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صورة لحجر الصوان في الوفرة

لقد تم الحدیث في العدد السابق عن الكویت في العصور السحیقة التي امتدت 
ملیون 2من مالیین السنین إلى  سنة، وقد أشرنا إلى منطقتي الصبیة ووادي 

الباطن اللتان تضمان دالئل أثریة تعود إلى لفترة، وفي ھذا العدد سوف تلك ا
نسلط الضوء على حقبة أخرى عقبت الفترة السحیقة كما قّسمھا علماء اآلثار 



وھي المعروفة بالعصر الحجري القدیم (Stone Age)وُسّمي ھذا ، العصر 
بالحجري بسبب استخدام االنسان أدوات حجریة تمكن من توظیفھا في صناعة 
واختراع الیومیة مثل السكاكین والمكاشط وروؤس أدوات یستخدمھا في حیاتھ 
السھام وأداة الرحى لطحن الحبوب، وھي الفترة التي ظھر فیھا اإلنسان ككائن 

حي حسب الدالئل األثریة، وتمكن من استخدام النقوش وجمع الطعام وصید 
 .الحیوانات

ُیعتبر العصر الحجري القدیم المحطة األولى للتاریخ البشري الذي من خاللھ 
رس اإلنسان خبراتھ مع الطبیعةما وتكوین ذاتھ الخاصة وعالقاتھ االجتماعیة 

مع اآلخرین، وینقسم العصر الحجري القدیم فترات حددھا علماء اآلثار  3الى 
اعتمادا على تطور شكل االدوات الحجریة التي بدأت بالبساطة وانتھت بالدقة 

صر الحجريفي الشكل والحجم والغرض، وأولى تلك الفترات ھي الع القدیم 
المعروف بالعصر البالیولیثي (Paleolithic Age)  ملیون  2الذي امتد من

سنة إلى آالف قبل المیالد، وھي الفترة التي عرف فیھا فیھا اإلنسان ثقافة  10
جمع الطعام واستئناس الحیوانات والتي تغیر فیھا المناخ من الجو البارد 

القارس إلى المناخ صر الحجري الوسیطالدافئ، ثم الع (Mesothilic Age) 
آالف قبل المیالد 10الذي امتد من  آالف قبل المیالد، والتي انتقل فیھا  8إلى 

اإلنسان من مرحلة الصید وجمع الطعام إلى ثقافة الزراعة واستئناس 
الحیوانات والبقاء بدل الترحل، وأخیرا العصر الحجري الحدیث (Neolithic 

Age)  قبل المیالد، وھناك من یقسمھا إلى 5500آالف الى  8الذي امتد من
فترة رابعة تعرف باسم العصر الحجري النحاسي (Chalcolithic Age) ،

والتي فیھا عرف اإلنسان معدن النحاس وبدأ یستخدمھ في صناعة األدوات إلى 
جانب الحجر، والتي استمرت قبل  3000قبل المیالد إلى سنة  5500من 

لسنة التي ُعرف فیھا أكبرالمیالد، وھي ا اختراع في تاریخ البشریة وھو 
اختراع الكتابة على ید السومریین ومن ثم قدماء المصریین، لذلك كل العصور 

قبل المیالد ُتعرف بعصور ما 3000التي امتدت إلى ما قبل  قبل التاریخ
(Prehistory) باعتبار اختراع الكتابة ساعد على تسجیل وتدوین تاریخ مم األ

والحضارات وكذلك تسجیل حیاتھم الیومیة واختراعاتھم ونقلھا للمجتمعات
 .المعاصرة



وفي الحدیث عن العصور ملیون سنة لم تكن  2الحجریة التي امتدت ما یقارب 
ارض دولة الكویت بعیدة عن االحداث والمتغیرات المناخیة والنشاطات 

لاالنسانیة التي تأثرت في التغیر المناخي من خال االنتقال من ثقافة الترحال و 
صید الحیوانات وجمع الطعام التي كانت منتشرة بسبب وفرة االمطار الى ثقافة 

الزراعة واستئناس الحیوانات وانتاج الطعام والبقاء في مكان محدد بسبب 
المناخ الحار وتأثیره في انقراض مجموعة من الحیوانات مثل الماموث وكذلك 

انواع  .من النباتات

أشكناني في موقع تل الوفرة األثري مع أحد البروفیسورات األمیركان

أرض الكویت تنتظر دالئل العصر الحجري ومنطقة برقان ھي  !المفتاح

لم تكتشف البعثات األثریة أي دلیل أثري یرجع إلى فترة العصر الحجري 
القدیم التي تمیزت بالمناخ البارد والغابات واألنھار التي امتدت في شبھ 
الجزیرة العربیة، ومن المحتمل أن منطقة وادي دولة  الباطن في غرب

كإحدى مواقع(الكویت، والتي تحدثنا عنھا بإسھاب في العدد السابق  العصر 
، تحمل دالئل على االستیطان البشري، ولكنھا تحتاج إلى جھود في )السحیق

الكشف عن ھذه المنطقة الكبیرة المتاخمة لحدود العراق والمملكة العربیة 
السعودیة، ولكن تم ي منطقة الوفرة والتي العثور فیما بعد على تل أثري ف

تتمیز بوجود حجر الصوان (Flint)  الذي كان یستخدمھ اإلنسان الحجري في
صناعة أدواتھ، لكن ھذا التل یحتاج إلى دراسة وتحلیل دقیقین لمعرفة الفترة 



الزمنیة التي كان یستوطنھا االنسان، وكذلك معرفة ما إذا كان اإلنسان بالفعل 
قد استوطن فیھا أم انھا فقط

منطقة توفر صخر الصوان، وھي منطقة تعرف لدى علماء اآلثار باسم
.(Quarry) أما بالنسبة لآلثار التي ُعثر علیھا في الكویت والتي تعود إلى 

العصر الحجري الوسیط محدودة نوعا ما، ویتمیز ھذا العصر بصناعة 
ا حجریة صغیرة الحجم التي استخدمھا اإلنسان لصیداألدوات من شظای

الطیور والحیوانات الصغیرة، حیث عاش اإلنسان في ھذه المرحلة حیاة 
التجوال وكان مصدر رزقھ یعتمد على الصید، وتعتبر منطقة برقان إحدى تلك 

المواقع التي تمثل تلك الفترة، فقد ُعثر على أدوات حجریة قد تعود إلى ھذا 
رّجح أنھا ُقطعت من كتل صوانیةالعصر ی شبھ شفافة، اشتملت ھذه األدوات 

على رؤوس سھام وسكاكین ومكاشط للخشب ولجلود الحیوانات وأزامیل 
للتخریز، كذلك تقدم منطقة برقان المشھورة باآلبار النفطیة في جنوب البالد 

، )م.ق 5500 – 8000(دالئل استیطانیة تعود إلى العصر الحجري الحدیث 
یثح عثر في حوض برقان على عدد من المواقع األثریة تحوي أدوات 

صوانیة (Flint Tools)وھو ، نوع من الحجر الصلب یمتاز باللون األحمر 
ویستخدمھ اإلنسان قدیما كأداة حادة . 

عالم آثار بریطاني ینقب في مستوطنة عبیدیة تعود سنة قبل المیالد 5500(للعصر الخالكولیثي  )

نواة مجتمع محلي عرف ركوب السفن: الصبیة في األلف الخامس ! 



وفي الحدیث عن العصر فإن منطقة ) م.ق 3000 –م .ق 5500(لخالكولیثي ا
الصبیة تقع في المقدمة بسبب وجود مواقع عدیدة وذات أھمیة لدى البعثات 

األجنبیة، وخاصة البعثة البریطانیة التي الزالت ، 1998تعمل فیھا منذ سنة 
ففي ھذا العصر اكتشف اإلنسان معدن النحاس التي استعان بھا لصنع أسلحتھ 

اتھ، وبدأ بعملیة التبادل التجاري مع مناطق أخرى مما ساھم فيوبعض أدو
إقامة شبكة عالقات تجاریة مما أدى إلى تبادل الخبرات والثقافات التي ساھمت 

في تطور .عدد من القرى والمدن

1-  :منطقة الصبیة

ُتعرف الفترة الخالكولیثیة أو الحجري النحاسي في منطقة الشرق األدنى 
ق على الشرقُمسّمى ُیطل( ) األوسط حالیا عن طریق علماء التاریخ القدیم

بالفترة العبیدیة، والتي ُیطلق علیھا ، فقد حظیت دولة "ثقافة العبید"أیضا 
الكویت في التسعینات بتسجیل موقع واحد فقط في منطقة الصبیة ُیطلق علیھ 

ویمثل ھذا الموقع بدایة االستیطان البشري على" جزیرة طبیج" كما أرض، 
یمثل ھذا الموقع بدایة االتصال الحضاري مع المواقع الحضاریة األخرى في
منطقة الخلیج، وتشیر المخّلفات اإلنسانیة التي ُعثرعلیھا في ھذا الموقع إلى 
النشاط الیومي لإلنسان وعالقاتھ مع الحضارات األخرى، لكن االكتشافات 

األخیرة بواسطة البعثة ثریة قّدمت صورة جمیلة للحیاة البریطانیة كشفت بقایا أ
الیومیة، حیث ُعثر على أدوات حلّي وزینة مصنوعة من الحجر وأدوات ثقل 

وقطع حجریة یرجع استخدامھا كأدوات للصید، وكذلك سفینة مصنوعة من 
الفخار والتي ُعرف أنھا أقدم تمثال سفینة في العالم، مما یرجح نظریة ركوب 

مس بدال من األلف الثالث قبل المیالداإلنسان للبحر منذ األلف الخا كما كان ھو 
 .المعتقد السائد

2-  :تل الصلیبیخات

تل الصلیبیخات ھو تل أثري یقع في ما ُتسمى الیوم منطقة الصلیبیخات والتي 
تقع على ساحل الخلیج العربي، وباألحرى على الضفة الجنوبیة لجون الكویت 

، وقدكیلومتر غرب مدینة الكویت 18وبمسافة  رّجح علماء اآلثار وجود دالئل 
لالستیطان في العصر الخالكولیثي أو ما ُیعرف بالعصر العبیدي، لكن الزالت 
المنطقة تحتاج إلى دراسة میدانیة لتحلیل جیولوجیة المنطقة والتنقیب في التل 



للحصول على دالئل تساعد في الكشف عن معلومات تعكس النشاط اإلنساني
.في تلك الفترة

وبانتھاء العصر الخالكولیثي والذي عرفت ظھور القرى الزراعیة واالستقرار 
اإلنساني وظھور نواة المدن یكون التاریخ اإلنساني أقدم على عصر جدید 

عرف فیھ أعظم اختراع، وحضارات ساھمت في تطور الفكر البشري 
واالنتقال النوعي من تجمعات صغیرة إلى مجتمعات تحكمھا قوانین قات وعال

 .سیاسیة واقتصادیة

مجموعة من األدوات الصوانیة التي كان یستخدمھا سان في العصر الحجرياإلن

…الكویت في العصر البرونزي :یتبع في العدد القادم


