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، والتي تواصلت "تاریخ الكویت في الدراسات اُألثریة"الحلقة االخیرة من سلسلة كمأضع بین أیدی
الضوء على آثار الكویت وأھمیتھا وتقدیمھا ألبناء لتسلیطنبراسخمسة أشھر بتوجیھ من مجلةلمدة

تقل  وإدراك حقیقي حول أھمیة المواقع األثریة في الكویت، والتي الالبلد الغالي لتوجیھ اھتمام أكثر
الموجودة في باقي بلدان العالم، ولعل الحافز الرئیسي لكتابة تلك الحلقات ھو التأكیدقیمتھا عن تلك

السادسة حول على أننا نمتلك مواقع أثریة، بل مواقع ترجع إلى مالیین السنین، وبھذا نختم الحلقة
.خالل البقایا األثریةت مناآلثار التاریخیة في الكویت لنكون قدمنا سلسلة تأریخیة لدولة الكوی

 400إلى  200اآلثار بالعصر الحدیث إلى تلك الفترة التي ترجع إلى ما قبل یشیر علماء التاریخ و
عادة ما تشیر إلى حدث تاریخي مھم نقل المجتمع من حالة إلى حالة أخرى من الناحیةسنة، والتي

حسب رأي بعض 1613ت في سنة السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة، و كان تأسیس الكوی
لذلك ھي المرحلة التي میزت أرض الكویت تاریخیا، 1752المؤرخین وقدوم آل الصباح إلیھا سنة 



المیالدي إلى فترة 18-17تعتبر المواقع األثریة الحدیثة في الكویت ھي التي تمتد من القرن 
.1961االستقالل سنة 

سنة، وُیعتبر 75قع األثري التاریخي إذا تجاوز عمره أكثر من األمریكي فیحدد الموُیذكر بأن القانون
في قائمة الموقع تحت تصرف الفیدرالیة األمریكیة والوالیة لتحدید أھمیة الموقع وتسجیلھا رسمیا

المواقع التاریخیة إال المبانئ والمواقع التاریخیة، وبالرغم من أن الكویت تحتوي على عدد كبیر من
المبنى األثري أو كیفیة التعامل مع المواقع ھذه القوانین التي تحدد ھویة الموقع أو أنھا تفتقر لمثل

الغربللي، منازل منطقة شرق التاریخیة، والمباني التاریخیة كفریج بھبھاني في الوطیة، سوق
الكثیر من ھذه المواقع المھمة في تاریخیة الكویت للدمار، لذلك تعرضت. التاریخیة في الجھراء

قبل الحكومة جراء افتقارنا للتشریعات القانونیة التي تحمي المواقع ألسف كان ذلك مباشرة منول
الدراسیة التاریخیة، وھناك شواھد كثیرة أبرزھا ھدم موقع قلعة الكوت التي تذكرھا مناھجناوالمباني

الیا، ومن الكویت حمع قدوم آل الصباح إلى موقع الكوت واستیطان األھالي حولھا، وبھا سمیت
والوحیدة للمنازل الكویتیة التقلیدیة المناظر المؤلمة ھدم منازل شرق التي كانت ھي النافذة األخیرة

.ویحفظ للجیل الحالي والقادموالتي بھدمھا لم یتبق أي فریج كویتي ُیذكر

تاریخي في منطقة شرق یعود للقرن التاسع عشرموقع أثري

المواقع المدمرة والتي تحتاج ربما الى حلقات خاصة نود ذكر بعض تلك لكن بعیدا عن ذكر تلك
المواقع التاریخیة األثریة، والتي قام المتحف الكویت الوطنيالكویت التي تندرج ضمن المواقع في

.بترمیمھا والمحافظة علیھا وتسجیلھا من ضمن المواقع التاریخیة



موقع البلط :جزیرة فیلكا

في الجنوب من موقع الخضر على الساحل الغربي للجزیرة، ویمثل ھذا وھي منطقة ساحلیة تقع
تجاورة على طول الساحل، استخدم في بنائھا الحجارة المحلیة، أطالل لمباني مالموقع مجموعة من

على سطح ھذا الموقع الكسر الفخاریة المؤرخة بالقرن الماضي، كأواني الشرب، وبعض وینتشر
البورسالن، ومن المحتمل أن ھذا الموقع قد استخدم من قبل صیادي األسماك لالحتماء منكسر

البالط، ك لتخزین وحفظ أدوات الصید، وقد اشتق اسم البلط منبرودة الطقس في أیام الشتاء، وكذل
الشمال الشرقي والتي تقع فيألن الصخور على شكل مصاطب كان یستخدمھا سكان قریة سعیدة،

.لجرید النخمن الموقع قدیما، وذلك لتجفیـف شباك الصید، ووضع قواربھم المصنوعة من

النملجزیرة ام

عماریة التي كانت یعتقد أنھا قلعة برتغالیة ولكن تبین بعد االتنقیب في أحدأثریة متم اكتشاف بقایا
.إلى ما بین القرنین السابع عشر والثامن عشر للمیالدصغیر یعودأجزاء الموقع الشمالي بأنھا بیت

  

الشرقمنطقة

أھم معالم الفریج القدیمھدم شرق والتي أسفرت عن منطقة الاإلنشاء في عملیات

بجانب وزارة التخطیط) البھیتة(قلعة الكوت  -1

ثة، حیث تشیر المصادر التاریخیة أن الكویت النواة في لتأسیس دولة الكویت الحدیتعتبر قلعة الكوت
خالد كانت تستخدم كمخزن للسالح والمواد الغذائیة من قبل بني) قلعة صغیرة(عبارة عن كوت كانت



اإلحساء في شرق الذین حكموا المنطقة من شمال الكویت إلى جنوب البحرین، وكان مركزھم إقلیم
في الكوت تم بناء منازل حول لصباح من نجد واستقرارھمالمملكة العربیة السعودیة، وبعد ھجرة آل ا

بالكویت، قام متحف الكویت الكوت ومسجد، وبعدھا توسعت المنطقة إلى أن أصحبت معروفة
المعماریة لقلعة الكوت وھي اآلن تقع حالیا تحت الوطني بالتنقیبات األثریة وتم العثور على أساسات

.وزارة التخطیط في العاصمة الكویتیةمركز البابطین للشعر العربي بجانب

القریة التراثیة-2

، وحالیا تقع )روبیة(المیالدي وقد عثر على عمالت معدنیة  19إلى القرن عبارة عن منازل تعود
وزارة التخطیط ومسجد البحارنة خلف دیوان العسعوسي في منطقة الشرق على شارع القریة ما بین

.العربيالخلیج

بیت دیكسن-3

منطقة الشرق المطلة على ساحل البحر القریب من وزارة الخارجیة وسوق قع منزل دیكسن فيی
من قبل أحد العوائل التجاریة، وقد اتخذه المقیم البریطاني 1870المنزل تم بناؤه سنة شرق، ویقال أن

دمة دیكسن خدیكسن وزوجتھ مدام فیولیت منزال لھما وكذلك مركزا للمكتب السیاسي البریطاني أثناء
 1959وفاتھ سنة ، وقد عاش دیكسن في ھذا المنزل حتى 1935الى سنة  1929في الكویت من سنة 

الصدامي الغاشم وبعدھا خرجت إلى بریطانیا بسبب الغزو 1990وبقیت فیھ زوجتھ إلى سنة 
لمجلس مركزا ثقافیا تابعا لللكویت، وأصبح المنزل بعد التحریر أحدى المباني التاریخیة وأصبح

الممیز األزرق واألبیض والمبني بالطراز القدیم الوطني للثقافة والفنون واآلداب، ُعرف المنزل بلونھ
والھندسیة القدیمة في الكویت، ویتكون المنزل من مبنین رئیسیین الذي یعكس الصبغة المعماریة

تخدم للخدماتالصالة وغرف النوم وغرفة الطعام وآخر لعلھ كان یسأحدھما كان یحتوي على
.والتحضیرات

حالیا متحفا صغیرا ُتعرض فیھ األمتعة الشخصیة لعائلة دیكسن وصورھم، ویعتبر منزل دیكسن
.العمالت والطوابع القدیمةوكذلك مجموعة من



دیكسنبیت

بجانب قصر دسمان) شیخ المحمرة)دیوان األمیر خزعل-4

خزعل من أجمل المباني المعماریة في دولة الكویت حیث أھدى الشیخ مبارك ُیعتبر منزل األمیر
قطعة أرض فضاء لألمیر خزعل حاكم إقلیم المحمرة  1915 - 1896الكویت من سنة الكبیر حاكم

الكویت بحكم الروابط األخویة بینھما، وقد أقیم أول متحف في دولة) عربستان، غرب ایرانمنطقة(
القرن الماضي، في دیوان خزعل وبعدھا تم بناء المتحف الجدید في الثمانینات من 1957في العام 

اتفاقیة مع فریق ترمیم إیراني للثقافة والفنون واآلداب بعقد قام المجلس الوطني 2008وفي اكتوبر 
دوست لترمیم المبنى التاریخي بعد أن متخصص ومعتمد لدى الیونسكو بقیادة الدكتور عبدالرسول

.الصداميعانى من الدمار والتلف بسبب الغزو

األمیر خزعلدیوان



بجانب قصر دسمان) طبیب في المستشفى األمریكاني)منزل أحمد الغانم-5

األمریكاني بجانب مجلس األمةالمستشفى-6

والمستشفى األمریكي ھو مستشفى اإلرسالیة األمریكیة  ، 1956والتوسعة 1913تم بناءه سنة 
1913الكویت، ُبني المستشفى بناءا على طلب الشیخ مبارك الصباح وبوشر بناؤه عام العربیة في

والحدید ، كان المستشفى األمریكي أول مبنى في الكویت ُیبنى باالسمنت 1914وأنجز في أكتوبر 
كان  1924عام مات الطبیة لعقود من الزمن في الكویت وحتىوقد قّدم المستشفى العدید من الخد

الذي عملوا فیھا ھو شخص قد عولجوا فیھ حسب سجالت المستشفى، وكان من أشھر االطباء 5,000
بالكویت اإلى ان توفي في وبقى 1941میلري الذي عمل فیھا حتى سنة. الدكتور ستانلي ج

خاتون "ُعرفت عند اھل الكویت باسم انور كالفرلي التيالخمسینات ودفن في الكویت، والدكتورة إلی
،  1956وفي سنة . اشتھر بعالج الكسور والعظام، وكذلك الطبیب الكویتي احمد الغانم الذي"حلیمة

بإعادة بناء المستشفي األمریكي الستیعاب المرضي وتوفیر وقامت اإلرسالیة األمریكیة بالكویت
الشیخ عبد اهللا السالم حاكم البالد ذلك الوقت المستشفي بعد االنتھاء من افتتحالخدمات الالزمة لھم وقد

المستشفى لیصبح قام المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب بترمیم مباني 2001تجدیده، وفي سنة 
.مركزا ثقافیا

األمریكانيالمستشفى

  



قصر السیف العامر-7

بجانب منزلھ الواقع  بانشاء قصر السیف واختار لھ موقعا  1906الصباح في عام أمر الشیخ مبارك
وأكد  الموقع یضم اسطبال للخیول، حل مباشرة وكان ھذا المدینة القدیمة حیث یطل على السافي مركز

أخذ التسمیة؟، لھذا  المؤرخون أن تسمیة قصر السیف جاءت لكون مبناه أقرب شىء للبحر أو السیف 
بدایة حكمھ للكویت في وكلمة السیف معناھا ساحل البحر، وكان الشیخ مبارك یستقبل ضیوفھ في

 .بحرساحل ال قصره القدیم المطل على 

منزلھ على ساحل   أدرك بعد قراره بناء القصر أن االسطبل الذى یقع أمام وكان الشیخ مبارك قد
بالقرب المدینة، كما أنھ كان   موقعا متمیزا فھو یطل على البحر مباشرة بعیدا عن إزعاج البحر یحتل

الصادرات والواردات للرسوم التى كانت تتجمع من  من الجمرك البحري الذى كان مصدرا أساسیا 
نظرا ألھمیتھ، فقرر بناء قصره الجدید المستمرة من الشیخ مبارك  والذى احتاج إلى العنایة والمراقبة 

.في موقع االسطبل

حمد ثم حفیده الشیخ عبداهللا   نجلھ الشیخ وبعد أن تم بناء ھذا القصر أقام فیھ الشیخ مبارك حفل زفاف
أھل الكویت حول القصر للمشاركة في ھذا   تجمع ، حیث 1908السالم الصباح وذلك في عام 

والقدیم    السیف دورا مھما وبارزا في تاریخ الكویت الحدیث ومنذ ذلك التاریخ لعب قصر  االحتفال،
والذى یقارب المائة عام، وبعد مضي ثالث سنوات على بناء ھذا القصر قرر نظرا لعمره المدید،

.الجھة الغربیة لقصره الرئیسي وبنفس النمط المعماري للقصر  خر في تشیید جناح آالشیخ مبارك

الوسام المجیدي  حیث تم فیھ منح الشیخ مبارك  1912الحتفال كبیر في عام وكان قصر السیف مكانا
تعاقب أمراء الكویت على الحكم شھد قصر ومع  العثمانیة،األولى من قبل الحكومةمن الدرجة

، وكان أول من .كثیرا وأضیفت مباني أخرى إلیھالبناء یث تضاعفت مساحة السیف عدة توسعات ح
المبارك الصباح الحاكم التاسع، وكتب على إحدى بواباتھ الداخلیة الشیخ سالم 1917قام بتجدیده عام 

، وكان ذلك بخط المّال عابدین القائم بأعمال"لو دامت لغیرك ما اتصلت الیك "المشھورة   العبارة 
.كرتاریة للشیخ مبارك، والمعروف بصاحب النثرین باعتباره شاعرا وادیبا وخطاطاالس

فترة حكمھ من عام   عبداهللا السالم الصباح الحاكم الحادي عشر للكویت والذى امتدت وفى عھد الشیخ
والتطورات العصر الحدیث جاء التجدید الثاني لقصر السیف كي یتماشى مع  1965إلى عام  1950

وفى نھایة  1961عام ھذا التجدید في طرأت على وسائل الحیاة والكویت معا، وبدأ العمل في  التى
.األمیريالدیوان  اصبح البناء منتھیا وأطلق علیھ  1962عام 



قدیماقصر السیف

أمراض السكر على شارع الخلیج سكن موظفات وزارة الصحة بجانب المركز الطبي لعالج -8  
العربي

بجانب المركز الطبي لعالج أمراض السكر على شارع الخلیج العربيالمدرسة الشرقیة-9

خلف بنك الكویت المركزيةالمدرسة القبلی-10

بجانب مجلس األمة الكویتيفریج بھبھاني-11

بوابات سور الكویت-12

التاریخیة خارج العاصمة التقل عن تلك الموجودة داخل العاصمة خاصة في ة المواقعیولعل اھم
لتسجیل  والفنطاس والجھراء لما لھم من دور في تاریخ الكویت، والبد توجیھ الجھدمنطقة األحمدي

للثقافة المباني والمواقع في قائمة المواقع التاریخیة في متحف الكویت الوطني والمجلس الوطنيتلك
تركیب الخارطة والفنون واآلداب، وبعد التعرف على تلك المباني یمكن للباحث القیام بإعادة

ھناك صورة عامة عن ویكون میالدي إلى الفترة الحالیة 1600االستیطانیة لدولة الكویت من فترة 
وتأثره بالتغیر االقتصادي مراحل االستیطان في أرض الكویت والتغیر المعماري والسكاني

.والسیاسي

أتمنى أن أكون قد قدمت صورة مفیدة " تاریخ الكویت من الدراسات األثریة"وفي ختام سلسلة حلقات
تلك بزیارتھا، ولعل الھدف األساسي منالكویت، والتي قلیل من جیلنا من قرأ عنھا أو قام آلثار دولة



دولة الكویت لیست الحلقات ھو توعیة الجیل الحالي بأھمیة المواقع األثریة وإبراز أن اآلثار في
السابقة تبین أن الكویت تحتضن معدومة أو قلیلة األھمیة، فمن خالل ما عرضنا في الخمسة أشھر

السنین كما في موقع الصبیة، والنشاط اإلنساني مالیینمواقع أثریة نادرة عكست الحیاة الطبیعیة منذ 
على نبراسوادي الباطن، وفي ختام الحلقة أود شكر مجلةمنذ مئات آالف السنین كما في موقع

الفائدة وتشجیعي على كتابة حلقات مفصلة لتعمالموضوعتوجیھھا الدعوة لتسلیط الضوء حول ھذا
.المستقبلبھا، ویواصل أبحاثھا أبناؤنا فيعلى أھل الكویت، ویدرك أھمیتھا شبا

-تمت-


