونز

SRG6/الردحة

الصبية

2006

مدق من 2

احلجر

SMQ112007أمغرية

2007أمغريةSMQ3حمار3

20006النهدينSNG2خرز4
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مالحظاتالصورةالقياساتاملنطقةاملربعالوصفم

قلب5

خرز

SRAالردحة

الرشقية

1999

خرز من 6

احلجر

SRG4الردحة

اجلنوبية

2005

أدوات 7

زينة،

قرش 

بيض 

نعام 

2007الردحة
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مالحظاتالصورةالقياساتاملنطقةاملربعالوصفم

قلب من 8

الربونز

SRE2007الردحة

2000الردحةSRDخرز9

2005الردحةSREخرز10

خرز11

حجر 

SMQ2005أمغرية
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مالحظاتالصورةالقياساتاملنطقةاملربعالوصفم

2005الردحةSRG11خرز 12

خرز +13

فخار + 

حجر

SRG42004الردحة

برونز14

حلق 

SRE2005الردحة

2004الردحةSRG4خرز15
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مالحظاتالصورةالقياساتاملنطقةاملربعالوصفم

2008الردحةSRG4خرز16

2008أمغريةSMQ30خرز17

خرز18
 11
قطعة

SMQ33أمغرية

املصدر: تقرير البعثة الكويتية البولندية

2008

SMQ33خرز19

املصدر: تقرير البعثة الكويتية البولندية

2008
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مالحظاتالصورةالقياساتاملنطقةاملربعالوصفم

أمغريةA-SMQ35خرز20

املصدر: تقرير البعثة الكويتية البولندية

2008

SMQ38خرز21

املصدر: تقرير البعثة الكويتية البولندية

2008

قواقع 22

بحرية

SMQ44

املصدر: تقرير البعثة الكويتية البولندية

2008

قواقع 23
بحرية

B-SMQ35

املصدر: تقرير البعثة الكويتية البولندية

2008
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مالحظاتالصورةالقياساتاملنطقةاملربعالوصفم

قواقع 24
بحرة

B-SMQ35

املصدر: تقرير البعثة الكويتية البولندية

2008

2009بحرة SBHG17إناء 25

خرز26

أنبويب

وأدوات 
حجرية

SBHG172009بحرة
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مالحظاتالصورةالقياساتاملنطقةاملربعالوصفم

2009بحرةSBHG17خرز27

خرز28

أنبويب 

ودائري

SBHG172009بحرة

2009بحرةSBHG17خرزة29

2009بحرةSBHG17خرزة30
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مالحظاتالصورةالقياساتاملنطقةاملربعالوصفم

2009بحرةSBHG17خرزة31

2009بحرةSBHG17خرزة32

2009بحرةSBHG17خرزة33

2009بحرةSBHG17خرزة34
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مكت�سفات �لبعثة �خلليجية 2009:

1- جرة صغرية مجدت نرص.

2- خرز من احلجر.

3- خرز كبري من األصداف البحرية طويل الشكل.

 ،Silver الفضة ،Iron احلديد ،Pottery جدول يبني توزيع املكتشفات يف مقابر الصبية )الفخار
 ،Others مكتشفات أخرى ،lazord الالزورد ،Stone Beads األحجار ،Shell Beads املحار

 .(Pearl اللؤلؤ

 SBHG30 القرب

 SBHG30 يعترب من أغنى مقابر الصبية؛ حيث كانت احلصيلة النهائية للقرب
ويف  الالزورد،  وخرز  البحرية  واألصداف  الكريمة  األحجار  من  خرزة   600
العام األول لتنقيب البعثة الكويتية البولندية أخرج لنا القرب SMQ30 60) قطعة 
للغطاء احلجري، وعثرنا عىل  الغريب  اجلنويب  الربع  منها يف  حيل؛ عثرنا عىل 87 
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73 أخرى يف حشية غرفة القرب. وكان معظم هذه القطع مصنوعا من األصداف 
الشكل  أنبوبية  خرزات  من  يتكون  قطعة(   52( املجموعة  ثلث  وكان  البحرية، 
مصنوعة من أصداف الناب )وهو نوع من احليوانات الرخوية البحرية من شعبة 
الرخويات، جنس أبو األسنان Dentalium(، وكانت املجموعة الثانية )8) قطعة( 
تتكون من خرزات هذبت من أصداف لوهنا أمحر إىل برتقايل من جانب وأبيض 
كذلك  توجد  لكن  الشكل،  قرصية  اخلرزات  هذه  ومعظم  اآلخر،  اجلانب  عىل 
خرزات أخرى معينة برميلية الشكل أو دبابيس معينة هبا ثقبان. وهناك جمموعة 
ثالثة من اخلرزات )6) قطعة( مصنوعة من أصداف صغرية بقطع قمم أطرافها 
ببساطة، أما اخلرزات "حلقية" الشكل فقد صنعت من رشائح من اجلزء العلوي 

ألصداف القونس. ومل نجد إال حلقا حقيقيا واحدا قطره الداخيل 8.)سم.

التي تعود إىل فرتة  املواقع  تتميز هبا  املصنوعة من األصداف سمة  إن احليل 
العبيديني يف اخلليج، ويرجع تارخيها إىل األلف السادسة-األلف اخلامسة ق.م. 
يف  الفرتة  تلك  إىل  تارخيها  يرجع  األصداف  من  مماثلة  حليل  ورشة  عىل  عثر  وقد 
منطقة الصبية يف املوقع H3 ))). كام عثرعىل قطع حيل مصنوعة من أصداف محراء/

بيضاء يف القرب SRG4 يف منطقة الصبية)2)، وعثرنا عىل قطعة الفتة للنظر وفريدة 
للغاية يف اجلزء اجلنويب الغريب من غرفة القرب عند قاعها ملتصقة يف احلائط. وهذه 
القطعة عبارة عن دالية ضخمة مستديرة الشكل )قطرها 7.5 سم( مصنوعة من 
صدف حمار اللؤلؤ )pinctada(، وهبا ثقبان حفرا للتعليق، وهي مزخرفة بدوائر 
مفردة ومزدوجة حفرت باحلز )قطرها 0.) إىل ).) سم( وهبا نقطة يف املنتصف، 
وكان هذا النوع من الزخارف شائعا يف منطقة اخلليج وبالد النهرين وجنويب إيران 

))) كارتر روبرت وآخرون: التنقيب يف منطقة الصبية، الكويت، 999)م، الشكل 2)، ص 53.
)2) سلطان الدويش وحامد املطريي: املرجع السابق، ص 78 .
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ووادي اهلندوس يف أواخر األلف الثالث قبل امليالد والنصف األول من القرن 
الثاين قبل امليالد، وقد وجدت عىل أوعية مصنوعة من الكلورايد واألسيتايت))) 

باإلضافة إىل األمشاط املصنوعة من العاج )بوتس 2003، صنف رقم 2)2(.

وحتى يومنا هذا مل تعرف إال بضع مصنوعات مشاهبة، فقد عثر عىل دالية 
صدف بزخرفة مماثلة يف ضبا عىل الساحل الرشقي لشبه جزيرة عامن، ويمثل هذا 
املوقع مقربة مجاعية من العرص احلديدي)2) دمرهتا اخلنادق العسكرية عام 960)م، 
وقد ثقبت دالية ضبا )أو الزر، كام اقرتح البعض( يف مركزها وهي مزخرفة بدوائر 
مزدوجة حمزوزة مع نقطة يف املنتصف، وعثر عىل صدفة مناظرة يف قرن بنت سعود 
يوجد  وال  مزخرفة،  غري  األخرية  الصدفة  وهذه  عامن)3)،  يف  بريمي  واحة  قرب 
ليست مزخرفة وال  أخرى  ثقب واحد حمفور يف مركزها، وهناك صدفة  إال  هبا 
يوجد عليها إال عالمات ناجتة عن الثقب، وهي من القرب رقم 20 جبل حفيت)))، 
وذكرت بعض الدراسات أن هناك بعض األمثلة األخرى منشؤها تيبي جويان يف 
إيران)5)، كام عثر عىل قطع زينة تذكرنا قليال بداليتنا املذكورة آنفا يف القرص الشاميل 
القطع هبا زخارف عبارة عن دوائر  الغريب وقلعة شلمنأرص يف نمرود)6)، وهذه 
مفردة حمزوزة مع نقطة كبرية بداخلها، وهي مرتبة؛ كل دائرتني متحدتني يف املركز 
لكن  الدوائر.  من  بدال  تعاشيق  عن  عبارة  زخريف  نمط  به  يوجد  وبعضها  معًا، 

))) تشيارال، 985)م، ص 398.
العدد اخلامس،  اآلثار والسياحة،العني،  إدارة  املتحدة،  العربية  اإلمارات  اآلثار يف دولة  التكريتي:  )2) وليد 

989)م، ص )7.
)3) فريفليت )97)م، ص 378.
))) فريفليت )97)م، ص 378.

)5) هريتسفيلد ))9)م رقم V نقال عن مالوان 966)م - ص 329 رقم 3.
)6) مالوان 966)م، ص 25) و 52).
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أغلبية هذه القطع غري مزخرف، وقد ثقبت كلها يف املنتصف بمسامري من الربونز 
ال تزال حمشورة هبا، ومن الواضح أن هذه القطع كانت تستخدم للزينة، لكن من 
غري الواضح ما كانت مرتبطة به، وقد ذكر مالوان وجود قطع حيل عىل مدكات 
األبواب التي كان اجليش اآلشوري يستخدمها وعىل عربات امللك)))، مع ذلك 
فنحن نعتقد أن اجليش اآلشوري مل يزر الصبية مع آالته احلربية، وكان بارنيت قد 
افرتض أن أصداف نمرود ربام كانت تستخدم كأدوات موسيقية – مصفقات)2) 
- لكن رسعان ما ختىل عن هذا االفرتاض. ولعل هذه احليل قد استخدمت كذلك 
كزخارف لرسج اجلياد، وإىل أن يتم اكتشاف املزيد من هذه القطع، فلن نستطيع 
للتأريخ،  وبالنسبة  بالضبط.  وظيفتها  معروف  غري  زينة  قطعة  بأهنا  إال  تفسريها 
فإن معظم القطع التي ذكرناها تعود للعرص احلديدي أو أواسط أو أواخر العرص 
الربونزي. وكانت القبور يف ضبا وقرن بنت سعود وجبل حفيت جتهز – برصف 
النظر عن األصداف - برؤوس سهام وسيوف من الربونز ليس هلا نظري يف العصور 
األقدم. أما أصداف نمرود فقد أرخت بشكل جيد عىل أهنا تعود إىل القرن الثامن 
ق. م، ومن بني املجموعة املذكورة كلها كانت دالية ضبا وحدها هي التي تشبه 
فعال ما اكتشفناه. وال يساعد التأريخ غري الواضح هلذه املكتشفة عىل حتديد اإلطار 

الزمني الستخدام القرب SMQ30 بحيث يكون هذا اإلطار بالضيق املطلوب.

وكانت أكرب جمموعة من اخلرزات احلجرية )9) قطعة( تتكون من خرزات 
مصغرة مصنوعة عىل هيئة رشائح مستديرة الشكل من احلجر اجلريي أو اجلبس، أما 
املجموعة الثانية – التي ال حتتوى إال عىل مخس قطع- فهي تتكون من خرزات من 

))) مالوان 966)م، ص 25).
)2) بارنيت 963)م، ص )8.
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الالزورد أنبوبية وبرميلية الشكل، وتشهد هذه اخلرزات عىل طول عهد هذه احلرفة 
يف منطقة اخلليج. ومن املفرتض أن الالزورد كان مستوردا من منطقة بدخشان يف 
إحدامها  الالزورد؛  اخلرزات  أكرب حجام من  قطعتني  إال عىل  نعثر  ومل  أفغانستان، 
أسطوانية الشكل )).) × 0.8سم(، واألخرى مستطيلة الشكل )).2 × 3.) × 
0.7سم(، أما اخلرزة األخرية – وهي مصنوعة من احلجر اجلريي- فهي مستوية من 
جانب ومقعرة من اجلانب اآلخر وهبا ثقبان متوازيان بطول حمور اخلرزة. وكان هذا 

النوع من اخلرزات يستخدم كخرزات فاصلة خليوط متوازية من عقد))).

 ((0 إىل  القرب  جدران  يف  التنقيب  بعد  املكتشفات  حصيلة  ارتفعت  وقد   
قطعة، بياهنا كام ييل:

شفاف،  نصف  احلجارة  من  وخرز  البياض،  عليه  يغلب  ناعم  رقيق  خرز   
خرز من احلجارة الصلبة خمتلفة األلوان، وخرزة عىل هيئة قرص متيل إىل اللون 
األسود، فخرز من احلجارة الطويلة الشكل هبا ثقب، وخرز من احلجارة الكلسية 
هبا ثقبان، ولؤلؤة مثقوبة، وصدفة عىل شكل ناب، وخرز صديف صغري، وخرز 
اللون،  بني  باأللوان  خمطط  وخرز  قرص،  شكل  عىل  وخرز  باأللوان،  خمطط 
وخرز صديف أبيض اللون، وخرز أمحر / برتقايل اللون، وخرز عىل شكل ألواح 
طويلة هبا ثقبان أو ثالثة، وخرز صديف برتقايل وأبيض، وصدفة عىل هيئة حلق، 
وخرز كبري احلجم وخرز صغري احلجم، وصدفة بيضاء الشكل، وخرزة من الصدف 
األبيض الشكل هبا ثقب، وخرزة من الصدف مشكلة شاذة، وخرز طويل هبا ثقب 

))) بطرس بلونسكي: نتائج أعامل التنقيب األثرية يف منطقة أمغرية يف منطقة أمغرية / الصبية، تقرير البعثة 
الكويتية البولندية املشرتكة، أرشيف إدارة اآلثار واملتاحف، الكويت، 2007م، ص )-5 .
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أفقي، وقطعة مصنوعة من األسنان احليوانية))). ويشابه هذا خرزاً معثوراً عليه يف مقابر 
.SRE ، SRG4 الردحة

 :SBHG9 املكت�سفات يف القرب

.A 1- عظمة من العمود الفقري عىل عمق 30 سم يف املربع

. A(2( عىل عمق 30 سم، واثنتان عىل عمق 50 سم يف املربع )2- نوى متر )العدد 3

 SMQ(9املكت�سفات احلجرية يف القرب

كشف يف هذا القرب مع اهلياكل العظمية عن شظايا وسكني من حجر الصوان، 
لألعامل  تستخدم  الصلبة  احلجارة  من  مصنوعة  مواد  هي  االكتشافات  وأهم 
املنزلية كأدوات للعيش وألغراض أخرى كطحن احلبوب يف األلف الثالث قبل 
امليالد)3)، وقد وجد مشابه هلا يف أم النار، وهي عبارة عن صفائح حجرية للدق 

ومدق حجري))).

)))  بطرس بلونسكي املرجع السابق ص 6.
)2)  عىل العدوي: التنقيب يف املدفن SBHG9، أرشيف إدارة اآلثار واملتاحف،الكويت، 2009م، ص5.

)3) بطرس بلونسكي: نتائج أعامل التنقيب األثرية يف منطقة امغرية يف منطقة أمغرية / الصبية، تقرير البعثة 
الكويتية البولندية املشرتكة، أرشيف إدارة اآلثار واملتاحف، الكويت، 2008م، ص 7.

))) حممد عبد النعيم: سلسلة آثار ما قبل التاريخ وفجره يف شبه اجلزيرة العربية، دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
ترمجة صالح ساري، مكتبة الفالح، ط)، 999)م، ص 07).
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 �ملبحث �لثاين

 �لدر��سة �لتحليلية للعظام �لب�سرية

مقدمــة:

بداخله  وحيتفظ  اجلسم،  عليها  يستند  التي  الدعامة  العظمي  اهليكل  يشكل 
بمعظم األجزاء ذات الوظائف احلساسة، فاجلمجمة حتوي الدماغ الذي يشكل 
مركز الترشيع يف اجلسم، كام حتوى أجهزة حواس السمع والبرص والذوق والشم، 
وحتوى النخاع الشوكي الذي يوصل بني مركز الدماغ وأجزاء اجلسم، والقفص 

الصدرى حيوى بداخله القلب والرئتني))). 

إن الطرح األول يف هذا الفصل يشتمل عىل حتليل اهلياكل العظمية، واجلنس، 
ونوعية وضع املتوىف، وأطوال اهليكل، وهل الدفن مجاعي أم فردي؟ 

وتكمن أمهية دراسة العظام عند األثريني يف: 

تصنيف العظام يف املوقع، برشية أم غري برشية. 1 .

تتبع التغريات البيولوجية.  2 .

تصنيف اجلامعات اإلنسانية التي عاشت يف عصور ماقبل التاريخ.  3 .

مقارنة اجلامعات اإلنسانية البائدة مع اجلامعات املعارصة.  4 .

توضيح نظام الدفن، للحصول عىل املعلومات الرضورية عن الثقافات اإلنسانية  5 .
القديمة ونظرهتم الكونية أو معتقداهتم.

معرفة األمراض القديمة التي كانت تصيب البرش وتطورها.  6 .

البحرين، وزارة اإلعالم، 2003م،  الثالث ق.م، ط )،  البحرين يف األلف  العزيز صويلح: مملكة  ))) عبد 
ص95) .
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وسبب  وعمره . 7 وجنسه  امليت  ساللة  عىل  للتعرف  الالزمة  املعلومات  توفري 
الوفاة)1).

جدول يوضح نسبة املقابر اخلالية من العظام البرشية بحسب نوعها

مالحظاتالنسبةخالية من العظامعدد املقابرنوع املقابر

44.2 %362160؟مقابر دائرية 

69.3 %13090؟مقابر بيضاوية

100 %1818مقابر مستطيلة 

84 %65مقابر ذات جدار دائري

100 %99مقابر ذات أشكال أخرى

جدول يوضح نسبة املقابر اخلالية من العظام البرشية يف مجيع املقابر

النسبةخالية من العظامالعدد اإلمجايل للمقابرنوع املقابر

60 %4024الرئيسة 

82 %119اجلانبية 

65 %5133املجموع 

جدول يوضح نسبة املقابر اخلالية من العظام البرشية يف أشكال التالل

النسبةخالية من العظامعدد املقابرنوع املقابر والتالل

80 %1512مقابر مقببة الشكل 

75 %2016مقابر دائرية الشكل 

90 %1110مقابر مستطيلة الشكل 

80 %54مقابر ذات جدار دائري 

))) حممود النجار: دراسة أنثروبولوجية للهياكل العظمية من املدفن A يف هييل – األلف الثالث "اآلثار يف دولة 
اإلمارات العربية املتحدة" العدد )، 985)م، ص9.
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اخلليجي  الفريق  ثم  الكويتي  الفريق  هبا  قام  التي  اجليدة  احلفريات  بعد 
خالل  وكاظمة  الصبية  منطقة  يف  الركامية  املقابر  من  كبرية  جمموعات  وشملت 
الفرتة من 999)- 2007م، خلت هذه احلفريات من دراسة ختصصية للهياكل 
العظمية، ماعدا بعض اجلهود التي قام هبا الفريق الكويتي من عرض بعض العظام 
وزيارة  للصبية،  زيارهتم  أثناء  الكويت  البعثات يف  أعضاء  من  املتخصصني  عىل 
الدكتور مارك بتش القصرية التي ختللها التعريف بأنواع العظام وفرزها، لكن هذا 
العام اختلف فيه الوضع، وبحسب االتفاقية بني املجلس الوطنى للثقافة والفنون 
واملتاحف  اآلثار  إدارة   – اهلندسية  والشؤون  واملتاحف  اآلثار  قطاع  واآلداب/ 
ممثلة بالسيد شهاب الشهاب وجامعة وارسو ممثلة يف الربفسور بطرس بلونسكي، 
قام د.أرك من اجلانب البولندي بدراسة مكتشفات البعثة البولندية الكويتية خالل 
حفائر منطقة أمغرية، وأيضا اهلياكل التي كشف عنها الفريق الكويتي – اخلليجي 

خالل السنوات املاضية.

وجرى حتديد أربع مناطق أثبتت الدراسات السابقة أهنا حتوي هياكل كاملة 
ويف حالة جيدة من حيث صالبتها ومتانة العظام، وتم تغطيتها بشكل جيد؛ هي: 

م  • منطقة الردحة الرشقية: أول املناطق التي كشف فيها عن تالل مقابر عام 1999	

القرب  يف  2005م  عام  خليجية  حفائر  فيها  جرت  وقد  الكويتي،  الفريق  قبل  من 

SRE، وكشف عن هيكلني عظميني، و يف هذا العام جرى احلفر مرة أخرى حتت 

توجيه الدكتور) أرك(، حيث أشار إىل رسم القرب وحتديد وضعية اهليكل من خالل 

الصناديق،وتم استخراج هيكلني كانا عىل مستويني خمتلفني، وتم  الرسم وترقيم 

نقلهام إىل املخترب يف مركز البعثات يف حمافظة اجلهراء. وقد حددت الدراسة األوىل 
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أن هذا القرب حيتوي عىل ثالث جثث، وأن اختفاء بعض العظام كان بسبب األمطار 

وضعف العظام. 

• يقع القرب عىل السلسلة العليا من تالل جال الزور، ويعد من  منطقة الردحة الشاملية:	
املقابر املميزة لوجود جدار دائري حييط بغرفة الدفن، وقد نقبت هبا البعثة الكويتية 
عام 2004م، حيث كشف عن هيكل عظمي كامل يف وضعية القرفصاء، وجرى 

فتح القرب مرة أخرى ونقل اهليكل إىل اجلهراء للدراسة.

منطقة اخلويسات: من املناطق القريبة من اجلهراء، حيث تبعد عنها من 0)-
2) كم، جرى تنقيب البعثة الكويتية فيها خالل عام 2007م، وكشف عن هياكل 
عظمية يف قربين مها، القرب KHG1، وقد وجد هيكل عظمي مهشم ولكن عظامه 
الغرب  جهة  يف  والرجل  الرشق  جهة  يف  والرأس  احلجم  وكبرية  وصلبة  قوية 
والوجة إىل الشامل. وقد جرى نقل العظام يف صناديق إىل مركز كاظمة – اجلهراء، 
أما القرب KHG4 -3 فقد كشف فيه عن هيكل عظمي كامل يف وضعية القرفصاء، 
القرب  القسم الشامىل منها، وقد تعرض مبنى  الشامل من مقابر أزيل  يقع يف جهة 
للتخريب، وقد نقلت عظام اهليكل يف صناديق كبرية وملئت بالرمال للمحافظة 
عىل سالمة العظام، وقد أثبت الدكتور أرك أن هياكل قبور اخلويسات تتميز عن 
قبور الصبية بالصالبة والقوة، وهذا ربام يعود إىل طريقة الدفن وأرضيات غرف 

الدفن وعدم ترسب مياه األمطار.

• من أهم مقابر املنطقة، وأول اكتشاف هلياكل يف أرض الكويت من  منطقة كاظمة:	
كاظمة، كشف عنها الفريق الكويتي عام 2004م، ونقلت اهلياكل إىل خمتربات كلية 

الطب للدراسة، وقد أعدت دراسة أولية عن اهلياكل تشمل اجلنس والعمر)1). 

))) سلطان الدويش "تقرير عن اهلياكل العضمية يف مدافنن الصبية" أرشيف إدارة اآلثار واملتاحف، الكويت 
2008م، ص )-2.
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�أول - در��سة مبدئية حول بقايا ب�سرية من �أمغرية �ل�سبية وردحة �ل�سبية و�خلوي�سات 

)�لكويت()1(

متت دراسة بقايا 8) شخصا عىل األقل خالل األسبوع األخري من عام 2008م، 
يف اسرتاحة البعثة األثرية الكويتية - البولندية، وكانت هذه اهلياكل العظمية قد عثر 
عليها يف ست مقابر نقب هبا الفريق الكويتي - البولندي الذي يقوده بيوتر بيلينسكي 
)جامعة وارسو، بولندة( يف منطقة أمغرية الصبية )29° 33´ شامال؛ 8)° 00´0)" 
اآلثار  )دائرة  الباحث  يقوده  الذي  الكويتي  الفريق  نقبها  مقابر  وثالث  رشقا(، 
واملتاحف، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت( يف منطقة ردحة / 
الصبية )29° 39´ شامال؛ 7)° 59´)0" رشقا( ومقربتني نقبهام سلطان الدويش)2) 

يف اخلويسات قرب اجلهراء )تقريبا 29° 23´ شامال؛ 7)° 0)´00" رشقا(.)3)

كانت  التي  هي  فقط  مقابر  وأربع  بشدة،  متآكلة  واألسنان  العظام  وكانت 
هذه  يف  املوجود  املاء  أن  املدهش  ومن  تقريبا،  كاملة  عظمية  هياكل  عىل  حتتوي 
التآكل،  يف  الرئيس  السبب  هو  كان  املواقع  فيها  املوجودة  الصحراوية  الظروف 
فأوال، كانت كل اجلثث املوجودة يف منطقة الصبية تقريبا قد دفنت فوق األرضية 
الصخرية مبارشة وغطيت باحلجارة وبطبقة رقيقة من الرمال فقط، وهلذا السبب 
فبعد غياب األنسجة الطرية، حتللت العظام تدرجييا بسبب املياه التي كانت تتدفق 
بني احلني واآلخر عىل األرضية الصخرية. وثانيا، فالعظمة الشعاعية حتتفظ باملياه 

"تقرير مبدئي حول بقايا برشية من أمغرية الصبية وردحة الصبية واخلويسات"  ))) أركاديوش سويتوسياك 
األنثروبولوجيا من  اركاديوش عامل  د.  املشرتك  التقرير  كتابة  )الكويت(، 2007م، ص )-)، ساعد يف 

معهد جامعة وارسو لآلثار، وترمجة بواسطة:سلطان الدويش.
)2) كشف عن املقربتني وهذه اهلياكل من قبل السيد سلطان الدويش عام )200، 2005م، وقد تم فتحهام من 

جديد عام 2008م لدراسة ومقارنة اهلياكل وأخذ عينات )الباحث(.
)3) ( هذه األرقام هي عبارة عن حتديد ملواقع املقابر األثرية وقد سجلت بجهاز GBS عرب األقامر الصناعية.
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أكثر بكثري من الرمل، وكانت جذور نباتات الصحراء – أثناء بحثها عن املياه- 
خترتق وتفجر خصوصا املناطق الكردوسية يف العظام الطويلة والعظام املستوية. 
باإلضافة إىل ذلك، فقد أدت التغريات الرسيعة يف الرطوبة إىل تشقق هذه العظام 
والحظنا وجود بعض األمثلة عىل رشوخ غري منتظمة عىل اإلطالق بسبب هذا 

العامل، والسيام بطول حمور العظام الطويلة.

وعىل الرغم من احلالة الرديئة العامة حلفظ البقايا البرشية والقلة البالغة لعدد 
األشخاص، فهذه العينة ذات قيمة كبرية باعتبارها العينة األوىل من اهلياكل العظمية 
البرشية التي يتم دراستها من الرب الرئيس للكويت. ويف املايض متت دراسة جمموعة 
صغرية فقط من عظام اثني عرش شخصا من جزيرة فيلكة دراسة مستفيضة عىل يد 
جورج جيه آر مات)))، واملشكلة األهم التي تتعلق بالبقايا البرشية التي عثر عليها 
يف صحراوات الكويت هي االفتقار إىل التأريخ الدقيق للمقابر. وما يتم اكتشافه 
يف القبور يقترص عىل اخلرزات، واالحتامل الوحيد للحصول عىل تأريخ مضبوط 
املشع، وهو  الكربون  باستخدام  نفسها  العظام  العظمية هو حتديد عمر  للهياكل 

األمر الذي تعرتضه مشاكل زوال األمالح من العظام وتدهور الكوالجني.

وقد تم وصف مجيع العظام وصفا قياسيا يشمل:))( النمط املفصل حلفظ 
والنباتات واحلرشات؛ )3)  الرطوبة  بسبب  للتآكل  أساسيًا  العظمة؛ )2( وصفًا 
اهليكلية  السامت  بعض   )(( العظمة؛  قصبة  قطر  والسيام  املحتملة،  القياسات 
التي يمكن مالحظتها وال تتعلق بالقياسات؛ )5( قياسات األسنان؛ )6( بعض 
الوفاة، من مثل  التي حتدث بعد  التغريات  التي مل تطمسها  الباثولوجية  احلاالت 
تقدير  وتم  املينا.  نقص  درجات  وأعىل  األسنان  وتسوس  االنحاللية  التغريات 

))) جورج جيه آرمات وآخرون 989) -990)م -993)- 997)م .
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 Data  of  Standards البيانات  مجع  "معايري  يف  هبا  أويص  بطرق  والعمر  اجلنس 
Collection" )بوكسرتا وأوبيليكر، )99)م(. ويف األقسام الثالثة التالية سنقدم 

وصفا أساسيا للهياكل التي فحصناها.

اأمغرية ال�سبية:

وجدنا  األقل؛  عىل  بالغني  لشخصني  بشدة  متآكلة  بقايا   :SMQ30 القرب 
عظام  من  زوجني  العضد،  عظم  اجلمجمة،  )قحف  الرشيقة  العظام  من  كثريا 
الزند؛ وعظم الكعربة؛ وفقرات من العمود الفقري؛ و أضالع؛ وقصبة الساق؛ 
وربام عظمة الفخذ والقصبة الصغرى "قصبة الفخذ اخلارجية"، وكثريا من شظايا 
األسنان(؛ وتم تقدير العدد األدنى من األشخاص بعدد رؤوس العظام اليمنى، 
كام مّيزنا بني األشخاص بواسطة درجة تآكل األسنان؛ ومن املحتمل أن إحداها 

ألنثى )اهلامش العلوي احلاد ملحجر العني والرشاقة العامة للعظام(.

القرب SMQ33: عظام متآكلة بشدة وناقصة لشخص واحد رشيق، تشمل 
شظايا من عظم الفخذ والعضد ومفصل الفخذ وبعض شظايا قحف اجلمجمة 
LM3 مكسورة؛ لشخص بالغ، وحيتمل أنه ألنثى أكثر منه ذكر)اعتمدنا يف تقدير 

اجلنس عىل قياسات القصبة الوسطى للرتقوة فقط())). 

 MNI بقايا أربعة أشخاص عىل األقل )اعتمدنا يف تقدير :SMQ35A القرب
هيكلني  تشمل  اجلمجمة(  عظم  من  وشظايا  الباقية  الفخذ  عظام  من  عدد  عىل 
عظميني حمفوظني بشكل جيد متاما، ويمكن متييزمها بسهولة جزئيا عىل األقل. 

))) من اجلدير بالذكر أن معرفة نوع الذكر من األنثى تعتمد أساسا عىل احلوض )حوض اجلثة(، وهناك طرق 
أخرى منها الفك.. واجلمجمة. 
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هي  مججمتها  سنا  أكربمها  أنثيني  خيصان  ربام  اكتامال  األكثر  اهليكالن  وهذان 
األفضل حفظا بني مجاجم املجموعة كلها )اعتمدنا يف تشخيص العمر عىل درجة 
التحام اجلمجمة وتآكل األسنان؛ بينام اعتمدنا يف تقدير اجلنس عىل شكل قحف 
اجلمجمة وقياسات قطر قصبة العظمة؛ وحميط القصبة الوسطى لعظمة الفخذ 78 
و)8(. كام وجدنا كذلك عددا أقل من العظام – ولكنها أكثر التحاما جزئيا هي 
األخرى- لذكر بالغ )اعتمدنا يف حتديد اجلنس عىل قياسات قطر قصبة العظمة، 
حميط القصبة الوسطى 93(، وصبي واحد أو مراهق )عدد قليل من العظام هبا 
الفخذ  لعظمة  الوسطى  القصبة  حميط  الرئيسة،  بالقصبة  ملتحمة  غري  مشاشات 
أعيد  قد  القرب  بأن  العظمية يوحي  للهياكل  االرتباط اجلزئي فقط  أن  80*(. كام 
مفصاًل  وصفًا  النهائي  التقرير  يف  نورد  وسوف  اللينة.  األنسجة  حتلل  بعد  فتحه 
هلذه اهلياكل العظمية األكثر اكتامال واملحفوظة بشكل أفضل من اهلياكل التي عثر 

عليها يف مقابر أخرى بأمغرية))).

القرب SMQ35B: نحو 70 شظية صغرية جدا ومتآكلة بشدة من العظام، 
وكانت مجيع أجزاء اهليكل موجودة بدءًا من فقرة العنق األوىل إىل عظمة الفخذ 

اخلارجية؛ وهي لشخص بالغ. 

القرب SMQ38: أربع شظايا صغرية للغاية من عظمة ربام تشمل شظية من 
منتصف عظمة الفخذ اخلارجية؛ لشخص بالغ أو مراهق.

SMQ45: نحو 30 شظية صغرية للغاية ومتآكلة بشدة من العظام،  القرب 
وإحداها قصبة الساق، وربام عظمة الفخذ كانت موجودة مع LM3؛ لشاب.

"تقرير مبدئي حول بقايا برشية من أمغرية الصبية وردحة الصبية واخلويسات"  ))) أركاديوش سويتوسياك 
)الكويت(، 2007م، ص )-).
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ردحة ال�سبية:

SRE: بقايا حمفوظة بشكل جيد متاما لثالثة أشخاص عىل األقل )اعتمدنا 
يف تقدير MNI عىل عدد عظام الفخذ اليمنى(. وكانت هناك مججمة واحدة كاملة 
وجزء من مججمة ثانية وبضع شظايا من مججمة ثالثة، باإلضافة إىل كثري من العظام 
الكاملة وشظايا العظام من مجيع أجزاء اهليكل العظمي. ويف معظم احلاالت كان 
من املستحيل التمييز بني األشخاص الثالثة فلم تكن هناك اختالفات حادة بني 
)غلظة  اجلنس  حمدد  غري  شابا  شخصا  ختص  الكاملة  واجلمجمة  العظام.  غلظة 
متوسطة لعظمة اجلمجمة ودرجة صغرية نسبيا من تآكل األسنان(، أما الشخصان 
اآلخران فهام ذكران أحدمها أصغر سنا )25-30 سنة، واعتمدنا يف التقدير عىل 
درجة التحام عظام العانة(، واآلخر أكرب سنا )35-0) سنة، واعتمدنا يف التقدير 
عىل درجة التحام عظام العانة ودرجة تآكل األسنان(، واعتمدنا يف تقدير اجلنس 
عىل شكل العانة واجلمجمة، وينعكس نمط اجلنس أيضا يف قياسات القطر اجلديل 
لعظمة الفخذ اليمنى )حميط القصبة الوسطى لعظمة الفخذ يبلغ )8 و 87.5* 
و95* عىل الرتتيب(، والحظنا وجود أمثلة كثرية عىل فصال عظمي يف الفقرات 

القطنية ومن املحتمل أهنا ختص الذكر األكرب سنا.

SRF: شظايا متآكلة بشدة من عظمة الفخذ وقصبة الساق، وأشد حاالت 
زوال األمالح بسبب املاء يف كل العينة التي درسناها؛ لشخص بالغ واحد. 

SRG6: شظية متآكلة بشدة من عظام، والسبب الرئيس للتآكل هذه املرة 
هو اخرتاق جذور النباتات. ومعظم العظام يمكن رؤيتها بسبب التغري الطفيف 
يف لون الرتبة فقط، وكانت هناك شظايا صغرية من اجلمجمة وجزء من العمود 
األوسط لعظم الكعربة حمفوظة بام يكفي لتنظيفها. وكانت العظام ختص شخصا 

مراهقا أو شابا بالغا.
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SRG6 صورة(: تربز هيئة اإلنسان يف األلف الرابع قبل امليالد يف أرض الكويت القرب(

مقابر منطقة اخلوي�سات

منه  أكثر  ذكر  أنه  وناقص لشخص حيتمل  متآكل  KHG4: هيكل عظمي 
)اعتمدنا  احلالة  هذه  يف  اليقني  عن  يكون  ما  أبعد  اجلنس  حتديد  كان  وإن  أنثى، 
عىل شكل عظم العانة، لكن كانت ثلمة عرق النسا أعرض وأكرب والفك السفيل 
أكثر رشاقة(، واليشء املؤكد أكثر هو سن الوفاة وهو بني 35 و 40 سنة، ويؤكده 
كل من االرتفاق العاين وسطح األذن ودرجة تآكل األسنان، وكان هناك تيبس 
طفيف يف مفاصل الفقرات القطنية وعظام الصدر وفصال عظمي طفيف باإلضافة 
إىل التشوه الشديد والتغريات االنحاللية يف األطراف القاصية لكل من العظام األوىل 

لكلتا القدمني، وهو ما قد يكون نتيجة للركوع الدائم وأصابع األقدام مقّوسة))).

(1) Molleson T. (2000)،  The People of Abu Hureyra [in:] A.M.T. Moore،  G.C. Hillman،  A.J. 
Legge،  "Village on the Euphrates. From Foraging to Farming at Abu Hureyra"،  Oxford،  pp. 
301–324.
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KHI: عظام حمفوظة بشكل جيد متاما لشخص واحد وبقايا آلخر. وكان يوجد 
هيكل عظمي كامل تقريبا لذكر ناضج )اعتمدنا يف حتديد اجلنس عىل شكل اجلمجمة 
وقياسات القطر اجلديل للعظام، بينام اعتمدنا يف حتديد العمر عىل درجة تآكل األسنان 

وعىل شدة التغريات االنحاللية( وبضع أسنان درجة تآكلها أقل بكثري.

مالحظات عامة:

يمكننا أن نقدم فيام ييل بعض اخلالصات العامة عىل الرغم من صغر حجم 
العينة والتآكل الشديد للعظام.

العظمية  للهياكل  الكامل  الغياب  هي  العينة  هلذه  املدهشة  اخلاصية  أوال- 
لألطفال حديثي الوالدة والرضع، عىل الرغم من أن معدل وفيات األطفال يف 
املجتمعات العادية ما قبل الصناعية كانت تصل أحيانا إىل 0)-50% ))) وتتجاوز 
بوادي  السكان  جمتمعات  بني  العمرية  الفئات  عىل  )لالطالع   (2(%30 العادة  يف 
الفرات األوسط(، وربام أدى هذا االنحياز إىل تآكل املياه الذي قد جيعل العظام 
الصغرية واألقل متّلحا ملن هم دون سن البلوغ تذوب متاما، عىل الرغم من وجود 
أن  من  الرغم  وعىل  املختلفة،  املواقع  بني  الرتبة  أحوال  يف  واضحة  اختالفات 
التآكل بسبب املياه الدافقة مل يكن يف اخلويسات بنفس قوته يف الصبية. ومن هنا 
فإن وجود عينة أكرب من املوقع األول )اخلويسات( ستفيد يف اإلجابة عن السؤال 
املتمثل يف وجود بعض العادات االجتامعية هي السبب يف هذا االنحياز، كام أن 
توزيع اجلنسني يبدو منحازا مع وجود عدد أكرب من اإلناث يف أمغرية وعدد أكرب 
أن  البد  أنه  من  الرغم  عىل   )( رقم  اجلدول  )انظر  أخرى  مواقع  يف  الذكور  من 

(1) Hassan F. (1981)،  Demographic Archaeology،  New York.
(2) Sołtysiak A.،  Tomczyk J. (2007)،  Preliminary report on human remains from Jebel 

Mashtale and Tell Marwaniyeh. Season 2005،  "Athenaeum. Studi di Letteratura e Storia 
dell’Antichit" 95،  No. 1،  pp. 446–449.
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نؤكد هنا أن حتديد اجلنس كان يف معظم احلاالت أبعد ما يكون عن الدقة، وأن 
االختالفات بني املواقع قد ترجع إىل الصدفة البحتة. 

طبيعة  هو  البرشية  البقايا  سياق  يف  تناوله  يمكن  الذي  الرئيس  والسؤال 
كان  إن  قائلني  بالفعل،  النهائية  اإلجابة  تقديم  ويستحيل  املنطقة.  سكان  أعامل 
األشخاص املدفونون يف الصبية ويف اخلويسات فالحني أم رعاة أم صيادين، لكن 
يمكن برغم ذلك حتديد بعض الفرضيات. وقد الحظ الباحثون السابقون وجود 
اختالف حاد يف معدل تكرار تسوس األسنان يف جمتمعات السكان يف شبه اجلزيرة 
العربية يف عصور ما قبل التاريخ، مع وجود مواقع ذات معدل منخفض للغاية، 
كام يف موقع رأس احلمراء الذي يعود إىل العرص احلجري الوسيط)))، وموقع أم 
النار الذي يعود إىل العرص الربونزي)2)، أو املواقع التي تعود إىل العرص احلديدي 
يف البحرين)3)؛ بينام نجد هذا املعدل مرتفعا للغاية يف مواقع أخرى، كام يف موقع 
جانوسان الذي يعود إىل العرص الربونزي)))، وواحة صمد التي تعود إىل العرص 
التارخيي)5)، ومواقع عديدة يف البحرين)6)، ومن املعتقد أن اختالف املعدل يرجع 

(1) Macchiarelli R. (1989)،  Prehistoric "Fish-Eaters" along the Eastern Arabian Coasts: Dental 
Variation،  Morphology،  and Oral Health in the Ra’s al-Hamra Community (Qurum،  Sul-
tanate of Oman،  5th–4th Millennia BC)،  "American Journal of Physical Anthropology" 78،  

pp. 575–594.
(2) H.jgaard K. (1981)،  Dentition on Umm an-Nar،  c. 2500 B.C. “Proceedings of the Seminar for 

Arabian Studies” 11،  pp. 31–36.
(3) Jarman S. (1977)، Bazrain Island: Human Skeletal Material from the First Millennium BC،  

"Bulletin of the Asia Institute Quarterly" 2–4،  pp. 19–40.
(4) H.jgaard K. (1986)، Dental Anthropological Investigations on Bahrain [in:] “Bahrain through 

the Ages: The Archaeology”،  ed. H. AlKhalifa & M. Rice،  London،  pp. 64–72.
(5) Nelson G.C.،  Lukacs J.R.،  Yule P. (1999)، Dates،  Caries،  and Early Tooth Loss During the 

Iron Age of Oman،  “American Journal of Physical Anthropology” 108،  pp. 333–343.
(6) Littleton J،  Frohlich B. (1993)، Fish-eaters and Farmers: Dental Pathology in the Arabian 

Gulf،  “American Journal of Physical Anthropology” 92،  pp. 427–447.
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إىل أعامل هذه املناطق، فمنهم من امتهن العمل يف زراعة النخيل الذي يؤدى إىل 
تسوس األسنان كثريا من جانب،  واستغالل املوارد البحرية أو تربية احليوانات 
من اجلانب اآلخر، وكلتامها ترتبطان بمعدل تكرار منخفض لتسوس األسنان))). 
ومل توجد سن واحدة مسوسة يف عينة من 70 سنا عىل األقل تم فحصها يف ثالث 
مل تكن ختص سكانا  العظمية  اهلياكل  بأن  بقوة  عينات كويتية، ولذا فهي توحي 

يسرتزقون من الزراعة.

الصبية  يف  العثورعليها  تم  التي  اهلياكل  يف  أخرى  سامت  الحظنا  وقد 
عظم  يف  املنفصلة  القواطع  ألسطح  العايل  التكرار  معدل  أن  منها  واخلويسات، 
الكاحل أعىل بكثري من نظريه يف املجتمعات القروية يف شامل رشقي سوريا. ومع 
أن العينة صغرية للغاية إىل درجة ال يمكن معها اخلروج باخلالصة النهائية، فإنه 
مع وجود عينة أكرب من اهلياكل العظمية ومالحظة املزيد من السامت غري املتعلقة 
بالقياسات سيكون من املمكن أن نتأكد من وجود تشابه بني سكان الكويت يف 

عصور ما قبل التاريخ وبني فالحي بالد ما بني النهرين األقدمني)2).

�آفاق �لبحث يف �مل�ستقبل

عمل  وطبيعة  وإسرتاتيجية  العينات،  بتأريخ  احلرجة  األسئلة  معظم  تتعلق 
الكويت  سكان  يف  للبحث  الراهنة  املبدئية  احلالة  ظل  يف  املدفونني  األشخاص 

(1) Kunter M. (1981)، Bronze- und eisenzeitliche Skelettfunde aus Oman. Bemerkungen zur 
Bevِlkerungsgeschichte Ostarabiens ”Homo” 32،  No. 3/4،  pp. 197–210.

(2) Arkadiusz Soltysiak Preliminary report on human remains from As-Sabiyah، (Kuwait) E -
cavtian season 2007-and 2008، p 1-4.
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العينات  أفضل  من  عينات  أخذنا  األول،  السؤال  عن  ولإلجابة  األقدمني،. 
الكربون  باستخدام  تارخيها  لتحديد  مجيعها   الثالثة  املواقع  من  نسبيا  املحفوظة 
للغاية،  كبرية  للكوالجني  الكامل  شبه  أو  الكامل  التحلل  احتامل  وألن  املشع، 
فالبد أن يعتمد التأريخ عىل نسبة األمالح يف العظام أو السن، وهو األمر املحفوف 
دائام باملخاطر بسبب عمليات التشخيص، لكن قد يمكن حل هذه املشكلة جزئيا 
تطابقت  فإذا  السياق؛  نفس  من  واحدة  عظمة  من  أكثر  باستخدام  األقل  عىل 
النتائج تقريبا، فسيمكن معاملة التاريخ كأساس لتأريخ حمدد ومبدئي عىل األقل، 
وهناك طريقة بيوكيميائية أخرى قد تفيد أيضا يف البحث يف طبيعة عمل السكان 
ونوعيات الطعام، لكن مرة أخرى فإن غياب الكوالجني حيول دون حتليل النظائر 
مل  األسنان  بعض  حالة  يف  لكن  والكربون(،  والنرتوجني  )األكسجني  املستقرة 
تتآكل الطبقات األعمق من املينا، ومن املمكن حتليل بعض آثار العنارص املوجودة 
من  أعىل  تركيزات  ووجود  والزنك،  والباريوم  االسرتونتيوم  مثل  األباتيت  يف 
االسرتونتيوم يدل عىل كثرة النباتات يف الغذاء، بينام يدل الزنك عىل وجود حمتوى 
حيواين ويدل الباريوم عىل وفرة نسبية للموارد البحرية يف الطعام)))، ولسوء احلظ 
مل يتم العثور عىل بقايا أي حيوانات يف السياق األسايس، وال يمكن تقديم نطاق 
مناظر لنظام بيئي حميل، لكن حتى دون عظام احليوانات من املمكن أن نجد إجابة 
مبدئية عىل األقل عن سؤال إن كان األشخاص املدفونون يف الصبية واخلويسات 

رعاة أو صيادين، إن مل يكونوا فالحني.

(1) Schutkowski H.، Herrmann B.، Widemann F.، Bocherens H.، Grupe G. (1999)،  Diet، Status 
and Decomposition at Weingarten: Trace

Element and Isotope Analyses on Early Mediaeval Skeletal Material،  “Journal of Archaeologi-
cal Science” 26،  pp. 675–685.
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وأخريا وليس آخرا، قد متدنا دراسة عينة أكرب من اهلياكل العظمية ببصرية 
كالتي  حفظ  بحالة  هيكال   50 وجود  فمع  األقدمني.  بالسكان  يتعلق  فيام  أدق 
عليها هياكل SMQ35A أو SRE، سيكون من املمكن أن نرسم عىل األقل صورة 
حمددة للنظام البيئي للسكان املحليني ومعدل انتشار األمراض بينهم وأنامط املهن 

عند الذكور واإلناث.. الخ))).

ثانيًا - توزيع �ملناطق و�لعمر و�لنوع لدر��سة عينة من �لهياكل يف �ل�سبية)2(

بالغون غري رجال بالغون نساء بالغاتأحداث ) أطفال(املنطقة
املجموعمعروفني

SMQ
141410امغرية

الردحة 
SR1-225

الردحة 
SRG12---11

اخلويسات
KH--213

البحرة
SBH---44

النهدين
SN---11

كاظمة
KG--112

أمغطى 
SM---11
بحرة

SBHG9---11

بحرة 
SBHG10---11

2451829املجموع

))) أركاديوش سويتوسياك » تقرير مبدئي حول بقايا برشية من أمغرية الصبية وردحة الصبية واخلويسات، 
ترمجة حسن عبد اهلل، )الكويت(،2007م، ص )-).

)2) جرى إضافة املقابر التي وجد هبا عظام إىل اجلدول )الباحث(.
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جدول فرز عظام الردحة 2000 )1)

مالحظاتاملربعنوع العظم

العمق 100-75سم)R4(3عظم جربوع ) يد وناب (، وعظم حيوان ثديي- ماعز 

العمق 100سمقرب R4-3عظام ماعز أو خروف أو غزال،) الرجل اليمنى اخللفية (

عظام جربوع.عظام ماعز أو غنم، عظام قدم من املحتمل 
95-70 سمR4 3 -حليوان 

عظام جربوع حديثة، عظام غري معروفة من املحتمل عظام 
R4 3 -حيوان ثديي

عظام فقرة من العمود الفقري R4 4 -رضس رحات اإلنسان بالغ مكسور،  عظام قدم جربوع
اجلزء العلوي رقبة

عظام حيوان جربوع /رجل رضب ناب، ناب عظام رجل 
عمق 35 سمR4 4 -مزدوجة، عظام قطع قليلة جلمجمة إنسان بالغ ) مشوشة (

عظم برشي ربام عضد، عظم RIB قفص الصدري، العظام 
عظام إنسان4الصغرية متلفة وغري واضحة 

من عمليات النخال3من املحتمل عظام حيوان ) جربوع(

من املحتمل عظام مججمة إنسان من املحتمل أن يكون 
B2Aعمره 6 سنوات، وما فوق والعظام ليست يف حالة جيدة 

عظام جربوع، أسنان سحلية من الفك السفيل

C1bعظم عىل شكل صليب

أسنان الثنني بالغني - ناب علوي )العرق مائل(، ناب 
50 سم4سفيل ) العرق مستقيم (، ناب رحات رقم 2 

))) تم فرز العظام واملواد بواسطة د. مارك بيتش أثناء عمل البعثة الكويتية الربيطانية 999)م )الباحث( 
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ثالثًا - �لهياكل �لعظمية يف مقابر كاظمة 

جرى فحص اهليكلني املستخرجني من منطقة كاظمة )KG1- KG3( بواسطة 
متخصصني من كلية الطب))))*(، حيث جرت زيارة املوقع يف منطقة كاظمة أكثر 

من مرة لدراسة كيفية وضعية دفن اهلياكل. 

ومن خالل فحص األجزاء املختلفة من اهلياكل يتبني لنا املعلومات التالية: 

 :KG.1 قرب  هيكل   -  1

هذا اهليكل إلنسان يف العقد الرابع من عمره وقد تم التوصل هلذه املعلومة 
بعد مجع وفحص األسنان )Premolar molar) وفقرات الظهر وعظمة الرتقوة.

اجلنس: ذكر، باالعتامد عىل عظمة الفك، وبعد دراسة أولية للهيكل العظمي 
اتضح أنه لرجل بالغ، يقدر عمره ما بني 33 - 0) عامًا)2). 

سبب الوفاة: إن فحص العظام اليدل عىل أن الوفاة سببها مرض مزمن أو 
حادث، ولكن هذا األمر يتطلب مزيدا من البحث والتحرى بسبب نقص يف عدد 

العظام وعدم التصاقها. 

وبعد االطالع عىل املدافن والصور التي أخذت للهيكلني قبل نقلهام تبني أن هذه 
 Embryological position  اهلياكل قد تم دفنها بطريقة القرفصاء أو الوضع اجلنيني

وقد يكون هلذه الطريقة من الدفن مغزى عقائدي وروحاين عند هؤالء القوم)3).

))) )*( قام بالدراسة اخلاصة بعظام مدافن كاظمة كل من د.فريد صالح، ود. وليد رينو.
)2) فريد صالح. ووليد رينو: دراسة هليكلني من منطقة كاظمة، كلية الطب، سنة 2005م، ص )-2.

)3)  فريد صالح و وليد رينو: تقرير عن إنجاز املرحلة األوىل من مرشوع دراسة اهلياكل العظمية، كلية الطب، 
الكويت، 2005م، ص).
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KG1 صورة لدراسة عظام اهليكل

 KG.3 :2- هيكل رقم

KG.1، مما  اهليكل  املدفن كانت مشاهبة لوضعية  اهليكل يف  إن وضعية هذا 
يعطي انطباعا بأهنام ينتميان إىل نفس احلقبة من الزمن ونفس القوم، ولكن كثريا 
من أجزاء هذا اهليكل كان مفقودا، وقد أحرض إلينا اهليكل بوضع سيئ ومبعثر 
الذي  العمر  تقدير  اهليكل متكنا من  املتبقية من  متاما))))*(. وبعد فحص األجزاء 
يقارب العقد السادس من خالل فحص الفقرات العظمية املتبقية من اهليكل. أما 
يفتقر  اهليكل  إن  بالغة يف حتديده، حيث  فلقد وجدنا صعوبة  بخصوص اجلنس 

ألكثر من سبعني باملائة من أجزائه)2). 

ولقد قمنا بتصنيف قطع العظام املبعثرة بحسب وجودها الترشحيي يف جسم 
اإلنسان، وهذا يتطلب جهدا ووقتا وخربة عالية ملعرفة كل عظمة ولكل جزء من 

العظمة لكي يتم وضعها باملكان الصحيح يف اهليكل قبل مجعه ولصقه.

))) )*( قام بنقل اهلياكل باحثون من فريق التنقيب الكويتي وكانت أوىل اهلياكل التي تم العثور عليها، هلذا مل 
تكن اخلربات متوافرة لدهيم )الباحث(.

)2) فريد صالح و وليد رينو: تقرير عن إنجاز املرحلة األوىل من مرشوع دراسة اهلياكل العظمية، كلية الطب، 
الكويت، 2005م.



�خلامتة ونتائج �لبحث �لعامة
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التي  الصبية،  مقابر  يف  ومتنوعة  كثري  فخارية  أواين  عىل  احلصول  عدم  إن 
تعرض مجيع ما شهدناه من قبورها إىل الرسقة والتخريب، مل يساعدنا يف حتديد 
تاريخ تقريبي هلذه التالل، رغم الشواهد التي تشري إىل أهنا تبدأ منذ األلف الرابع 
والثالث قبل امليالد، وهناك مقابر مثيلة هلا يف منطقة اخلليج، لكننا كنا نبحث عن 
إناء صغري شبه  السارة بالكشف عن  املفأجاه  املادي األثري، وكانت  االكتشاف 
كامل ووحيد حتى اآلن ساهم كثريا يف تعزيز رأينا يف احلقب التي تعود هلا هذه 

املقابر. 

حينام  فعالة  نتائج  تعطنا  مل  عنها  الكشف  تم  التي  العظمية  اهلياكل  أن  كام 
أرسلت إىل خمتربات كلية الطب /جامعة الكويت، واملختربات العاملية، للتحليل 
الكربوين )C14(، باإلضافة إىل املكتشفات القليلة يف بعض املقابر؛ من مثل كرس 
من الفخار وقطع من الربونز وخرز من الصدف واألحجار مل تكن كافية إلعطاء 
تأريخ تقريبي، لذلك كان البد من االعتامد عىل دراسة مقارنة مع تالل املدافن يف 

منطقة اخلليج العريب. 

وكشفت لنا أعامل الفريق عن ثامنية أنواع من املقابر اهلامة التي من الواضح 
البحرين، ومن خالل املقارنة مع مقابر  أهنا ختتلف عن مدافن ديلمون يف مملكة 
نعتقد أن هناك تشاهبا بني مقابر  التعاون اخلليجي  التاريخ يف دول جملس  ماقبل 
األلف  يف  تؤرخ  التي  املتحدة  العربية  اإلمارات  يف  حفيت)1)  ومدافن  الصبية 
الرابع/الثالث قبل امليالد، وبخاصة املقابر القمعية الشكل، كام ظهر لنا أن هناك 

))) حممد عبد النعيم: سلسلة آثار ما قبل التاريخ وفجره، ط)، ترمجة: صالح ساري، 999)م، ص 98).
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تشاهبًا ملقابر الصبية مع مثيالهتا يف منطقة جربين)1) والصامن)2) يف اململكة العربية 
السعودية. 

وخاصة يف نامذج املقابر )البيضاوي، واملذيل، وذو اجلدار الدائري(، وكذلك 
القرب عىل شكل فرن الذي أرخ يف العرص الربونزي الوسيط 1500ق.م، والذي 
يعارص الفرتة الكاشية يف بالد الرافدين، كام أن القرب SMG1 يشابه مقابر شمل يف 

رأس اخليمة / اإلمارات العربية املتحدة التي أرخت يف 1700ق.م.

  
SN3 صورة ملنطقة النهدين ويظهر الركامي املتعرج

وال تزال أنامط عمليات الدفن التي تم الكشف عنها يف منطقة شامل جون 

))) حممد عبد النعيم: آثار ما قبل التاريخ وفجره، ط)، ترمجة عبد الرحيم حممد،الرياض 995)م، ص2)2.
2002م،  الرياض   (7 أطالل  حولية  الظبطية،  سبخة  تقرير  الشيخ:  ونبيل  وحممود  سعيد  اهلاجري   (2(

ص)6).
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الواقع يف   )KG1( املدفن  استثناء  تم  إذا  إال  الغموض،  من  نوعا  الكويت حتمل 
منطقة الصبية، حيث تم العثور عىل هيكل عظمي كامل يف وضع القرفصاء، وتعترب 
بعض البقايا البرشية املقبورة يف وضع مضموم أشد قربا إىل تقاليد العرص احلجري 
احلديث منه إىل مقابر األلف الثالث والثاين من امليالد)))، وهذا ما الحظناه يف الصبية. 

وهناك أمر يستحق التوقف عنده، فإذا ما نظرنا إىل طريقة بناء حجرة الدفن 
يصعب  الداخلية  تقسيامهتا  عن  الكشف  احلجم،وعند  كبرية  مساحة  حتتل  التي 

علينا العثور عىل نظري هلا يف منطقتي كاظمة والصبية. 

من  عليها  حصلنا  التي  النتائج  وتفحصنا  الصبية  مقابر  إىل  انتقلنا  ما  وإذا 
الروابط  ومعرفة  املقابر،  لتالل  أولية  ودراسة  مكتشفات،  و  عظمية  هياكل 
االجتامعية والثقافية من خالل خملفات اإلنسان الذي عاش عىل أرض الكويت، 
وذلك بالرغم مما وجد بني أيدينا من دالئل ليست بالكثرية، ظهرت لنا دالئل يف 
 (SRG6( بعض غرف الدفن من خالل العثور عىل بقايا هلياكل عظمية، كام يف التل
عىل  العثور  نستطع  مل  لذلك  مشوهني.  هيكلني  حيوى  كان  الذي   )SRE( والتل 
أثرية تساعدنا عىل دراسة تلك األنامط وتوضح عملية  أية معلومات ذات قيمة 
تطورها، وربام يكون ذلك راجعا لسوء طريقة حفظ تلك اهلياكل العظمية التي 
نعتقد أهنا قد تعرضت لعمليات رسقة وختريب أدت بالتايل إىل تلف وحتلل أجزاء 

العظام املكونة منها.

ومما سبق نستدل عىل أن املقابر الواقعة يف شامل جون الكويت تعود إىل عدة 
عصور خمتلفة، ولعل املقابر القمعية الشكل البسيطة اإلنشاء، التي عثر فيها عىل 

حيل من الصدف وأحجار كريمة، تعود إىل بداية األلف الرابع قبل امليالد.

))) بوركهارد فوكنت: اليمن يف بالد مملكة سبأ، ط)، "هناية ما قبل التاريخ يف حرضموت"، ترمجة د. بدر الدين 
عرودكي ص32.
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التي حييط هبا حرم، أو ما يسمى  البيضاوية،  الدائرية أو  املقابر  وربام تكون 
وخاصية  دملون،  حضارة  نامذج  أبرز  من  تعد  والتي  احللقي،  اجلدار  ذي  باملدفن 
مميزة للعرص الربونزي املبكر، من أكثر املقابر وضوحا. وربام يكون الرابط الوحيد 

حتى تلك الفرتة هو الشكل اخلارجي للقرب واجلدار الدائري. 

أما العرص الربونزي الوسيط فيمثله القرب )SNG1( الذي كشف عن شبيه له 
يف منطقة يربين يف رشق اململكة العربية السعودية من قبل البعثة الدنمركية، وقد 

أرخ بفرتة منتصف األلف الثاين قبل امليالد.

القرب يف  اهللنستى  العرص  إىل  يعود  جنائزي  أثاث  عن  كشف  فقد  وأخريًا 
SRC- SRA، ونعتقد أنه قد أعيد استخدام مقابر العرص الربونزي خالل الفرتة 

اهللنستية. 

جدول مقارنة ملقابر الصبية وكاظمة - الكويت 2004 /2005م

اجتاه القبور وأشكاهلااللقى األثريةوضع امليترقم القرباملنطقة

اهليكل يف وضعية القرفصاء، Kg1كاظمة
الرأس جنوب غرب،  األرجل 
يف شامل رشق،  واجتاه الرأس 

إىل الرشق

عظام حيوانية وبرشية 
+ قطع من اخلشب 
به ثقب+قطعة من 

الكوارتز

جنوب غرب، وشامل رشق، 
بيضاوي الشكل، والقرب 

دائري قطره 170سم

تعويذة من األصداف عثر عىل كرس من العظام برشيةKg2كاظمة
البحرية

جنوب- غرب، شامل- رشق، 
بيضاوي الشكل، والقرب 

بيضاوي يقع يف اجلزء الغريب

اهليكل يف وضعية قرفصاء، Kg3كاظمة
الرأس إىل الرشق واجتاهه إيل 
الشامل،  واألرجل يف الغرب

مدفن دائري الشكل قطره ال توجد
7م، غرفة دفن دائرية 

بقطر170سم، أرضية الغرفة 
مبلطة باحلجارة 
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اجتاه القبور وأشكاهلااللقى األثريةوضع امليترقم القرباملنطقة

مدفن مستطيل يميل ال توجدكرسة عظم عىل عمق 30سمSMG1أمغطي
بدرجة66 بإجتـاه الشامل، 

طوله 15.80وعرضه 
280-220سم

قرب له جدار دائري قطره صدفة خمروطية الشكلال توجدSRG1الردحة
13م، وغرفة دفن عىل شكل 

بيضاويا اجتاهه رشق غرب

60خرزة، من األحجار ال توجدSRG4الردحة 
الكريمة واألصداف 

البحرية

دائري الشكل قطره 5م،غرفة 
الدفن بيضاوية يف اجتاه 

شامل- رشق جنوب- غرب

قرب بيضاوي قطره 4.5م باجتاه ال توجدجزء من عظام الساقSRG5الردحة 
شامل رشق - جنوب غرب، 

تضيق كلام اجتهنا إىل األعىل

قرفصاء، عىل اجلانب األيرس، SRG6الردحة
الرأس باجتاه الغرب واألرجل 
باجتاه الرشق والوجه إىل الشامل

قطع من حجر الصوان 
+ عظام قوارض

شامل- غرب، جنوب- 
رشق، تل ركامي قطره 

14مرتًا. يقع يف وسط قرب 
بيضاوي الشكل

تل ركامي قطره 5أمتار، يقع ال يوجدال يوجدSRG9الردحة
يف الوسط مدفن بيضاوي 

الشكل 170× 145 

تل ركامي بيضاوي الشكل ال يوجدهيكل عظميSRG12الردحة
قطره 5 أمتار، له قرب بيضاوي 

الشكل، قطرة170× 145

تل بيضاوي الشكل قطره ال توجدال توجدSRG13الردحة
7أمتار، له غرفة دفن بيضاوية 

الشكل 120× 90 سم

رشق غرب، قطره 3أمتار التوجدالتوجدSNG1النهدين
عىل شكل فرن، غرفة الدفن 

مستطيلة 110×160

تل بيضاوي الشكل قطره خرز من العقيقهيكل SNG2النهدين
4.5م غرفة الدفن دائرية، 

قطرها 140سم، عىل عمق 
65سم، أرضية من الصخور 

الطبيعية 
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اجتاه القبور وأشكاهلااللقى األثريةوضع امليترقم القرباملنطقة

قرب مستطيل يميل إىل املثلث أصداف بحرية كرس عظامSP19أمغرية
له دائرة يف اجلهة اجلنوبية

أدوات زينة من الربونز هيكلينيSRE الردحة
واألحجار والزجاج

قرب دائري قطره 3م

قرب له جدار دائريبرونزهيكل عظميSRG6الردحة

قرب دائري مقبب الشكلال يوجدبقايا هيكلSNG4 النهدين

مدق حجري أسطواين ال يوجدSMQ10أمغرية
الشكل

قرب له جدار دائري

قرب له جدار دائري وقرب خرز دائري الشكلال يوجدSRG14الردحة
جانبي

كرسة من زمزمية وخرز ال يوجدSRCالردحة
صديف

قرب دائري قطره 5م

جرس وكرس فخار ال يوجدSRAالردحة
وخاتم صديف

قرب بيضاوي قطره 7م

قرب بيضاوي مقبب قطره 4 محلق من الفضةبقايا عظام برشية وحيوانية SRD1الردحة

�مللتقطات �ل�سطحية و �ملكت�سفات:

تعترب امللتقطات السطحية واملكتشفات يف منطقة املقابر قليلة جدا، وخاصة 
يف مقابر كاظمة؛ حيث عثر عىل تعويذة من املحار وحيدة يف املدفن KG2، أما يف 
منطقة الصبية فقد تعرضت مجيع التالل التي كشف عنها حتى اآلن إىل الرسقة، 
القرب  أغناها  ولعل  املكتشفات،  من  صغرية  جمموعات  عىل  عثر  فقد  ذلك  ومع 

.SBH16 والقرب SBH17والقرب ،SMQ30 والقرب.SRE والتل SRG4
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جدول يوضح مكتشفات املقابر:

املكان أو القربالوصفم

القرب SRG11خرزة دائرية مثقوبة من املحار قطرها 19- 20 سم، سمكها 2ملم، من املحار1-

القرب SRG11خرزة بيضاوية مثقوبة من املحار قطرها من 19- 17 ملم، سمكها 3 ملم2- 

خرزة من الربونز لوزية الشكل يف أحد طرفيها ثقب، طوهلا 28.5ملم، سمكها 3- 
القرب 10.5SRE ملم

القرب SREحلق من الربونز عددها 42- 

القرب SREخرزة من الزجاج لوهنا أخرض قطرها 7 ملم سمكها 4ملم5- 

القرب SREخرزة أنبوبية من املحار طوهلا 20 ملم قطرها 3-4 ملم6-

القرب SREخرزة أنبوبية الشكل من املحار طوهلا 15 ملم قطرها 3ملم 7-

القرب SRG11 خرزة من الصدف هبا ثقبان طوهلا 21.5 ملم وعرضها 7 ملم، وسمكها 5ملم8-

القرب SREقطعة من الربونز طوهلا 11 ملم، وعرضها 9ملم، وسمكها 1.5 ملم9- 

القرب 6SRE قطع من الربونز حللق دائري الشكل 10-

القرب SREأحفورة من البحر طوهلا 16.5 ملم، قطرها 17 ملم 11-

القرب 10SRG4قطع من اخلواتم الصدفية قطرها بني 24- 26ملم 12-

القرب 13SRG4 قطعة من األصداف احللزونية يرتاوح سمكها بني 7- 10ملم وهبا ثقب13- 

القرب 8SRG4 قطع من األصداف ذات الشكل السدايس 14-

القرب SRG4خرزتان من القار15-

القرب SRG4قطعتان من حجر الصوان16-

SNG2أربع قطع من اخلرز من املحتمل أهنا عقيق17-

KG2 تعويذة من املحار18-

SMQ11هاون من احلجر األسطواين الشكل 19-

SMQخرزة من احلجر لوهنا أخرض 20-

اأما الن�سب الركامية ) املقابر القدمية( يف اجلزيرة العربية فقد ق�سمت اإىل نوعني:

مقابر كبرية جتهز عادة قبل وفاة الشخص، وعادة ماتكون كبرية عىل شكل نصب  1 .
لألثرياء  تكون  أن  ويرجح  قرب،  أكثر من  أبراج، وحتتوي عىل  أو  أو رجم  ركامي 

والطبقات العليا.
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مقابر صغرية ملتوىف واحد، غطت يف فرتة باألحجار، وأصبحت تشابه يف مظهرها  2 .
اخلارجي النمط السابق.

�ت�سنف اإىل اأربعة اأق�سام، كل منها حماط بجدران خارجية:

تالل بسيطة رصت فيها األحجار بصورة عشوائية. 1 .

دوائر حلقية مشيدة عىل شكل جدار. 2 .

ركامات دائرية ذات ملحقات مستطيلة الشكل.  3 .

منشآت مستطيلة ذات أقسام داخلية )تعود إىل فرتات خمتلفة()1).. 4

خريطة باألقامر الصناعية توضح عصور ما قبل التاريخ يف دول جملس التعاون اخلليجي)2))*(.

))) حممد عبد النعيم: آثار ما قبل التاريخ وفجره، ترمجة عبدالرحيم خيربي، ط)،الرياض،995)م،ص202.
)2) )*( املصدر: متحف الكويت الوطني.
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جدول دراسة مقارنة ملقابر العرص الربونزي يف دول جملس التعاون اخلليجي

معامر القرب  /  التاريخاجتاه القبوراللقى األثريةوضع امليتالدولة/املنطقة

عامن - طوى سليم 
دائري الشكل/ 3200 رشق وغرب جرار وخرزقرفصاءوطوى سعيد 

ق.م 

رأس احلمراء-

سلطنة عامن
أدوات زينة قرفصاء

مقبب/ 4000 ق.مرشق غربصوان

اإلمارت العربية 
أدوات من قرفصاءاملتحدة - حفيت 

دائري الشكل/ 3200 رشق غربالربونز- وجرة
ق.م

 اإلمارات العربية- 
قرفصاءشمل

جرار – 
وأدوات من 

الربونز

رشق - 
مستطيل/  2000 ق.مغرب

قطر-

أم املاء

قرفصاء 
عىل اجلانب 

األيمن
شامل جنوبال يوجد

بيضاوي  حمفور

قطره 6م 

البحرين-

مدينة محد
رشق غربجرار، أختامقرفصاء

بيضاوي  ودائري/  

2500 ق.م
البحرين-

أم أجدر
بيضاوي /3000 ق.مرشق غربجرارقرفصاء

السعودية-

الظهران
بيضاوي/2500 ق.مرشق غربجرار وأختامقرفصاء

يربين-

السعودية
مل يعثر عىل 
هيكل كامل

رؤوس سهام 
من الربونز

شامل رشق 
جنوب غرب

عىل شكل

 فرن / 1500 ق.م

الكويت-

الصبية
شبيه 

بالقرفصاء
خرز وحجر 

صوان

رشق غرب 
مع انحراف 

قليل

عىل شكل دوائر 
وبيضاوي وفرن 

ومستطيل/ 3200 ق.م
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إن هذا اجلدول يعقد مقارنة للمقابر يف منطقة اخلليج العريب مع مقابر الصبية، 
نبدأ  وسوف  املقابر،  هذه  بني  والتقارب  التشابه  أوجه  بالتفصيل  نرشح  وسوف 

باألقرب يف الشكل والتصميم واملكتشفات وبالتايل التاريخ وهي: 

 مقابر جبل حفيت: 

يف اإلمارات العربية املتحدة، بدأت أعامل التنقيب هبا عام 970)م، حيث 
أسفل  التالل  هذه  احلفريات،وتقع  عن  مفصال  تقريرا   Frifelt(1(فريفلت نرش 
متحدي  دائريني  بجدارين  بنيت  التي  املقابر  مجيع  الرشقية،  العني  جبال  أقدام 
اجلنوب،  تواجه  األبواب  كانت  احلاالت  مجيع  ويف  طنوف.  ذي  وسقف  املركز 
مجيعها  كبرية،  حجرية  بكتل  مغطى  واملمر  قليال،  مائلة  أو  مستقيمة  وعضاداهتا 

تعرضت للنهب، ولكن املواد التي كشف عنها هلا أمهية من الوجهة اآلثرية.

 وتعترب مقابر حفيت هي األقرب إىل مقابر الصبية من حيث الشكل اخلارجي، 
وتصميم غرفة الدفن التي تنحرص يف شكليها البيضاوي والدائري هي األقرب 
باملقارنة والقياسات واألحجام، وعدم استخدام مادة رابطة بني حجارة البناء، كام 
أنه ال توجد مستوطنات يف اإلمارت والصبية تنتمي إىل هذه املقابر، رغم اجلهود 
املبذولة من الدولتني، مما يوحي أن من بنى هذه املقابر ربام من البدو الرحل، كام 
واألول  الثاين  األلفني  يف  استخدامها  أعيد  فقد  املقابر،  هذه  يف  شبه  وجه  يوجد 
أن  عىل  نستدل  الفرتة  تلك  وخالل  ذلك،  تثبت  أدلة  وهناك  اهللنستي،  والعرص 
سكان أرض الصبية وجنوب اإلمارت هم من أصول واحدة وينتمون إىل قبيلة 
كبرية متتد عىل سواحل اخلليج العريب ، وهناك شواهد عىل وجود قبائل عربية قبل 

(1) Frifelt.karen: Jamdt Naser.Fwnd fra Oman. Kuml. 1970.1975 a.b 374-383.
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اإلسالم كانت تنترش يف سواحل اخلليج من عامن حتى اإلحساء، من مثل قبيلة 
األزد والتي قال شاعرهم: 

وأزد هلا البحران والسيف كله                 وأرض عامن ثم أرض املشقر

 وربام كان سكان ساحل اخلليج العريب يف األلفني الرابع والثالث قبل امليالد 
قبائل متنقلة تعيش بالقرب من خطوط التجارة ومصادر املياه.

مقابر �أم �لنار:

مقابر دائرية الشكل هلا سور حلقي مزدوج يبلغ عرضه مرتًا واحدًا تقريبًا، 
استخدم يف بناء اجلدار الدائري أحجار جريية مشذبة هي من النوع الكبري احلجم 
انحدار  تقريبا، وهلا  ارتفاع 5.)مرت  مداميك عىل  املالط، ولعدة  استخدام  دون 
خفيف نحو الداخل، وبني جدار داخيل خلف احللقي من حجارة غري مشذبة، 
معقدة،  جدران  يفصلها  كان  متعددة  دفن  حجر  إىل  الداخلية  املنطقة  قسمت 
املمر عن اجلدار احللقي بمسافة مرت  وقسمت إىل قسمني بممر متقاطع وتوقف 

واحد، وأحيطت هذه الغرف بجدار قويس))).

مقابر �أم بقيق: 

حجرية  تالل  عن  عبارة  وهي  السعودية،  العربية  اململكة  رشق  يف  تقع  
تتخللها األتربة التي تراكمت عليها بفعل الرياح، وترجع املقابر اىل األلف الثالث 
)-6أمتار،  بقيق  أم  مقابر  أقطار  وترتاوح  عامن،  مقابر  مع  وتتشابه  امليالد،  قبل 
من  وحيل  خرز  عىل  حتتوى  املقابر  ومكتشفات  2-2.5مرت،  من  واالرتفاع 

))) حممد عبد النعيم: سلسلة آثار ماقبل التاريخ وفجره – دولة اإلمارت العربية املتحدة "ط)، ترمجة صالح 
ساري"، مكتبة الفالح للنرش، ط)، 999)م، ص )200.
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األحجار الكريمة والذهبية وخرز من العظام واحلجر، وحتتوى عىل جرار تشابة 
اجلرار املكتشفة يف جنوب إيران بموقع تب حييى الطبقة الرابعة، وتتقارب وفرتة 
مجدت نرص، وأرخت مابني 00)2-3000 ق.م)))، شكل املقربة A.a، )قطاع 
A-a( ملقربة تؤرخ للفرتة الثالثة لعرص فجر السالالت، بينام يعود القطاع اآلخر 

إىل فرتة )أورك( املتأخرة والفرتة الثالثة لعرص فجر السالالت ببالد النهرين. 

املقربة  داخل  مستقيام  شكال  ويتخذان  اجلدار،  قمة  عند  منتظم  غري  شكلها 
متثل  تاروت  جزيرة  من  جوجية  فخارية  أوانى   ،(2((2009 بحرة  لقرب  )مشاهبة 

أنامط: مجدت نرص، مؤرخة حواىل 3000 ق.م)3).

مقابر يربين: 

مقابر حماطة بجدران حلقية يرتاوح قطرها عامة بني 2-3 أمتار، وبعضها ذو 
ذيل يصل إىل 75 سم، واجلدران احللقية منخفضة وضيقة، وأحيانا يتم تشكيلها 
إىل  تعود  التي  البحرين  مقابر  زمن  إىل  وتؤرخ  احلجرية،  األلواح  من  صف  من 

العرص الربونزي))).

وقد عثر بيبي)5) عىل شكل قبة مستديرة  مشيدة من أحجار غري ملساء بارتفاع 

))) عىل املغنم "املدافن شواهد حضارية لتاريخ ماقبل اإلسالم باملنطقة الرشقية من اململكة العربية السعودية" 
تونس 987)م،  والثقافة والعلوم،  للرتبية  العربية  العريب،املنظمة  الوطن  املسكن واملدفن يف  ط)، مؤمتر 

ص220 .
(2) Piesinger 1983.courtesy university microfilms international.Ann Arbor، انظر محمد عبد النعيم 

ص223

)3) حممد عبد النعيم » آثار ما قبل التاريخ وفجره » املرجع السابق، ص )32.
))) حممد عبد النعيم: آثار ما قبل التاريخ وفجره يف اململكة العربية السعودية،  ط)، ترمجة عبدالرحيم خيرب، 

مطابع التقنية لألوفست، الرياض، 995)،م ص 2)2.
(5) Bibby. Geaffrey: preliminary Survey in East Arabia. Copenhagen. 1973 pp. 56-57 
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يرتاوح بني أربعة إىل مخسة مداميك متيل إىل اخللف قليال، وبلغ قطر النصب ) 
دفن  غرفة  من  التل  منتصف  ويتكون  واحد،  مرت  حواىل  اجلدران  وارتفاع  أمتار 
مستطيلة الشكل )×5.) مرت، مشيدة من ألواح حجرية، وعثر عىل قطع عظمية، 
وبرشام صغري من الربونز يبلغ قطره 5 ملم، ورأس رمح من الربونز طوله 8.)) 
سم، واستنادا إىل الرمح أرخه منتصف األلف الثاين))) وهي تشابه مدافن النهدين 

.SNG1

مقابر �لظهر�ن: 

حقل مقابر الظهران يقع يف اجلهة اجلنوبية الغربية من مطار الظهران، وهي 
عبارة عن مرتفعات عىل هيئة ربوات متفاوتة االرتفاع تترتاوح بني 3-2-)-5 
أمتار، بنيت عىل أرض مستوية صلبة وبعض األجزاء تغطيها الرمال، وتنترش آثار 

مستوطنة قديمة، ويكثر هبا الفخار خاصة فخار دملون)2).

مقابر رجوم �سع�سع بتيماء:

يف  SNG2 )شكل 24)  القرب رقم  يشبه  بتيامء قرب  وجد يف منطقة رجوم صعصع 
طريقة البناء،  حيث تقع حجرة الدفن البيضاوية الشكل وسط القرب )50)×85 سم(، 
جدار  هبا  وحييط  سم،   30 وسمكه  سم   3.60 قطره  الشكل  دائري  جدار  هبا  حييط 
دائري قطره 5.30 مرت، وسمكه 60 سم، وجدار ثالث أقل ارتفاعا بثالثني سم، قطره 
6.65مرت، وسمكه 60)سم وهو اجلدار اخلارجي، ثم ملئ مابني اجلدران الثالثة بمونة 

ودبش ورصفت من أعىل برقائق من األحجار لتأخذ شكل الدرج أو املصطبة)3).

))) حممد عبد النعيم:آثار ما قبل التاريخ وفجره يف اململكة العربية السعودية،ط)، ترمجة عبدالرحيم حممد، 
مطابع التقنية لالوفست، الرياض، 995) م، ص 2)2.

)2) عىل املغنم: املرجع السابق، ص 5). 
)3) حممد التيامئي: املرجع السابق،  ص 82.
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مد�فن يف و�سط �جلزيرة �لعربية:

الرياض  مدينة  من  بالقرب  تنترش  كبرية  ظاهرة  حجرية  جماميع  تشكل 
وتتنوع؛ فهناك الدوائر احلجرية واملستطيلة واملذيلة، وقد اختلف حول وجودها 
اعتمدوا  وإن  السعوديني،  واملؤرخني)2)  األثريني)))  من  العديد  مرتفعات  عىل 
إجراء  دون  القديم،  القوافل  بطرق  وارتباطها  اخلارجي  الشكل  عىل  رؤيتهم  يف 
حفائر، وهنا يف أرض الصبية )SBH1( الكثري من الظواهر احلجرية، وقد نقب 
عن جمموعة منها وحدد استعامله، فالدوائر هي مقابر، أما املستطيالت فهي ليست 

مقابر، ولكن هلا ارتباط باملقابر، وربام كانت مزارات.

وقد فرس الغرض من املنشآت احلجرية عىل النحو التايل:

ذكر بعض منهم أهنا منازل )مستوطنات قديمة(.  1 .

ذكر بعض آخر أهنا قبور . 2 .

وبعض ثالث ذكر أهنا دالئل طرق . 3 .

. وأهنا حظائر ماشية)3). 4

كام كان هناك ردود عىل هذه اآلراء التي طرحها بعضهم وهي: 

واقع تصميم هذه املباين ينايف كوهنا مستوطنات.  1 .

))) عبد العزيز الغزي: الشوكي، جريدة الرياض السعودية، العدد )302) بتاريخ 29/ 2)/)2))هـ.
)2) عبد اهلل الشايع: "الطريق التجاري من حجر الياممة إىل البرصة " مرام لللطباعة والنرش،  الرياض )2))هـ، 
انظر الشايع عبداهلل: شوكي الرياض أحد مسارات طريق القوافل القديم، جريدة الرياض، العدد )303) 

يف 7حمرم 25)) هـ، ص3.
)3) ماجد السنيدي : املنشآت احلجرية الرمزية ذات السامت احلضارية، ط)، الرياض )200م، وكالة اآلثار 

واملتاحف ص3).
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عدم وجود آثار موارد مياه. 2 .

املباين احلجرية تقع يف الغالب عىل أعاىل اجلبال، وهذه ليست مواقع استيطان برشي  3 .
جيد.

 . املباين احلجرية عىل أشكال منفردة، وهذا ينايف الواقع املعييش للحياة القديمة)1). 4

اآلثار  هيئة  هبا  قامت  التي  املسح  أعامل  خالل  اآلثار  حولية  يف  نرش  وقد 
السعودية عن بعض هذه الظواهر احلجرية التي تشابه مقابر الصبية. 

مقابر مدينة حمد )مملكة �لبحرين(:

 8-( مسافة  بعضها  عن  وتفصلها  بعض  مع  بعضها  احلقل  تالل  تتقارب 
أمتار ماعدا التالل الكائنة يف الزاوية اجلنوبية الرشقية، فاملسافة بينها أكرب قليال، 
ويرتاوح ارتفاعها من 70 سم إىل مرتين، وقطرها يف األسفل مابني )-5) مرت، 
وتتباين يف أشكاهلا وأحجامها، أغلبها عىل شكل قبة منتظمة من اخلارج تقريبا، 
وبعضها عىل شكل قرص مسطح من األعىل، وبعضها بيضاوي الشكل وبعضها 
عىل شكل جمموعة من التالل متصلة بعضها ببعض، والتي يمكن مالحظة بروز 
قممها ، وتتكون من غرفة دفن مستطيلة أو بيضاوية الشكل أو عىل شكل حرف 

T أو شكل حرف L وهذه الغرف تتوسط جدارًا دائريًا)2).

مد�فن �سار �جل�سر:

لقد جرى حتديد مخس جمموعات رئيسة من بني املقابر:

))) ماجد السنيدي: املرجع السابق،  ص)).
)2) عبد العزيز صويلح: مملكة البحرين يف األلف الثالث ق.م تالل مدافن مدينة محد، ط)، وزارة اإلعالم، 

البحرين 2003م ص 27.
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تل بمدفن واحد فوق سطح األرض. 1 .

تل بمدفن واحد مقطوع يف الصخر. 2 .

تل بمدفن رئييس يتصل بمدافن جانبية. 3 .

تل بمدفن رئييس يتصل بباحة. 4 .

. املدافن املرتابطة)1). 5

إن الرابط بني مقابر البحرين يف مدينة محد وسار اجلرس هو التشابه بني األشكال 
بعض  الصبية، وكذلك  مقابر  تشبه  التي  املقابر  بعض  للتالل وتصاميم  اخلارجية 

املكتشفات من األصداف البحرية وإن ثبت قدم مدافن الصبية عن مدافن دملون.

مد�فن و�دي �ل�سيل- مملكة �لبحرين:

هو  الصبية  مقابر  إىل  وأقرهبا  الربونزي،  العرص  إىل  تعود  مقابر  عن  كشف 
رشيط  من  جزءًا   )20907  BBM )رقم  املدفن  يعترب  حيث  املبكر،  النوع  مدافن 
عريض آخر من مدافن النوع املبكر يقع عىل اجلانب الغريب من وادي السيل، عىل 

بعد كيلومرت واحد منه يف اجتاه اجلنوب-اجلنوب الغريب.

إىل  النازل  املنحدر  عىل  العديدة  الصغرية  الروافد  طول  عىل  املدافن  وتقع   
وهذا   ،(2( ق.م(   2050-2200 )تقريبا:  تأرخيها  جرى  املدافن  وهذه  الوادي، 

. SBH35 القرب له جدار حلقي وهو يشبه مقابر الصبية وبخاصة القرب

– اجلرس 977)-979)م، ط)،وزارة اإلعالم،  العربية يف موقع سار  البعثة  إبراهيم: حفريات  ))) معاوية 
دولة البحرين، ص20..

)2) فليمينج هويلوند: مدافن الصفوة يف أواخر األلفية الثالثة يف البحرين، متحف موسجورد، الدنامرك، ترمجة 
عىل حسن، الكويت 2008م، ص 9-8.
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مقابر �أم �ملاء )دولة قطر( :

الغربية من شبه جزيرة قطر عىل مرتفع  الشاملية  املاء يف اجلهة  أم  تقع مقابر 
صخري بالقرب من ساحل البحر، وهي عبارة عن تالل ركامية بنيت من الكتل 
الصخرية، وتتكون من غرفة بيضاوية الشكل حييط هبا جدار دائري، وتتخذ مقابر 
موقع أم املاء يف عمومها شكال مستطيال، كام أن جدراهنا وأراضيها مبنية ومرصوفة 
باألحجار، عثرت البعثة الدنامركية عىل تسع قطع من الربونز الصغري وشقف من 
اإلسالم)))،  قبل  ما  فرتة  إىل  وأرختها  املرمر  من  إناء  من  وشقفة  األمحر،  الفخار 
بحرة  منطقة  يف   SBHG16 القرب  يف  الدفن  غرفة  تشبه  املستطيلة  الدفن  وغرف 
الشكل  تأخذ  التي  الصبية  مقابر  الدفن يف  اختلف عن غرفة  الذي  الشكل  وهو 

البيضاوي والدائري دائام.

مقابر �سلطنة عمان:

 هناك ركامات صخرية يف سلطنة عامن تشابه مقابر الصبية، وقد ذكر أن هناك 
حشدًا من الركامات الضخمة – منشآت حجرية – بدا من شكلها أهنا مقابر)2)، 
كام كشف عن مقابر مقببة يف منطقة بات األثرية مبنية باحلجارة وهلا باب)3)، وهناك 

مقابر عىل هيئة فنجان "طربوش مقلوب"))).

))) جاسم اخلليفي : املواقع اآلثارية الرتاث املعامري املتاحف يف قطر،ط3،املجلس الوطنى للثقافة والفنون 
والرتاث، الدوحة 2003م، ص 8)-9).

)2) عبد اهلل الشايع: يف أرض البخور واللبان،ط)، دارة امللك عبد العزيز، الرياض، 25))هـ، ص 23.
)3) أمحد احلجري: املواقع التارخيية واألثرية يف سلطنة عامن » ندوة اخلليج األوىل، ط)، الكويت )200م، 

ص )2).
986)م،  06))هـ،  عامن،  سلطنة  يف  والثقافة  الرتاث  وزارة  ط)،  عامن،  إىل  رحلة  فيلبس:  ويندل   (((

ص)).
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مقابر طوى �سليم وطوى �سعيد ) �سلطنة عمان (: 

جرى التنقيب يف أربع مقابر، وحيتمل أن التل ) ينتمى إىل مقابر حفيت التي 
املذكورة  التل  تعود بدورها إىل عرص مجدت نرص، ويعود ذلك إىل مباين مدافن 
وإىل عدد القطع اجلنائزية التي عثر عليها فيه، وأما القربان 2و 3 واللذان يقعان 
أسفل التل ) فإهنام اختلفا عن األخري يف نظام البناء واملحتويات التي عثر عليها 
ذي  اخلزف  من  خرزًا  القطع؛  من  نوعني  ضام  فإهنا  للمحتويات  وبالنسبة  فيهام، 
الرقائق، واخلواتم )احللقات( من الصدف – وهي توفر مقارنات متوازية لدالئل 

مماثلة عرب مناطق اخلليج))). 

وهذه املقابر مشاهبة مع مقابر الصبية /بحرة، فالقرب ) يشابه القرب SBH17،وقد 
 SBH16 وجد هبا جرة تعود جلمدت نرص. أما القربان 2و3 فهام مشاهبان للقرب 
الذي خيتلف يف بنائه وتصميمه عن القبوراألخرى يف الصبية، وحتتوي مكتشفاته 

عىل خرز من احلجر واألصداف.

الرشق  مناطق  أقدم  الكويت من  أن  األثرية  نتائج االستكشاف  ويظهر من 
الكويت  داخل  يف  املكتشفة  اآلثار  تدل  اإلنسان،كام  استوطنها  التي  القديم 
وجنوب  املجاورة  العريب  اخلليج  وأقطار  الصبية  منطقة  يف  وبخاصة  وخارجها 
يناظر  الربونزية،  العصور  يف  للكويت  مميز  تاريخ  وجود  عىل  الرافدين  وادي 

احلضارات املعارصة يف املنطقة)2).

))) دى كاردى وآخرون: أعامل التنقيب يف منطقتي طوى سليم وطوى سعيد يف املنطقة الرشقية عام 978)م، 
ط)، وزارة الثقافة والرتاث القومي والثقافة، سلطنة عامن، )98)م، ص0).

989)م،  الكويت  حكومة  مطابع  اإلعالم،  وزارة  واملتاحف،ط)،  اآلثار  إدارة  دليل  الدين:  عز  غربية   (2(
ص)3.
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إن تاريخ املقابر ينحرص بني حقبتني عاش أهلها عىل أرض الصبية، وتركوا 
حوارض شاهدة عىل وجودهم، مها حضارة العبيد التي تؤرخ من 5300 ق.م إىل 
3800 ق.م، واحلضارة األخرى هي حضارة العرص اهللنستي التي متتد من 300 
ق.م إىل 00) ميالدي، طبقا لتحليل إشعاعي ملواد من موقع H3 التي بدأت من 

5300 ق.م إىل 3800 ق.م.

 H3 خمطط نتائج تاريخ الكربون املشع ملوقع العبيد الصبية

قرب  القرفصاء،  وضعية  يف  الصبية  يف  عليه  عثر  هليكل  حتليل  وهناك 
رقم)SBHG35-D) أثبتت حتاليل العظام )C14( أن تارخيه يرجع إىل 970) _+ 
35 من الفرتة احلالية أي ما يعادل القرن األول امليالدي وهو أحدث طرز املقابر 
التي سبقت امليالد،  وهو متأخر عن تاريخ املقابر التي ثبت أهنا ترجع إىل األلف 
.SBHG17 الرابع، وخاصة بعد العثور عىل جرة متاثل جرار مجدت نرص يف القرب
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أن  يظهر  واملكتشفات  العظام  ودراسة  والتحاليل  املقارنة  خالل  من  ولكن 
تاريخ املقابر يعود إىل ماييل: 

 -  1 .3200( وبيضاوي  دائري  شكل  ذات  وهي  امليالد،  قبل  الرابع  األلف  مقابر 
2900ق.م(.

املقابر املقببة من 2700 إىل 2100. 2 ق.م.

مقابر  مع  )مقارنة  ق.م   3 .2100 تؤرخ  وهي  الكبرية،  الدائري  اجلدار  ذات  املقابر 
شبيهة هلا يف مملكة البحرين تارخيها 2050-2200 ق.م(.

اخليمة  رأس  يف  شمل  مقابر  مع  )مقارنة  ق.م   4 .1500-  1700 املستطيلة:  املقابر 
باإلمارات العربية املتحدة(.

مقابر فرتة العرص احلديدي 00)) -300 ق.م )عثر يف قربين عىل قطع من 
.)SRG8احلديد إحداها رأس رمح يف القرب
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مقابرالفرتة اهللنستية 300 ق.م – 100. 5 بعد امليالد )عثر عىل جرة هلنستية وجرس 
الربونزي  العرص  مقابر  استخدام  إعادة  متثل  القبور  وهذه  ق.م،  الثاين  القرن  من 

خالل الفرتة اهللنستية(.

املقابر الرملية 2000. 6 قبل الزمن احلايل )القرن األول امليالدي(.

مقارنة جرة �لألف �لر�بع قبل �مليالد 

األلف  هناية  فرتة  يف  جيد  بشكل  تعرف   SBHG17 القرب  يف  املكتشفة  اجلرة 
الرابع يف حدود 3200ق.م، حيث إهنا تسمى بفخار مجدت نرص. وقد عثر عىل 
مقابر  العني يف  املتحدة يف كل من  العربية  اإلمارات  نموذج هلذه اجلرار يف دولة 
حفيت)))، وكذلك الشارقة يف موقعني مها جبل بحيص وكلباء، وهناك تشابه كبري 

بني جرة الصبية ومثيالهتا يف دولة اإلمارات: 

.BHS72 8. جرة فخارية من جبل بحيص

9. جرة مكتشفة من منطقة كلباء مدفن K4، وهي معروضة يف متحف الشارقة اآلن 

10. جرة مكتشفة من منطقة جبل اميلح يف داخل املدفن.

11. جرار مكتشفة يف جبل حفيت.

القرب  العثور عليها عام 999)م يف  وتوجد مكتشفات يف منطقة الصبية تم 
SRA، وهي عبارة عن شقفتني من اجلزء العلوي لنفس النامذج من اجلرار التي 

يمكن تأرخيها لنفس الفرتة، وهي تطابق ما تم اكتشافه يف القرب BHS69. يف منطقة 

))) مدافن حفيت: يقع جبل حفيت جنويب واحة الربيمي حيث تقع مدينة العني- اإلمارات العربية املتحدة، 
امليالد،  قبل  الرابع  األلف  إىل عرص مجدت نرص، هناية  تعود  التي  املدافن  فيها عىل جمموعة من  عثر  وقد 
ويقدر عدد املدافن املوجودة عىل هذا اجلبل بحوايل 200 مدفن، قامت البعثة الدنامركية بالتنقيب يف حوايل 

25 مدفن.، أنظر معاوية إبراهيم: املدافن يف اخلليج العريب، ط)، ص 35).
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أرخت  التي  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  يف  الشارقة  بإمارة  البحيص  جبل 
ملنتصف األلف الثالث قبل امليالد))).

 SBHG18 تاريخ �لقرب

الشكل العام هلذا القرب يبني أنه قرب دائري الشكل اليوجد له باب، وتعترب 
الفتحة العلوية املبارشة عىل غرفة الدفن هي املدخل للقرب، ويمكن أن نعيد هذا 
ببنائها  امتازت  والتي  امليالد  قبل  الثالث  األلف  مقابر  السائدة يف  للثقافة  الطراز 
وهذا  األرض،  سطح  أسفل  الدفن  غرفة  حفر  دون  مبارشة  األرض  سطح  عىل 
قد يؤرخ الطراز املعامري للقرب. ويبقى تاريخ اهلياكل العظمية فهي من الصعوبة 
تأرخيها إال إذا أجري هلا حتليل الكربون املشع ))، واحتامل النتائج للعظام كبرية، 

وخاصة أهنا سميكة وقوية يف عظمة الفخذ)2).

أية دالئل تساعدنا عىل  أو  القرب  أثرية يف  الرغم من عدم وجود مواد  وعىل 
تأرخيه فإنه تم االستعانة بالدراسات املقارنة لشكل وأسلوب البناء يف التأريخ.

وتشتهر مقابر العرص الربونزي بالشكل الدائري، وتطورت يف فرتات أخرى 
إىل أشكال بيضاوية. ويمكن مشاهدة اجلزء األكرب الذي بني عىل سطح األرض، 
أشكال  وأخذت  األرض،  سطح  حتت  املدافن  بعض  بناء  تم  الحقة  فرتات  ويف 
أخرى خمتلفة متاما، حيث أصبحت عىل شكل حرف U باللغة اإلنجليزية أو ما 

يسمى بحدوة احلصان. 

ومن هذا املنطلق يمكن أن نقارن هذا الشكل الدائري للقرب باملقابر الدائرية 
التي ظهرت يف العرص الربونزي)3).

حفريات  يف  املشارك  اخلليجي  للفريق  والتنقيب  املسح  أنشطة  عن  تقرير  سامل:  وخالد  الدويش  سلطان   (((
مدافن الصبية، الكويت، 2009م، ص 32.

)2) عييس عباس: التنقيب يف التل SBHG18، الكويت، 2009م، ص)-).
(3) Fouilles Aumm jidr،(Bahrain)،cleuziou، lambard، salles، Edition.A.D.P.F 1981.
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جدول تاريخ املقابر التقريبي يف منطقة الصبية من خالل املقارنات

الشكل العاممنطقة ورقم القربالتاريخاحلقبةالرقم

مقبب 3200SRG4 ق.ماأللف الرابع1

2700 ق.ماأللف الثالث2
SMQ30

SRE
دائري

ذو اجلدار الدائري2050SRG6-2300 ق.مبداية األلف الثالث3

مستطيل1700SMG1 ق.ماأللف الثاين4

مقبب300SRC ق.م -30 ق.مالفرتة اهللنستية5

القرن األول امليالدي6
35 أي ما يعادل   +_1970

القرن األول امليالدي
SBH29-D حفرة

مقارنة مع مقابر �خلليج �لعربي وبالد �لنهرين يف �لألفني �لر�بع و �لثالث قبل �مليالد 

عن  وهي  السعودية،  رشق  يف  املقابر  عن  أعدت  التي  الدراسة  أن  الشك   
وحضارة  النار  وأم  حفيت  مقابر  مع  ومقارنتها  الظهران،  ومقابر  أبقيق  مقابر 
مجدت نرص والوركاء املتأخر يف بالد النهرين، قد أعطت))) املواقع الكائنة يف رشق 
اململكة العربية السعودية تارخيًا يرتاوح من أواخر األلفية الرابعة إىل أوائل األلفية 
 3300( late liruk الثانية قبل امليالد. والفرتة األوىل تناظر فرتة العرص األورى 
– 00)2ق.م تقريبا(، وفرتة أخرى )املكون الدملوين املبكر( تناظر فرتة دولة أور 
من  نادرة  أمثلة  عثر عىل  وقد  )00)2- 800) ق.م(،   larsa و الرسا  الثالثة)2) 

الفخار األكادى يف جزيرة تاروت)3).

(1) Piesinger c.Maria legacy of Dilmun: The Roots of Ancient Maritime Trade in Eastern coas -
al Arabia in the 4th/3rd Millennium B.C.(Microfilm University of Wisconson Michigan) 
(Unpublished ph. Dthesis) p 36.

ساللة   )2((2-200(  ( ملوك  مخسة  فيها  حكم  الرافدين،  بالد  جنوب  يف  أور  تقع  الثالثة:  أور  دولة   (2(
سومرية أسسها أور نمو الذي كان حاكم مدينة أور، تعترب آخر ساللة سومرية حكمت العراق.

(3) Piesinger c. Maria legacy of Dilmun: The Roots of Ancient Maritime Trade in Eastern 
coastal Arabia in the 4th/3rd Millennium B.C. (Microfilm University of Wisconson Michi-
gan) (Unpublished ph. Dthesis) p 24.
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وتظهر الصالت بني مقابر رشق السعودية ومقابر الكويت من الدراسة األولية، 
وأعتقد أن الفرتة األوىل تناظر فرتة مقابر الصبية، وقد شاهدت شبيها ملقابر الكويت 
يف أرض الصامن) يف رشق اململكة العربية السعودية(، كام أثبتت املقارنة األوىل أهنا 
قريبة الصلة من مقابر واحة جربين، أما الفرتة الثانية دملون املبكر فلم نجد دلياًل عىل 
انتشارها يف الصبية، لكن حضارة دملون منترشة بشكل كبري، وهلا استقرار يف جزيرة 
فيلكا ) 2000 – 800) ق.م ()))، وقد عثر حديثا يف موقع اخلرض عىل مدفن مبني 
من احلجارة بيضاوي الشكل، عثر بداخله عىل هيكل عظمي يف وضعية القرفصاء، 

وأرخ املدفن بالفرتة الكاشية من 600) – 00)) ق. م )2).

فخار  كرس  عىل  القطيف  يف  الرفيعة  موقع  ويف  تاروت)3)  جزيرة  يف  وعثر 
وأدوات من احلجر الصابوين، مّما يثبت أن هلا عالقة بحضارة بالد النهرين )عرص 
فجر السالالت الثالث( التي تعود إىل منتصف األلف الثالث ق.م، وهناك كرس 

فخار ترجع إىل األلف الثالث ق.م ))) .

وإن أهم املواقع التي يعتمد عليها يف التأريخ هي مقابر منجم امللح )جنوب 
أبقيق(، فقد شيدت من احلجارة وأقيمت عىل هضبة صخرية، وتأريخ هذه املقابر 
2600 قبل امليالد)5)، وهي تشبه املقابر الركامية يف شامل جون الكويت وبخاصة 

املقببة الشكل.

))) سلطان الدويش: الصبية وأم جدر وسامت مشرتكة، البحرين 2007م،  ص )2.
)2) شهاب عبد احلميد شهاب: نتائج التنقيب يف موقع اخلرض، جملة فنون، عدد سبتمرب 2007 م، ص )5.

)3) جزيرة تاروت: تقع يف رشق اململكة العربية السعودية رشق مدينة القطيف داخل خور واسع من البحر، 
كشف هبا عن حضارة تعود إىل األلف الثالث قبل امليالد، ويرجع أقدم تاريخ فيها إىل 3000 ق.م عثر فيها 

عىل متثال للملكة عشتار. 
))) جوريس زارينز: دراسات عن أنواع الفخار، أطالل العدد 2، سنة 987)م، وزارة املعارف السعودية، 

ص 77.
)5) مقدمة عن آثار اململكة العربية السعودية،ط)، 975)م، ص )5).
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دور �أوروك:

متيز دور أوروك بإنتاج الفخار البسيط املصنوع عىل العجلة بأعداد كبرية، كام 
عثر أيضا عىل بعض الفخار األمحر والرمادي املصقول )عثر يف مدفن SRE عىل 

كرسة())).

وال حتوى حمتويات "أرضحة تبة كورا" عىل تفاوت اجتامعى ملحوظ فقط، 
بل عىل زيادة هامة يف النشاط التجاري، والشك أن األدله يف تبة كورا تعرب عن 
 (SMQ30 ازدياد الطلب عىل بضائع الرتف كالالزورد والذهب )وقد عثر يف القرب

عىل 600 خرزة وحيل ولؤلؤ( وهي عالمات زيادة الرتف. 

ولعلها تؤكد نوعا ما عىل احلافز االقتصادي الذي افرتضناه لالمتداد الواسع 
أورك  دور  بني  احلضاري  االرتباط  ولعل  الوقت)2)،  هذا  يف  اجلنوبية  للعالقات 
التي  الكريمة  األحجار  وكذلك  نرص،  مجدت  جرة  اكتشاف  يف  يتجىل  والصبية 

كشف عنها يف املوقعني مما يدل عىل أن مصادرمها التجارية واحدة تقريبًا. 

ميزة دور �أوروك: 

وأحد أقل املواد القديمة فتنة هي تلك األواين عىل شكل مزهرية، وهي التي 
أمهية كبرية،  ذات  آنية  وهي  تعرف لدى اآلثارييني بـ "اإلناء ذي احلافة املائلة"، 
ليس فيام يوحي به مظهرها الدنيوي، بل بأهنا تقدم لنا مفتاحا للتعقيد املتزايد يف 
به زخارف،  الذي ال توجد  العادي  إن هذا اإلناء  املركزي،  النشاط االقتصادي 
له وظيفة لالستخدام يف املعابد أواملساكن، إضافة إىل طريقة صنعه بالقالب، عىل 

))) ديفد وجوان: نشوء احلضارة، ط)، ترمجة لطفي اخلوري، دار الشؤن الثقافية العامة، دار احلرية للطباعة، 
بغداد 988)م، ص 266.

)2) ديفد وجوان اوتيس: نشوء احلضارة، املصدر السابق، ص 272.
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عكس الفخار الذي يصنع بالدوالب الرسيع، باإلضافة إىل انتشار الفخار بشكل 
واسع، والعالقة باملستوطنات الرئيسة توحي بأن هذا اإلناء:

مكاييل لتوزيع �حل�س�ش

أجور األشخاص املستخدمني يف املعبد أو غريه من امللكيات  "لدفع"  1 - استعملت 
الكبرية، وخاصة من الشعري والزيت.

2 - أقدم وحدة قياسية منترشة ملثل هذا الغرض)1).

يف  املقابر  بتالل  عالقة  هلا  مستوطنات  اكتشاف  عدم  أن  استنتاج  يمكن  كام 
منطقة الصبية وكاظمة والتي يرجع تارخيها إىل األلف الثالث ق.م، وعدم الكشف 
عن أي عالقة هلا بحضارة دملون وخاصة مواقع العرص الربونزي يف جزيرة فيلكا، 
يثري لدينا عددًا من التساؤالت عن سكان الصبية يف األلفني الرابع والثالث ق.م 
الصبية  سكان  يكون  أن  االحتامالت  أقرب  وأن  مساكنهم،  أو  ومستوطناهتم 
البدو الرحل، ومساكنهم من اخليام وبيوت الشعر )بيوت الشعر تصنع من  من 
وبر اإلبل(، وأحيانا من الصوف )من املاعز(. وهلذا مل نعثر عىل خملفات ملساكن 
الصبية  منطقة  يف  الربونزي  للعرص  تعود  املنطقة  يف  احلجارة  من  مستوطنات  أو 

وساحل جون الكويت حتى اآلن.

أما االحتامل الثاين فهو أن هناك مواقع استقرار تعود إىل العرص الربونزي مل 
يعثر عليها حتى اآلن، حيث أشار بعض العلامء)2) إىل أن بر الكويت البد أن يكون 
مسكونا خالل العرص الربونزي، وأن هذه املستوطنات قد فقدت أسفل الطمي 

))) ديفد وجوان اوتيس " نشوء احلضارة"،املصدر السابق، )27 – 275.
)2) ما يكل رايس: اآلثار اخلليج العريب، ط)، ترمجة صالح عىل وسامي الشاهد، املجمع الثقايف، أبو ظبي، 

2002م،  ص0)3 .
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لساحل خليج الكويت. وهذا الرأي تؤيده االكتشافات املتواصلة ملواقع جديدة 
التي كشف عنها حديثا يف منطقة  العبيد  باستثناء مستوطنات  الصبية،  يف منطقة 
بحرة يف وسط تالل املقابر، ولكننا النستطيع اجلزم حتى اآلن بتارخيها وارتباطها 
مقابر  هل  امللح:  والسؤال  امليالد.  قبل  والرابع  اخلامس  األلفني  يف  املقابر  بتالل 
الصبية مجيعها تعود إىل هذه احلضارة؟ إنني أميل إىل حتديد امتداد املقابر إىل فرتة 

متتد من هناية األلف الرابع إىل منتصف األلف األول قبل امليالد.

 (60  ×  (20( الشكل  مستطيلة  حجرية  مواقد  عن  الصبية  يف  كشف  وقد 
هبا أثر حريق جتاوز عددها )25( موقدًا - وهذه املواقد امتد تارخيها من األلف 

اخلامس حتى قبل اإلسالم))). 

حديثة،  فرتة  يف  وأرخت  قطر،  دولة  يف  حجرية  مواقد  يف  التنقيب  وجرى 
املواقد متتد من سلطنة عامن حتى أرض الكويت، وتعود إىل فرتات  كام أن هذه 
األدلة  وهبذه  اإلسالم)2)،  قبل  عصورما  إىل  احلديث  احلجري  العرص  من  خمتلفة 
السابقة الذكر نجد أن هناك عدة أسباب قد تؤيد هذا الرأي؛ منها هذه املقابر التي 
متتد من منطقة الصبية حتى مسافة كبرية إىل الداخل لرشق السعودية يف واحات 
الصامن وجربين، وهي تشبهها يف اهلندسة البنائية وقلة املكتشفات وعدم وجود 
مستوطنات، كام أن عامرة هذه املقابر وضخامتها تدل عىل تطور يف فكر وعقائد 
لتشييد  مجاعيًا  عماًل  هناك  أن  نفرتض  أننا  إال  العرص)3)،  ذلك  يف  القوم  هؤالء 
املقابر؛ فعددها يتطلب جهدًا كبريًا يف ختطيط طرز العامرة، كام أن بناء املقابر عمل 

))) سلطان الدويش: "الصبية وأم جدر وسامت مشرتكة"، البحرين 2007 م، ص 27.
)2) إشارة شفهية من قبل الدكتور روب كارتر.

البناء  وطريق  اخلارجية  األشكال  يف  املدافن  هذه  يشابه  ما  السعودية  اململكة  رشق  يف  مالحظة:هناك   (3(
واملكتشفات التي تعد قليلة جدا ونادرة.وأغلبها من اخلرز وحجر الصوان واهلياكل العظمية التي كشف 

عنها يف وضعية القرفصاء )الرأس إىل الرشق والوجه إىل الشامل(.
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يف غاية الصعوبة يف ذلك الزمن، فضخامة املقابر وكرب أحجامها، وخصوصا أن 
هناك مقابر يبلغ طوهلا 50 مرتًا وأخرى يبلغ قطرها 5)مرتًا، مما يتطلب نقل آالف 
القطع من األحجار وكميات كبرية من األتربة أو الرمال التي تستخدم يف عمليات 

الدفن وتغطية املقابر))).

التي  لإلمكانات  تفسري  يسبقه  أن  بد  فال  للسكان  االقتصادي  النشاط  أما   
كانت متوافرة يف املنطقة، فهى تقع عىل ساحل جون الكويت الشاميل وعىل رأس 
اخلليج العريب مما وفر هلا مكانة بحرية، وبرية لوقوعها عىل مفرتق طرق للتجارة 
الدولية، وهذه احلالة من النشاط التجاري كانت معروفة يف عصور سابقة لتاريخ 
هذه املقابر؛  فقد برزت مكانة هذه املنطقة يف فرتة العبيد يف منتصف األلف السادس 
ق.م، حيث كانت الصبية تلعب دور الوسيط التجاري بني مدن احلضارة األوىل 
يف بالد النهرين ومراكز احلضارة يف رشق اخلليج، كام كان هلا خاصية يف تصدير 

األطعمة، وبخاصة السمك املجفف واألدوات من األصداف البحرية.

ولقد عرف إنسان الصبية الصيد بأنواعه، سواء الربي أو البحري، و كشفت 
أعامل التنقيب يف موقعH3 عن عظام مجال وأبقار وماعز وغزالن وطيور، وعثر يف 
منطقة أمديرة عىل صخرة عليها نقوش حيوانية مثل الزرافة والثور والغزال، وهي 
من احليوانات التي كانت متواجدة يف مناطق شامل جون الكويت خالل العرص 
احلجري احلديث، كام متيز إنسان الصبية بنشاط بحري كبري، جرى التعرف عليه 
عن طريق جماميع العظام التي عثر عليها وهي من أسامك اخلليج التي مازال أغلبها 
معروفا حتى اليوم، أما األصداف والقواقع البحرية فقد برع يف استخدامها الفنان 
منها  فقد صممت  تناوهلا كطعام  إىل  فباإلضافة  الكويت،  أرض  الصانع عىل  أو 

))) سلطان الدويش: الصبية وأم جدر وسامت مشرتكة، املرجع السابق، ص 28.
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أروع أدوات الزينة مثل اخلرز والتعويذة، وأعتقد أنه قد تم تصدير الفائض عن 
احلاجة إىل املناطق املجاورة))). 

كام أن مجيع الدالئل التي ثبتت لدينا تظهر أن املقابر يف منطقة الصبية مرتبطة 
بجانب ديني، وأعتقد أن هناك بعض املنشآت احلجرية التي تقع يف الصبية كانت 
كانت  امليالد  قبل  اخلامس  األلف  منذ  الصبية  أن  كام  ومعابد،  كمزارات  معدة 
تعرف عبادة التثليث، وبخاصة إله الشمس، ولعل اكتشاف نقش قرص الشمس 
عىل سفح أحد الصخور يف منطقة أمغرية وسط عرشات املدافن شاهد عىل معرفة 
أهل الصبية لتلك العبادة، وكذلك أشكال املقابر الدائرية أو ذات اجلدار الدائري 
التي تشبه قرص الشمس، وأيضا وجود حجر كبري يوضع يف جهة الرشق يطلق 
التي وصل  الدينية  املكانة  إىل  األدلة تشري  فهذه جمموعة من  االجتاه.  عليه حجر 
إليها سكان الصبية، وال نغفل أن هؤالء القوم كانت لدهيم عقيدة اإليامن باحلياة 
بعد املوت، ولذا فقد حرصوا عىل دفن بعض املمتلكات اخلاصة مع املتوىف، وقد 

وجدت بعض اللقى اجلنائزية بالقرب من اهلياكل)2).

))) سلطان الدويش: "الصبية وأم جدر وسامت مشرتكة"، املرجع السابق، ص29.
)2) سلطان الدويش: "الصبية وأم جدر وسامت مشرتكة" املرجع السابق، ص30.
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�مل�سادر و�ملر�جع

�أول- �مل�سادر

1- ابن منظور )أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن عيل( )630 - 711 هـ (: 
لسان العرب، مج5، دار صادر، بريوت، 1990م.

2- اهلمداين )أبو حممد احلسن بن أمحد بن يعقوب( )280- حوايل 360 هـ (: صفة 
جزيرة العرب، طبعة بن بليهد، القاهرة، 1953م.

3- ياقوت احلموي )شهاب الدين أبو عبد اهلل( ) ت 627 هـ (: معجم البلدان، ج2، 
دار الصياد، بريوت، 1995م.

ثانيا- �ملر�جع �لعربية

1- بطرس البستاين: موسوعة احلضارة العربية، دار كلامت للنرش،ب.د،1995م.

2- تالل املدافن يف شامل جون الكويت، ط 1، اللقاء العلمي السنوي السادس جلمعية 
التاريخ واآلثار بدول جملس التعاون لدول اخلليج العريب، دارة امللك عبد العزيز، 

الرياض، 2005م.

بريوت،  صادر،   دار  ج1،  اإلسالم،  قبل  العرب  تاريخ  يف  املفصل  عىل:  جواد   -3
1968م.

4- جودة جودة: شبه اجلزيرة العربية دراسة يف اجلغرافية اإلقليمية، دار املعرفة اجلامعية، 
اإلسكندرية، 1989م.

املطبوعات،   وكالة  ط2،  ج2،  املخترصة،  الكويتية  املوسوعة  السعيدان:  محد   -5
الكويت،1981م.
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6- رأفت ميساك و آخرون: املوارد الطبيعية والسامت البيئية يف دولة الكويت، معهد 
الكويت لألبحاث العلمية، الكويت، 2000م.

7- الروضان عبد عون: موسوعة تاريخ العرب، املطابع األهلية،بريوت 2004م.

8- زاهية قدوره: شبه اجلزيرة العربية، دار النهضة العربية، بريوت، 1989م.

للدراسات  محادة  مؤسسة  ط1،  اآلثار،  علم  إىل  املدخل  كفايف:  الكايف  عبد  زيدان   -9
اجلامعية، إربد – األردن، 2004م.

10- سلسلة آثار ما قبل التاريخ وفجره يف شبه اجلزيرة العربية، ط1، دولة اإلمارات 
العربية املتحدة، ترمجة صالح ساري، مكتبة الفالح، 1999م.

11- سلطان الدويش وحامد املطريي وخالد سامل: التنقيب يف تالل املدافن الركامية يف 
منطقتي كاظمة والصبية، ط1، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، 

2004م.

12- سلطان الدويش: نتائج أعامل املسح األثري ملنطق شامل رشق وشامل غرب جون 
الكويت، ط1، ندوة اخلليج الثانية، البحرين، 2003م.

 ،1 التنقيب يف تالل مدافن الصبية، ط  نتائج  الدويش وحامد املطريي:  13- سلطان 
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت 2006م. 

14- سلطان الغانم وفياض فتحي: جغرافية الكويت، دار املعرفة، الكويت، 1993م.

15- سليامن املطر وآخرون: البيئة البحرية بدولة الكويت، مركز البحوث والدراسات 
الكويتية، الكويت، 2003م.

الطبيعية  اخلصائص   - الطبيعية  األمحد  صباح  حممية  عمر:  السيد  أمحد  سمرية   -16
واملوارد البيئية، ط1،  معهد األبحاث العلمية، الكويت، 2008م.
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24- عبد العزيز رشف: مناخ الكويت، ط2، مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية، 
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25- عبد العزيز صويلح: مملكة البحرين يف األلف الثالث ق.م، ط 1، وزارة اإلعالم، 
البحرين،  2003 م.

26- عبد اهلل الرصعاوي: معامل من الكويت، ج1، مركز البحوث والدراسات الكويتية،  
الكويت،  2004م.
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1987م.
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الكويت، 1990م.
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1964م.

القديم، ط1،  العربية  اخلليج واجلزيرة  تاريخ  املحسن شاهني:  الدين عبد  30- عالء 
منشورات ذات السالسل، الكويت 1997م.

31- عىل املغنم: املدافن شواهد حضارية لتاريخ ما قبل اإلسالم باملنطقة الرشقية من 
العريب،املنظمة  الوطن  يف  واملدفن  املسكن  مؤمتر  السعودية،ط1،  العربية  اململكة 

العربية للرتبية والثقافة والعلوم، تونس،1987م.

32- غانم سلطان وفتحي فياض: جغرافية الكويت، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، 
1993م.

33- فاروق الباز وحممد الرصعاوي: أطلس دولة الكويت من خالل الصور الفضائية، 
ط1، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويت،2000م.

34- فريد صالح ووليد رينو: دراسة هليكلني من منطقة كاظمة، كلية الطب، الكويت، 
2005م.

للثقافة  الوطني  املجلس  والدراسات،  البحوث  إدارة  ط1،  البحور،  كاظمة   -35
والفنون واآلدب، الكويت، 2005م.

36- الكويت حقائق وأرقام، وزارة اإلعالم، الكويت، 1984م.

37 - ماجد السنيدي: املنشآت احلجرية الرمزية ذات السامت احلضارية، ط1، وكالة 
اآلثار واملتاحف،  الرياض،  2001م. 

38- حممد إسامعيل الشيخ: جيومورفلوجية منطقة كاظمة، سلسلة علمية تصدر عن 



- 313 -

الكويت،  اخلط،  مطابع  الكويت،  بجامعة  اجلغرافيا  قسم  والرتمجة  البحث  وحدة 
1992م.

اإلسكندرية،  اجلامعية،  املعرفة  دار  القديم،  العرب  تاريخ  مهران:  بيومي  حممد   -39
2000م.

الرياض،  اجلارس،  مطابع  ط1،  بتيامء،  صعصع  رجوم  منطقة  التيامئي:  حممد   -40
2006م.

الروماين، دراسات عن  الغزو  املدافن يف املغرب الكبري قبل  41- حممد حسني فنطر: 
املسكن واملدفن يف الوطن العريب، تونس، 1987م.

ذات  ط2،  العريب،  اخلليج  ودول  الكويت  حضارة  العزيز:  عبد  احلسيني  حممد   -42
السالسل، الكويت، 1975م.

العامة  املرصية  اهليئة  ط1،  واملجوهرات،  الكريمة  األحجار  خطاب:  حممد   -43
للكتاب،القاهرة، 2004 م.

44- حممد عبد النعيم : آثار ما قبل التاريخ وفجره يف اململكة العربية السعودية، ط1،  
ترمجة عبد الرحيم حممد،  مطابع التقنية لألوفست، الرياض، 1995م.

45- حممد املعراج: عادات الدفن يف تايلوس، ط1، وزارة اإلعالم، مملكة البحرين،  
2006م.

مكتبة  ط1،  اخلليجي،  التعاون  جملس  دول  جغرافية  العال:  أبو  حممود   -46
الفالح،الكويت،  1988م.

47- حممود طه أبو العال: جغرافية شبه اجلزيرة العربية، ج1، مطبعة جلنة البيان العريب، 
القاهرة، 1965م.



- 314 -

48- معاوية إبراهيم: حفريات البعثة العربية يف موقع سار – اجلرس 1979-1977م، 
ط1،وزارة اإلعالم، دولة البحرين. 

للرتاث  زايد  مركز  القديمة،  العصور  يف  واخلليج  اإلمارات  طه:  يوسف  منري   -49
والتاريخ، ط1، العني،  اإلمارات العربية املتحدة،  2003م.

50- ميمونة الصباح: الكويت حضارة وتاريخ، ج1، طـ1، مطابع احلكومة الكويتية، 
1989م.

51- يرسي اجلوهري: جغرافية العامل اإلسالمي، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، 
1995م.

52- يعقوب الغنيم: مواقع ومشاهد كويتية عىل ساحل جون الكويت اجلنويب، ط1، 
مكتبة األمل، الكويت، 2004م.

ثالثا- �ملر�جع �لأجنبية �ملرتجمة

1- أرنولدت ويلسون: تاريخ اخلليج، ترمجة حممد عبد اهلل، ط2،  دار احلكمة، لندن، 
2003م.

2- بور كهاردفوكنت: اليمن يف بالد مملكة سبأ، ط1، "هناية ما قبل التاريخ يف حرضمو" 
ترمجة د. بدر الدين عرودكي.

3- جيفري سبنرس: مرص يف فجر التاريخ، ترمجة عكاشة الدايل، وزارة الثقافة، املجلس 
األعىل لآلثار، القاهرة،  1999م.

الدوحة،  الثقايف حلاكم قطر،  القسم اجلغرايف، ج4، ترمجة املكتب  4- دليل اخلليج - 
1970م.



- 315 -

الثقافية  الشؤون  دار  ط،  اخلوري،  لطفي  ترمجة  احلضارة،  نشوء  وجوان:  ديفيد   -5
العامة، بغداد،  1988م.

6 - ل جي. ج لوريمر: الكويت يف دليل اخلليج، مجع وإعداد خالد الزيد، ج2، السفر 
اجلغرايف، ط1، رشكة الربيعان للنرش والتوزيع ، الكويت،  1981م.

ر�بعا - �لتقارير �لعلمية �لعربية

التنقيب يف منطقة الردحة، أرشيف إدارة اآلثار واملتاحف،  1-  تقرير أوىل عن نتائج 
الكويت، 2004م.

مدافن  حفريات  يف  املشارك  اخلليجي  للفريق  والتنقيب  املسح  أنشطة  عن  "تقرير   -2
الصبية" الكويت،  2009م.

واملتاحف،  اآلثار  إدارة  أرشيف  الصبية،  مدافن  األوىل،  اخلليجي  الفريق  تقرير   -3
الكويت، 2005م.

الكويت،  واملتاحف،  اآلثار  إدارة  أرشيف   ،SMQ10 التل  عن  ميداين  تقرير   -4
2005م.

الكويت،  واملتاحف،  اآلثار  إدارة  أرشيف   ،SBHG5 للمدفن  ميداين  تقرير   -5
2009م.

اآلثار  إدارة  أرشيف  أمغرية،  منطقة  يف  املدافن  تالل  حفريات  عن  هنائي  تقرير   -6
واملتاحف، الكويت، 2008م.

7- التقرير النهائي ألعامل البعثة اخلليجية الثالثة يف تالل مدافن بحرة، أرشيف إدارة 
اآلثار واملتاحف، الكويت، 2009م.



- 316 -

8- التنقيب يف التل SBHG18، أرشيف إدارة اآلثار واملتاحف، الكويت، 2009م.

9- تنقيبات الردحة عام 2000م، أرشيف إدارة اآلثار واملتاحف، الكويت 2000م.

10- حامد املطريي: تقرير ميداين عن التل SMQ3، أرشيف إدارة اآلثار واملتاحف، 
الكويت، 2005م.

إدارة  أرشيف   ،SBHG17 باملدفن  التنقيب  ميداين عن  تقرير  الراشدي:  11- محدان 
اآلثار واملتاحف، الكويت، 2009م.

اآلثار  إدارة  أرشيف  الردحة،   SRC التل  عن  ميداين  تقرير  الدويش:  سلطان   -12
واملتاحف، الكويت،1999م.

إدارة  أرشيف  الصبية،  منطقة  املسح يف  أعامل  الدويش وعيسى عباس:  13- سلطان 
اآلثار واملتاحف، الكويت، 2006م.

إدارة  أرشيف  الصبية،  تالل  يف  التنقيب  عن  تقرير  وآخرون:  الدويش  سلطان   -14
اآلثار واملتاحف، الكويت، 2009م.

15- سلطان الدويش وخالد سامل: تقرير عن حفريات مدافن بحرة العوجا، أرشيف 
إدارة اآلثار واملتاحف، الكويت، 2006م.

16- شهاب عبد احلميد وآخرون: تنقيبات الردحة 1999م، أرشيف متحف الكويت 
الوطني، الكويت، 1999م.

17- عبد الرمحن الثبيتي: التنقيب يف املدفن SBHG16، أرشيف إدارة اآلثار واملتاحف، 
الكويت، 2009م.

اآلثار  إدارة  أرشيف   ،SMQ2 التل  عن  ميداين  تقرير  العرادي:  الكريم  عبد   -18
واملتاحف، الكويت، 2005م.



- 317 -

19- عبد اهلل حسن: تقرير ميداين عن التل SMQ7، أرشيف إدارة اآلثار واملتاحف، 
الكويت، 2005م.

واملتاحف،  اآلثار  إدارة  أرشيف   ،SRG11 املدفن  يف  التنقيب  إبراهيم:  عىل   -20
الكويت 2005م.

21- عىل إبراهيم وعىل مجعة: تقرير البعثة الكويتية البحرينية املشرتكة عن التنقيب يف 
القرب I-SBH29، أرشيف إدارة اآلثار واملتاحف، الكويت، 2009م.

واملتاحف،  اآلثار  إدارة  أرشيف   ،SBHG6 للمدفن  ميداين  تقرير  حسن:  عىل   -22
الكويت 2009م.

اآلثار  إدارة  أرشيف   ،SBHG9 القرب  تقرير  احلرضي:  ومسعود  العدوي  عىل   -23
واملتاحف، الكويت، 2009م.

24- عىل املناعي: تقرير عن املدفن SNG4،أرشيف إدارة اآلثار واملتاحف، الكويت، 
2005م.

إدارة اآلثار  SMQ4، أرشيف  التل  تقرير ميداين عن  املقبايل:  املناعي وعيل  25- عيل 
واملتاحف، الكويت، 2005م.

26- عييس عباس: تقرير عن املدفن SRF، أرشيف إدارة اآلثار واملتاحف، الكويت، 
2006م. 

اآلثار  إدارة  أرشيف   ،SMQ1 التل  عن  ميداين  تقرير  وآخرون:  عباس  عييس   -27
واملتاحف، الكويت، 2005م.

إدارة  أرشيف  الصبية،  منطقة  املسح يف  أعامل  الدويش:  28- عيسى عباس وسلطان 
اآلثار واملتاحف، الكويت، 2006م.



- 318 -

29- فهد الوهيبي وآخرون: تقرير مبدئي عن األعامل امليدانية للبعثة الكويتية، أرشيف 
إدارة اآلثار واملتاحف، الكويت، 1999م.

30- فيصل النعيمي وإبراهيم الفضيل: تقرير ميداين عن التل SMQ5، أرشيف إدارة 
اآلثار واملتاحف، الكويت، 2005م.

اآلثار  إدارة  أرشيف   ،SMQ11 التل  عن  ميداين  تقرير  النارصي:  جعفر  حممد   -31
واملتاحف، الكويت، 2005م.

32- حممد الشواطي: تقرير املدفن SBHG7، أرشيف إدارة اآلثار واملتاحف، الكويت، 
2009م.

33- نتائج التنقيب يف تالل مدافن منطقتي الردحة اجلنوبية والشاملية والنهدين لعام 
2004 م، الكويت، 2004م.

خام�سا - �لتقارير �لعلمية �لأجنبية �ملرتجمة

الثاين  املوسم  من  الثانيني  األسبوعني  نتائج  حول  مبدئي  تقرير  بيوتر:  بيلينسكي   -1
األثرية  البعثة  هبا  قامت  والتي  الصبية  مغرية  منطقة  يف  األثرية  التنقيب  أعامل  من 
وارسو11-  جامعة  املتوسط،  آلثار  البولندي  املركز  املشرتكة،  البولندية  الكويتية 

26/11/2008م.

إدارة  أرشيف  أمحد،  عبري  ترمجة  طبيج،  جزيرة  شامل  املسح  ألعامل  ميداين  تقرير   -2
اآلثار واملتاحف، الكويت، فرباير 2004م.

3- كارتر روبوتر: أعامل املسح ملنطقة الصبية، ترمجة حسن عيل،  أرشيف إدارة اآلثار 
واملتاحف، الكويت، 2004م.



- 319 -

4- يوكاش فويناروفيتش: تقرير عن حفريات الصبية للبعثة الكويتية البولندية، حمارضة 
يف سمنار لندن، لندن، 2007م.

�ساد�سا - �لدوريات 

  ، سعيد اهلاجري وحممود ونبيل الشيخ:تقرير سبخة الظبطية، حولية أطالل العدد17. 1
الرياض 2002م. 

طيبة عبد املحسن العصفور وحممد الشيخ: حول بعض املظاهر اجليومورفلوجيية  2 .
العربية،  واجلزيرة  اخلليج  دراسات  جملة  الكويت،  يف  املناخي  بالتطرف  املرتبطة 

العدد 52، السنة 17،  الكويت 1987م.

 – هييل . 3 يف   A املدفن  من  العظمية  للهياكل  أنثروبولوجية  دراسة  النجار:  حممود 
األلف الثالث "اآلثار يف دولة اإلمارات العربية املتحدة " العدد 4، 1985م.

إدارة اآلثار والسياحة،  املتحدة،  العربية  التكريتي: اآلثار يف دولة اإلمارات  وليد  4 .
العني، العدد اخلامس، 1989م.

�سابعا - �ملر�جع �لأجنبية

Al. Sharekh Abdullah: The archaeology of central Saudi Arabia: 1. 
investigations of lithic artifacts and stone strures in northeast Ri-
yadh،  kingdom of Saudi Arabia،  ministry of education،  deputy 
ministry for antiquities & museums.A.H 2006. 

Archaeological site of Ikiaros First Season 2007.2. 



- 320 -

Arkadiusz Soltysiak: Preliminary report on human remains from 3. 
As-Sabiyah،  Kuwait،  excavation،  season 2007 and 2008.

Bibby. Geoffrey: Preliminary Survey in East Arabia Copenhagen4. ،  

1973.

Fouilles Aumm jidr5. ،  (Bahrain)،  cleuziou،  lambard،  salles. 
Edition.A.D.P.F،  1981.

H. jgaard K.: Dentition on Umm an-Nar6. ،  c. 2500 B.C.،  “Proceed-
ings of the Seminar for Arabian Studies” 11. 1981.

Hans-peter: “Funeral Monuments and Human Remains From 7. 
Jebel-Buhais” Germany، 2006.

Hassan F.: Demographic Archaeology8. ،  New York،  1981.

Jarman S. Bahrain Island: Human Skeletal Material from the First 9. 
Millennium BC، : “Bulletin of the Asia Institute Quarterly” 2-4.،  
1977.

Kunter M.: Bronze - und eisenzeitliche Skelettfunde aus Oman. 10. 
Bemerkungen zur Bevlkerungsgeschichte Ostarabiens “Homo” 
32،  No. 3/4،  1981.

Littleton J11. ،  Frohlich B.: Fish-eaters and Farmers: Dental Pathol-
ogy in the Arabian Gulf،  “American Journal of Physical Anthro-
pology” 92،  1993.

Macchiarelli R.: Prehistoric “Fish-Eaters” along the Eastern Ara-12. 
bian Coasts: Dental Variation،  Morphology،  and Oral   Health 
in the Ra›s al-Hamra Community (Qurum،  Sultanate of Oman،  

5th~4th Millennia BC)،  “American Journal of Physical،  Anthro-
pology” 78،  1989.



- 321 -

Molleson T.: The People of Abu Hureyra[in:] A.M.T. Moore13. ،  G.C. 
Hillman،  A.J. Legge،  “Village on the Euphrates. From Foraging 
to Farming at Abu Hureyra”،  Oxford،  2000.

Nelson G.C.14. ،  Lukacs J.R.،  Yule P.: Dates،  Caries،  and Early 
Tooth Loss During the Iron Age of Oman،  “American Journal of 
Physical Anthropology” 108،  1999.

Piesinger c. Maria legacy of Dilmun: The Roots of Ancient. Mari-15. 
time Trade in Eastern coastal Arabia in the 4th/3rd. Millennium 
B.C. (Microfilm University of Wisconson. Michigan) (Unpub-
lished ph. Dthesis). 

Piotr Bielinski: Polish Centre of Mediterranean Archaeology. 16. 
Warsaw University. Preliminary report on results of the second 
two weeks of the second season of archaeological explorations in 
the sabbiya - mugheira area by the joint Kuwaiti - polish archaeo-
logical mission

Schutkowski H.17. ،  Herrmann B.،  Widemann F.،  Bocherens H.،  
Grupe G.: Diet،  Status and Decomposition at Weingarten: Trace 
Element and Isotope Analyses on Early Mediaeval Skeletal Mate-
rial،  “Journal of Archaeological Science” 26،  1999.

Soltysiak A.18. ،  Tomczyk J.: Preliminary report on human remains 
from Jebel Mashtale and Tell Marwaniyeh. Season 2005،  “Ath-
enaeum. Studi di Letteratura e Storia dell’ Antichit” 95،  No. 1،  

2007.





ملحق �للوحات و�خلر�ئط و�لأ�سكال





- 325 -

رقم )1(: خريطة املواقع األثرية بدولة الكويت
)املصدر: أرشيف إدارة اآلثار واملتاحف بالكويت، 2005م(

رقم )2(: خريطة منطقة جال الزور وخور الصبية وجون الكويت
)املصدر: بلدية الكويت - 1984م(



- 326 -

رقم )3(: خريطة توضح منطقة اآلثار موضوع الدراسة
)املصدر: بلدية الكويت بواسطة رشكة "مستشارو اخلليج" - 2005م(



- 327 -

رقم )4(: خريطة طبوغرافية أرايض مدينة الصبية
)املصدر: بلدية الكويت بواسطة رشكة "مستشارو اخلليج" - 2005م(



- 328 -

رقم )5(: خريطة مدينة الصبية احلديثة عام 1984م
)املصدر: بلدية الكويت بواسطة رشكة "مستشارو اخلليج" - 2005م(



- 329 -

رقم )6(: خريطة  ملخطط مدينة الصبية
)املصدر: بلدية الكويت بواسطة رشكة "مستشارو اخلليج" - 2005م(



- 330 -

رقم )7(: خريطة  ملنطقة الصبية
)املصدر: بلدية الكويت بواسطة رشكة "مستشارو اخلليج" - 2005م(

رقم )8(: خريطة  ملنطقة شامل الكويت
)املصدر: سلطان الدويش، ندوة اخلليج األوىل - 2001م(



- 331 -

رقم )9(: خريطة  ملنطقة الدراسة كام هي واضحة يف منطقة 20
)املصدر: بلدية الكويت بواسطة رشكة "مستشارو اخلليج"، جملد 9 - 2009م(

شارك الباحث يف مرشوع إعداد خمطط مدينة الصبية وحتديد مواقع اآلثار كممثل للمجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب



- 332 -

رقم )10(: خريطة  توضح التقسيامت اجليولوجية ملدينة الصبية
)املصدر: بلدية الكويت بواسطة رشكة "مستشارو اخلليج"، جملد 9 - 2009م(



- 333 -

رقم )11(: خريطة توزيع مناطق الصبية

رقم )12(: خريطة ألعامل التنقيب يف منطقة الردحة 2000/1999، و2005م



- 334 -

SRA رقم )13(: لوحة للقرب



- 335 -

SRC رقم )14(: لوحة للقرب



- 336 -

SRD-R4 رقم )15(: لوحة للمنطقة



- 337 -

SRG  رقم )16(: لوحة رسم توضيحي للقرب

SRG  رقم )17(: لوحة رسم توضيحي للقرب



- 338 -

رقم )18(: خريطة  كنتورية ملنطقة أمديرة
)املصدر: تقرير البعثة الكويتية البولندية - 2008م(



- 339 -

رقم )19(: خريطة  كنتورية لتالل مقابر أمغرية
)املصدر: تقرير البعثة الكويتية البولندية - 2008م(



- 340 -

  

SMQ33 رقم )20(: لوحة للقرب
)املصدر: تقرير البعثة الكويتية البولندية - 2008م(



- 341 -

رقم )21(: لوحة للقرب SMQ45 )املصدر: تقرير البعثة الكويتية البولندية - 2008م(

رقم )22(: لوحة للقرب SMQ35 )املصدر: تقرير البعثة الكويتية البولندية - 2008م(



- 342 -

رقم )23(: خريطة حتدد مواقع أمغرية
 )املصدر: تقرير البعثة الكويتية البولندية - 2008م(



- 343 -

SMQ30 رقم )24(: لوحة للقرب
 )املصدر: تقرير البعثة الكويتية البولندية - 2008م(



- 344 -

SMQ31 رقم )25(: لوحة للقرب
 )املصدر: تقرير البعثة الكويتية البولندية - 2008م(



- 345 -

SMQ32 رقم )26(: لوحة للقرب
 )املصدر: تقرير البعثة الكويتية البولندية - 2008م(



- 346 -

SMQ35b رقم )27(: لوحة للقرب
 )املصدر: تقرير البعثة الكويتية البولندية - 2008م(



- 347 -

SMQ44 رقم )28(: لوحة للقرب
 )املصدر: تقرير البعثة الكويتية البولندية - 2008م(

SMQ36 رقم )29(: لوحة توضيحية للحدود اخلارجية للقرب
 )املصدر: تقرير البعثة الكويتية البولندية - 2008م(



- 348 -

SMQ37 رقم )30(: لوحة توضيحية للقرب املستطيل
 )املصدر: تقرير البعثة الكويتية البولندية - 2008م(



- 349 -

رقم )31(: صورة ملنظر عام ملنطقة أمغرية وأمغطي/الصبية باألقامر الصناعية )2007م(

رقم )32(: صورة ملنظر عام ملنطقة النهدين باألقامر الصناعية )2007م(



- 350 -

رقم )33(: صورة ملنظر عام ملنطقة أمغرية، تنقيبات الفريق اخلليجي باألقامر الصناعية )2007م(

رقم )34(: صورة ملنظر عام لتنقيبات الردحة باألقامر الصناعية )2007م(



- 351 -

رقم )35(: لوحة ختطيط لتنقيبات البعثة اخلليجية )املصدر: تقرير البعثة اخلليجية - 2006م(

رقم )36(: لوحة رسم توضيحي للقرب SMQ6 )املصدر: تقرير البعثة اخلليجية - 2006م(



- 352 -

 SMQ3، SMG3A رقم )37(: لوحة رسم توضيحي للقرب
)املصدر: تقرير البعثة اخلليجية - 2006م(



- 353 -

 SMQ4 رقم )38(: لوحة رسم توضيحي للقرب
)املصدر: تقرير البعثة اخلليجية - 2006م(



- 354 -

رقم )39(: لوحة رسم توضيحي للقرب SMQ5  )املصدر: تقرير البعثة اخلليجية - 2006م(

 SBH29، SBH38، SBH35 رقم )40(: لوحة ملخطط يوضح مناطق اآلثار



- 355 -

A،B،C،D -  SBH29  رقم )41(: لوحة توضح أعامل التنقيب يف التل



- 356 -

B1 - SBH29 رقم )42(: لوحة رسم توضيحي للقرب

   D - SBH29 رقم )43): لوحة رسم توضيحي للقرب



- 357 -

رقم )44(: لوحة رسم توضيحي للقرب D - SBH29 )اهليكل العظمي بغرفة الدفن(



- 358 -

رقم )45(: لوحة حتليل عينات من القرب D - SBH29 )وجد به بقايا جلد غزال(



- 359 -

رقم )46(: لوحة خمطط للتنقيبات يف منطقة النهدين
)املصدر: البعثة اخلليجية 2006/2005م(



- 360 -

SN3 رقم )47(: لوحة رسم توضيحي للمنشأة احلجرية



- 361 -

SNG4 رقم )48(: لوحة رسم توضيحي للقرب



- 362 -

SNG6 رقم )49(: لوحة رسم توضيحي لغرفة الدفن واجلدار الغريب للقرب

رقم )50(: لوحة رسم توضيحي للقرب SNG2 بمنطقة النهدين



- 363 -

رقم )51(: لوحة توضح تالل مقابر بحرة الشاملية فريق - جملس التعان اخلليجي للتنقيب األثري 



- 364 -

 SBH6 رقم )52(: لوحة رسم توضيحي للقرب رقم

 SBH8 رقم )53(: لوحة رسم توضيحي للهيكل احلجري للقرب



- 365 -

رقم )54(: لوحة رسم توضيحي للنصف الغريب من القرب SBH8  مع غرفة الدفن

 SBHG5 رقم )55(: لوحة رسم توضيحي للنصف الرشقي من القرب



- 366 -

 SBHG6 رقم )56(: لوحة رسم توضيحي للقسم الغريب من القرب

 SBHG15 رقم )57(: لوحة رسم توضيحي للقرباملذيل



- 367 -

رقم )58(: لوحة توضح ملتقطات سطحية من األرض املحيطة بمقابر الصبية



- 368 -

رقم )59(: لوحة مللتقطات سطحية من األرض املحيطة بمقابر الصبية



- 369 -

رقم )60(: لوحة مللتقطات سطحية من األرض املحيطة بمقابر الصبية



- 370 -

رقم )61(: لوحة مللتقطات سطحية من األرض املحيطة بمقابر الصبية



- 371 -

رقم )62(: لوحة مللتقطات سطحية من األرض املحيطة بمقابر الصبية



- 372 -

رقم )63(: لوحة مللتقطات سطحية من األرض املحيطة بمقابر الصبية



- 373 -

رقم )64(: لوحة مللتقطات سطحية من األرض املحيطة بمقابر الصبية



- 374 -

رقم )65(: لوحة مللتقطات سطحية من األرض املحيطة بمقابر الصبية



- 375 -

رقم )66(: لوحة مللتقطات سطحية من األرض املحيطة بمقابر الصبية



- 376 -

رقم )67(: لوحة مللتقطات سطحية من األرض املحيطة بمقابر الصبية



- 377 -

رقم )68(: لوحة ملكتشفات من منطقة املقابر الصبية

SBHG17 رقم )69( : لوحة ملكتشفات القرب



- 378 -

رقم )70(: لوحة ملكتشفات مقابر الردحة والنهدين



- 379 -

رقم )71(: لوحة ملكتشفات مقابر الردحة



- 380 -

رقم )72(: لوحة لقرب ذو جدار دائري الردحة اجلنوبية



- 381 -

رقم )73(: لوحة لقرب مستطيل الشكل، منطقة أمغطي



- 382 -

رقم )74(: لوحة أول املقابر املكتشفة يف دولة الكويت
التي عثر هبا عىل هيكل عظمي كامل يف وضع القرفصاء



- 383 -

رقم )75(: لوحة لرسم مقطعي للقرب SRG1 )املصدر: كتاب التنقيب ملدافن كاظمة والصبية - 2004م)

رقم )76(: لوحة القرب S19 )املصدر: تقرير البعثة الربيطانية - 2004م(



- 384 -

شكل رقم )1(: القرب SRA وتظهر غرفة الدفن

SRC شكل رقم )2(: القرب



- 385 -

SRD شكل رقم )3(: مقابر املنطقة

R  4-1 شكل رقم )4(: القرب



- 386 -

SRD - شكل رقم )5(: قرب طفل

SRD - شكل رقم )6(: مقابر أطفال



- 387 -

R4A شكل رقم )7(: القرب

SRD  شكل رقم )8(: مقابرالبالغني يف املنطقة



- 388 -

شكل رقم )9(: مكتشفات مقابر الردحة اخلرز من املحار واألصداف

SRD  شكل رقم )10(: خرز من األحجار الكريمة من مقابر الردحة الرشقية



- 389 -

SRD  شكل رقم )11(: خرز من األحجار الكريمة من مقابر الردحة الرشقية

شكل رقم )12(: حلق من الفضة من مكتشفات القرب  SRD  الردحة الرشقية 



- 390 -

 SRA  شكل رقم )13(: جرس من النحاس الردحة الرشقية

شكل رقم )14(: جرة صغرية هلا يدان تسمى زمزمية من القرن الثاين ق.م - الفرتة اهللنستية



- 391 -

شكل رقم )15(: القرب KG1  قبل التنقيب يف منطقة كاظمة 

شكل رقم )16(: القرب KG1  وتظهر غرفة الدفن من الداخل والتقسيامت بواسطة احلجارة



- 392 -

شكل رقم )17(: القرب KG1  ويظهر اهليكل العظمي مسجى عىل اجلانب األيمن يف وضع القرفصاء

شكل رقم )18(: القرب KG1  وتظهراأللواح الصخرية التي تستخدم يف تغطية غرفة الدفن



- 393 -

  KG3 شكل رقم )19(: غرفة الدفن يف القرب

شكل رقم )20(: القرب SRG4  يف منطقة الردحة اجلنوبية



- 394 -

شكل رقم )21(: القرب KG1 منطقة اخلويسات بعد إزالة الطبقة السطحية

شكل رقم )22(: القرب SBH3  بحرة العوجا



- 395 -

شكل رقم )23(: القرب SBH3 وتظهر حجم القرب بعد إزالة طبقة الدفن

شكل رقم )24(: القرب SNG2 دائري الشكل بني عىل حلقات )مدرج(



- 396 -

شكل رقم )25(: قرب SNG2 وتظهر غرفة الدفن من الداخل

شكل رقم )26(: القرب SNG2 وتظهر صف البناء احلجري من داخل القرب



- 397 -

شكل رقم )27(: القرب SNG2 وتظهر طريقة بناء وحشو اجلدار اخلارجي

شكل رقم )28(: القرب SNG8 وتظهر احلوض احلجري يف وسط البناء



- 398 -

شكل رقم )29(: القرب SNG4 ويظهر صف األحجار عىل أطراف القرب

شكل رقم )30(: القرب KH 4-3 ويظهر اهليكل البرشي يف وضع القرفصاء



- 399 -

شكل رقم )31(: القرب KH 1 وتظهر كومة من العظام جممعة حتى يمكن جتهيز القرب لدفن آخر

شكل رقم )32(: القرب SRG8 وتظهر غرفة الدفن واألرضية الصخرية



- 400 -

شكل رقم )33(: مقابر مجاعية يف منطقة أمغرية

شكل رقم )34(: اجلدار اخلارجي لقرب SBH2 بمنطقة بحرة



- 401 -

SBHG15 شكل رقم )35(: قرب مذيل الشكل



- 402 -

SNG1 شكل رقم )36(: قرب عىل شكل فرن فخاري

SMQ11 شكل رقم )37(: قرب ذو جدار دائري



- 403 -

شكل رقم )38(: القرب SR12 قبل التنقيب

شكل رقم )39(: القرب SR12 بعد التنقيب



- 404 -

SR12 شكل رقم )40(: إزالة القاطع الغريب لدراسة بناء القرب

شكل رقم )41(: القرب SRG9 قبل التنقيب



- 405 -

شكل رقم )42(: القرب SRG9 بعد التنقيب

شكل رقم )43(: القرب SRG9 بعد إزالة القاطع اجلنويب لدراسة



- 406 -

شكل رقم )44(: القرب SRE من الداخل

شكل رقم )45(: القرب SRE من الداخل مع ظهور اهلياكل العظمية



- 407 -

شكل رقم )46(: مقطع من القرب SRE من الداخل

شكل رقم )47(: طبقات الدفن ويظهر اهليكل العظمي



- 408 -

SMG1 شكل رقم )48(: صورة  لقرب مستطيل الشكل قبل التنقيب

SMG1 شكل رقم )49(: صورة لقرب مستطيل الشكل بعد التنقيب



- 409 -

شكل رقم )50(:  صف من احلجارة تأخذ شكال مستطياًل، منطقة طبيج



- 410 -

شكل رقم )51(: القرب S19 بعد التنقيب

 SBH291 شكل رقم )52(: نموذج لغطاء املدفن
وتظهر حجارة سقف غرفة الدفن من األلواح احلجرية الكبرية



- 411 -

شكل رقم )53(: صورة توضح القرب SMQ2 بعد التنقيب



- 412 -

 SNG3 ،شكل رقم )54(: أطول قرب يف الصبية متعرج الشكل

 SRG1 ،شكل رقم )55(: صورة للقرب ذي اجلدار الدائري



- 413 -

 SRG4 ،شكل رقم )56(: صورة ملكتشفات القرب

شكل رقم )57(: خرز من األصداف البحرية بيضاوية ومستطيلة الشكل هلا ثقبان



- 414 -

 SRG4 شكل رقم )58(: خواتم من األصداف البحرية

 SRG4 شكل رقم )59(: خواتم من األصداف البحرية



- 415 -

شكل رقم )60(: خرز من األصداف البحرية

SRG4 شكل رقم )61(: خرز من املحار سدايس الشكل، هبا ثقب يف الوسط، القرب



- 416 -

شكل رقم )62(:كرس من الفخار من مقابر الصبية

شكل رقم )63(: بعض مكتشفات املقابر يف الصبية



- 417 -

شكل رقم )64(: هاون من احلجر وخرزة خرضاء وأدوات من الصوان

شكل رقم )65(: خرز من العقيق وأخرى من القار - مقابر الصبية



- 418 -

SRG8 ،شكل رقم )66(: أداة ربام رأس رمح من القرب

KG2 شكل رقم )67(: تعويذة من املحار الوجه الداخيل، القرب



- 419 -

KG2 شكل رقم )68(: تعويذة من املحار الوجه اخلارجي، القرب

شكل رقم )69(: قطع من املحار وتظهر آثار القطع أثناء صناعة احليل واخلرز



- 420 -

S19 شكل رقم )70(: قطع من القواقع البحرية ، القرب

S19 شكل رقم )71(: نصف تعويذة من املحار ، القرب



- 421 -

SRG4 شكل رقم )72(: قطعتان من الصوان ، القرب

شكل رقم )73(: قطعة من قرش النعام وعظم من أذن سمكة اجلم دائرية الشكل 
SR11 وخرز من املحار واألصداف، القرب



- 422 -

SRE شكل رقم )74(: حلق من الربونز ، القرب

       

شكل رقم )76(: خرز من األحجار الكريمة  شكل رقم )75(: أداة من الربونز  



- 423 -

شكل رقم )77(: خرز من األحجار الكريمة

SRG11 شكل رقم )78(:  خرز من األصداف البحرية ، القرب



- 424 -

SBH1 شكل رقم )79(:  كرسة من الفخار األمحر الرقيق، القرب

شكل رقم )80(:  خرز صغري جدًا



- 425 -

SRE شكل رقم )81(: حلق من الربونز، القرب

SRE شكل رقم )82(: حلق من الربونز كاملة، القرب



- 426 -

شكل رقم )83(: شفرة من الربونز

SBH16 شكل رقم )84(: حيل من األصداف البحرية دائرية وعىل شكل قذائف، القرب



- 427 -

SBH17 شكل رقم )85(: جرة تشابه جرار مجدت نرص وتؤرخ يف 3200ق.م، القرب

شكل رقم )86(: هاون من احلجر وأداة ربام سكاكني من األحجار السوداء وحيل من األصداف 
SBHG16 البحرية، القرب



- 428 -

SBHG16 شكل رقم )87(: خرز صغري دائري الشكل، القرب

SBHG16 شكل رقم )88(: أداه من املحار هبا ثقب من الداخل يظهر عىل سطحها آثار الصنفرة، القرب



- 429 -

شكل رقم )89(: خرز وحيل من األحجار الكريمة والالزورد واللؤلؤ وخاتم من الربنز
تتكون من 600 قطة، القرب SMQ30 )البعثة الكويتية البولندية 2008/2007م(

SMQ30 شكل رقم )90(: خرز من الالزورد االسطواين الشكل، القرب



- 430 -

SMQ30 شكل رقم )91(: قطعة من الربوز ربام خاتم، القرب

SMQ30 شكل رقم )92(: خرز من اللؤلؤ، القرب



فهر�ش �خلر�ئط و�للوحات و�لأ�سكال
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فهر�ش �خلر�ئط و�للوحـــــــات

الصفحةاللــوحة
رقم )1(: خريطة املواقع األثرية بدولة الكويت )املصدر: أرشيف إدارة اآلثار 

325واملتاحف بالكويت "2005م"(.................................................
رقم )2(: خريطة منطقة جال الزور وخور الصبية وجون الكويت )املصدر: بلدية 
325الكويت "1984م"(............................................................
رقم )3(: خريطة توضح منطقة اآلثار موضوع الدراسة )املصدر: بلدية الكويت 

326بواسطة رشكة "مستشارو اخلليج" »2005م"(...................................
رقم )4(: خريطة طبوغرافية أرايض مدينة الصبية )املصدر: بلدية الكويت 

327بواسطة رشكة "مستشارو اخلليج" »2005م"(...................................
رقم )5(: خريطة مدينة الصبية احلديثة عام 1984م )املصدر: بلدية الكويت 

328بواسطة رشكة "مستشارو اخلليج" »2005م"( ..................................
رقم )6(: خريطة ملخطط مدينة الصبية )املصدر: بلدية الكويت بواسطة رشكة 

329"مستشارو اخلليج" »2005م"(.................................................
رقم )7(: خريطة منطقة الصبية )املصدر: رشكة "مستشارو اخلليج" وبلدية 

330الكويت "2005م"(............................................................
رقم )8(: خريطة منطقة شامل الكويت )املصدر: سلطان الدويش، ندوة اخلليج 

330األوىل "2001م"(.............................................................
رقم )9(: خريطة منطقة الدراسة كام هي واضحة يف منطقة 20 )املصدر بلدية 

الكويت بواسطة رشكة "مستشارو اخلليج"،  جملد -9 2009م (، شارك الباحث 
يف مرشوع إعداد خمطط مدينة الصبية وحتديد مواقع اآلثار كممثل للمجلس 

331الوطني للثقافة والفنون واآلداب...............................................
رقم )10(: خريطة التقسيامت اجليولوجية ملدينة الصبية )املصدر بلدية الكويت 

332بواسطة رشكة "مستشارو اخلليج" جملد -9 2009م(...........................
333رقم )11(: خريطة توزيع مناطق الصبية........................................

333رقم )12(: خريطة أعامل التنقيب يف منطقة الردحة 1999/2000م، و2005م .

...................................................SRA 335رقم )13(: لوحة للقرب
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رقم )22(: لوحة للقرب SMQ35 )املصدر: تقرير البعثة الكويتية البولندية 
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342رقم )23(: لوحة حتدد مواقع أمغرية )املصدر: البعثة الكويتية البولندية "2008") 

رقم )24(: لوحة للقربSMQ30 )املصدر: تقرير البعثة الكويتية البولندية 
343"2008م"( ...................................................................

رقم )25(: لوحة للقرب SMQ31 )املصدر: تقرير البعثة الكويتية البولندية 
344"2008م"( ...................................................................

رقم )26(: لوحة للقرب SMQ32 )املصدر: تقرير البعثة الكويتية البولندية 
345"2008م"( ...................................................................
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346"2008م"( ...................................................................
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349رقم )32(: صورة ملنظر عام ملنطقة النهدين باألقامر الصناعية )2007م(.........
رقم )33(: صورة ملنظر عام ملنطقة أمغرية، تنقيبات الفريق اخلليجي باألقامر 

350الصناعية )2007م(............................................................
350رقم )34(: صورة ملنظر عام لتنقيبات الردحة باألقامر الصناعية )2007(.......

رقم )35(: لوحة ختطيط لتنقيبات البعثة اخلليجية )املصدر: تقرير البعثة اخلليجية 
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2006351م(......................................................................

رقم )37(: لوحة رسم توضيحي للقرب SMQ3، SMG3A )املصدر: تقرير 
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رقم )38(: لوحة رسم توضيحي للقرب SMQ4 )املصدر: تقرير البعثة اخلليجية 
353"2006م"( ...................................................................
رقم )39(: لوحة رسم توضيحي للقرب SMQ5 )املصدر: تقرير البعثة اخلليجية 

354"2006م"( ....................................................................
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رقم )45(: لوحة حتليل عينات من القرب SBH 29-D، وجد به بقايا جلد 

358غزال ..........................................................................
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362رقم )50(: لوحة رسم توضيحي للقرب SNG2 بمنطقة النهدين ................

رقم )51(: لوحة تالل مقابر بحرة الشاملية، فريق جملس التعاون اخلليجي 
363للتنقيب األثري ................................................................
364رقم )52(: لوحة رسم توضيحي للقرب رقم SBH6 من أعىل...................

...........................SBH8 364رقم )53(: لوحة رسم للهيكل احلجري للقرب
رقم )54(: لوحة رسم توضيحي للنصف الغريب من القرب SBH7 مع غرفة 

365الدفن  .........................................................................

..........SBHG5 365رقم )55(: لوحة رسم توضيحي للنصف الرشقي من القرب
366رقم )56(: لوحة رسم توضيحي للقرب SBHG6 للقسم الغريب................
......................SBHG15 366رقم )57(: لوحة رسم توضيحي للقرب املذيل
367رقم )58(: لوحة ملتقطات سطحية من األرض املحيطة بمقابر الصبية..........
368رقم )59(: لوحة ملتقطات سطحية من األرض املحيطة بمقابر الصبية..........
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371رقم )62(: لوحة ملتقطات سطحية من األرض املحيطة بمقابر الصبية..........
372رقم )63(: لوحة ملتقطات سطحية من األرض املحيطة بمقابر الصبية..........

373رقم )64(: لوحة ملتقطات سطحية من األرض املحيطة بمقابر الصبية...........
374رقم )65(: لوحة ملتقطات سطحية من األرض املحيطة بمقابر الصبية..........
375رقم )66(: لوحة ملتقطات سطحية من األرض املحيطة بمقابر الصبية..........
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376رقم )67(: لوحة ملتقطات سطحية من األرض املحيطة بمقابر الصبية...........
377رقم )68(: لوحة مكتشفات من منطقة مقابر الصبية.............................
..................................SBHG17 377رقم )69(: لوحة مكتشفات القرب
378رقم )70(: لوحة مكتشفات مقابر الردحة والنهدين.............................
379رقم )71(: لوحة مكتشفات مقابر الردحة......................................

380رقم )72(: لوحة لقرب ذي جدار دائري الردحة اجلنوبية..........................

381رقم )73(: لوحة ملدفن مستطيل الشكل، منطقة أمغطي..........................
رقم )74(: لوحة أول املقابر املكتشفة يف دولة الكويت التي عثر هبا عىل هيكل 

382عظمي كامل يف وضعية قرفصاء ................................................
رقم )75(: لوحة رسم مقطعي للقرب SRG1 )املصدر: كتاب التنقيب ملدافن 

383كاظمة والصبية "2004م"( ....................................................
383رقم )76(: لوحة للقرب S19 )املصدر: تقرير البعثة الربيطانية "2004م"(........
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388شكل رقم )9(: مكتشفات مقابر الردحة من اخلرز واملحار واألصداف ..........
...SRD 388شكل رقم )10(: خرز من األحجار الكريمة من مقابر الردحة الرشقية
.....SRD 389شكل رقم )11(: خرز من األحجار كريمة من مقابر الردحة الرشقية
389شكل رقم )12(: حلق من الفضة من مكتشفات الردحة الرشقية................
....................SRA 390شكل رقم )13(: جرس من النحاس الردحة الرشقية

شكل رقم )14(: جرة صغرية هلا يدان تسمى زمزمية من القرن الثاين ق.م – 
390الفرتة اهللنستية ................................................................

391شكل رقم )15(: القرب KG1 قبل التنقيب يف منطقة كاظمة.....................
شكل رقم )16(: القرب KG1 وتظهر غرفة الدفن من الداخل والتقسيامت 

391بواسطة  احلجارة ...............................................................
شكل رقم )17(: القرب KG1 ويظهر اهليكل العظمي مسجى عىل اجلانب األيمن 

392يف وضع القرفصاء .................................................. ..........
شكل رقم )18(: القرب KG2 وتظهر األلواح الصخرية التي تستخدم يف تغطية غرفة 

392الدفن  ................................................................................
...................................KG3 393شكل رقم )19(: غرفة الدفن يف القرب
393شكل رقم )20(: القرب SRG4 يف منطقة الردحة اجلنوبية.......................
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394شكل رقم )21(: القرب KH1 منطقة اخلويسات بعد إزالة الطبقة السطحية.....

394شكل رقم )22(: القرب SBH3 بحرة العوجا...................................
395شكل رقم )23(: القرب SBH3 وتظهر حجم القرب بعد إزالة الطبقة الدفن......
395شكل رقم )24(: القرب SNG2 دائري الشكل بني عىل حلقات................
396شكل رقم )25(: القرب SNG2 وتظهر غرفة الدفن من الداخل................
396شكل رقم )26(: القربSNG2 وتظهر صف البناء احلجري من داخل القرب.....

397شكل رقم )27(: القرب SNG2 وتظهر طريقة بناء وحشو اجلدار اخلارجي.......
397شكل رقم )28(: القرب SNG8 وتظهر احلوض احلجري يف وسط البناء........

398شكل رقم )29(: القرب SNG4 ويظهر صف األحجار عىل أطراف القرب........
398شكل رقم )30(: القرب KH3-4 ويظهر اهليكل البرشي يف وضع قرفصاء......
شكل رقم )31(: القربKH1 وتظهر كومة من العظام جممعة حتى يمكن جتهيز 

399القرب لدفن آخر............................................................
399شكل رقم )32(: القرب SRG8 وتظهر غرفة الدفن واألرضية الصخرية.........

400شكل رقم )33(: مقابر مجاعية يف منطقة أمغرية..................................
400شكل رقم )34(: اجلدار اخلارجي لقرب SBH2 بمنطقة بحرة.................

................................SBHG15 401شكل رقم )35(: قرب مذيل الشكل
...........................SNG1 402شكل رقم )36(: قرب عيل شكل فرن فخاري
..............................11 SMQ 402شكل رقم )37(: قرب ذي جدار دائري
403شكل رقم )38(: القرب SR12 قبل التنقيب.....................................
403شكل رقم )39(: القرب SR12بعد التنقيب......................................

...............SR12 404شكل رقم )40(: إزالة القاطع الغريب لدراسة بناء القرب
404شكل رقم )41(: القرب SRG9 قبل التنقيب...................................

405شكل رقم )42(: القرب SRG9 بعد التنقيب....................................
405شكل رقم )43(: القرب SRG9 بعد إزالة القاطع اجلنويب للدراسة.............

406شكل رقم )44(: القرب SRE من الداخل.......................................



- 441 -

الصفحةالشكـــل
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407شكل رقم )47(: طبقات الدفن الثانية ويظهر اهليكل العظمي.................
............SMG1 408شكل رقم )48(: شكل لقرب مستطيل الشكل قبل التنقيب
............SMG1 408شكل رقم )49(: شكل لقرب مستطيل الشكل بعد التنقيب
409شكل رقم )50(: صف من احلجارة تأخذ شكل مستطيل، منطقة طبيج.........
409شكل رقم )51(: القرب S19 بعد التنقيب......................................

شكل رقم )52(: نموذج لغطاء املدفن SBH29I وتظهر حجار سقف غرفة 
410الدفن من األلواح احلجرية كبرية...............................................
411شكل رقم )53(: شكل توضح القرب SMQ2 بعد التنقيب.....................
.................SNG3 ،412شكل رقم )54(: أطول قرب يف الصبية متعرج الشكل

......................SRG1 412شكل رقم )55(: صورة للقرب ذي اجلدار الدائري
...............................SRG4 413شكل رقم )56(: شكل ملكتشفات القرب

شكل رقم )57(: خرز من األصداف البحرية بيضاوية ومستطيلة الشكل هلا 
413ثقبان  ......................................................................

...................SRG4414شكل رقم )58(: خواتم من األصداف البحرية القرب
....................SRG4414شكل رقم )59(: خواتم من األصداف البحرية القرب
415شكل رقم )60(: خرز من األصداف البحرية...................................

شكل رقم )61(: خرز من املحار سدايس الشكل، به ثقب يف الوسط، 

.................................................................. SRG4 415القرب
416شكل رقم )62(: كرس من الفخار من مقابر الصبية..............................
416شكل رقم )63(: بعض مكتشفات املقابر يف الصبية.............................
417شكل رقم )64(: هاون من احلجر وخرزة خرضاء وأدوات من الصوان.........
417شكل رقم )65(: خرز من العقيق وأخرى من القار – مقابر الصبية.............

..........................SRG8 418شكل رقم )66(: أداة ربام رأس رمح من القرب
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.................KG2 418شكل رقم )67(: تعويذة من املحار الوجه الداخيل، القرب
...............KG2 419شكل رقم )68(: تعويذة من املحار الوجه اخلارجي، القرب

419شكل رقم )69(: قطع من املحار وتظهر آثار القطع أثناء صناعة احليل واخلرز 
...........................S19 420شكل رقم )70(: قطع من القواقع البحرية القرب
...........................S19 420شكل رقم )71(: نصف تعويذة من املحار القرب
............................SRG4 421شكل رقم )72(: قطعتان من الصوان، القرب
شكل رقم )73(: قطعة من قرش النعام وعظم من أذن سمكة اجلم دائرية الشكل 
.....................................SR11 421وخرز من املحار واألصداف، القرب
.................................SRE 422شكل رقم )74(: حلق من الربونز القرب

422شكل رقم )75(: أداة من الربونز...............................................
422شكل رقم )76(: خرز من األحجار الكريمة.......................................
423شكل رقم )77(: خرز من األحجار الكريمة....................................
...................SRG11 423شكل رقم )78(: خرز من األصداف البحرية القرب
................SBH1 424شكل رقم )79(: كرسة من الفخار األمحر الرقيق، القرب

424شكل رقم )80(: خرزة صغري جدا.............................................
.................................SRE 425شكل رقم )81(: حلق من الربونز القرب
...........................SRE 425شكل رقم )82(: حلق من الربونز كاملة القرب

426شكل رقم )83(: شفرة من الربونز.............................................
S شكل رقم )84(: حيل من األصداف البحرية دائرية وعىل شكل قذائف، القرب
.......................................................................BH16426
SB شكل رقم )85(: جرة تشابه جرار مجدت نرص وتؤرخ يف 3200 ق.م، القرب
.........................................................................H17427

شكل رقم )86(: هاون من احلجر وأداة ربام سكاكني من األحجار السوداء وحيل 
......................................SBHG16 427من األصداف البحرية القرب

..................SBHG16 428شكل رقم )87(: خرز صغري دائري الشكل القرب
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شكل رقم )88(: أداة من املحار هبا ثقب من الداخل يظهر عىل سطحها آثار 

...........................................................SBH16 428الصنفرة، القرب
شكل رقم )89(: خرز وحيل من األحجار الكريمة والالزورد واللؤلؤ وخاتم 
من الربونز تتكون من 600 قطعة، القرب SMQ30 )البعثة الكويتية البولندية 

429"2007/2008م"( ..........................................................
........SMQ30 429شكل رقم )90(: خرز من الالزورد األسطواين الشكل، القرب
..................SMQ30 430شكل رقم )91(: قطعة من الربونز ربام خاتم، القرب
.............................SMQ30 430شكل رقم )92(: خرز من اللؤلؤ، القرب
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