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خیة لدولة السابق أن الحلقة االخیرة سوف تتطرق إلى باقي الفترات التاریذكرنا في العدد
اتصاالت القّراء واألصدقاء توالت علي حتى نتمكن من تمدید سلسلة الكویت، ولكن

الكویت بحیث تأخذ كل فترة تاریخیة فرصتھا في الشرح والتفصیل، حلقات آثار دولة



المقال ما قبل األخیر إلى تاریخ الكویت في الفترات المتأخرة لذلك سوف أتطرق في ھذا
المیالد حتى نستكمل دور أرض الكویت في االستیطان البشري عیدالتي بدأت قبیل وب

البعثات األثریة على العدید من المواقع التي تعود إلى والتواصل الحضاري، وقد عثرت
لكن لم یتم التعرف على طبیعة ھذه المواقع على أنھا الفترة الساسانیة والمسیحیة،

یعثر على نصوص أو مصادر كتابیة تجاریة حیث لم مستوطنات أو فقط مراكز مؤقتة
في المنطقة وكذلك الحضور المسیحي فیما بعد، تساعد على تفسیر وجود القوة الساسانیة

الكویت جزء من طریق زبیدة، المعروف بطریق أما بالنسبة لإلسالمیة فقد كانت أرض
آبار  الرشید العباسي، وقد قامت ببناء عدةالحجاج، والذي أنشأتھ زبیدة زوجة ھارون
وكانت أرض كاظمة ووادي الباطن ھي للمیاه العذبة حتى یتمكن الحجاج من شربھ،

 .امتداد لطریق زبیدة الممتد من بغداد إلى الحجاز

)اإلسالمما قبل(مواقع العصر الساساني والمسیحي 

م .ق 248(الساسانیة  –على آثار بالمعنى الصحیح من الفترة البارثیة لم ُیعثر حتى اآلن
على تواجد ھاتین الحضارتین في الكویت ولم ُتسفر الحفائر حتى اآلن تؤكد) م 637 –

وبعض التماثیل الصغیرة بتل الخزنة والقصور في جزیرة فیلكا، إال عن كسر فخاریة
 .ُوجدت في الطبقة الثالثة بجزیرة عكازإلى جانب الفخاریات التي

)منطة القصور األثریة(جزیرة فیلكا 

وسط الجزیرة، بمنطقة صحراویة واسعة منبسطة السطح، منطقة القصور في تقع
السواحل المحیطة بالجزیرة، وبذلك فھي ذات موقع وتعتبر المنطقة أكثر انخفاضًا عن

 .استراتیجي، یصعب رؤیتھا من البحر

من أكبر المناطق األثریة بجزیرة فیلكا، إذ یبلغ أقصى طول لھا تعتبر منطقة القصور
متر تقریبًا، أقصى عرض لھا من الشرق إلى الغرب  1800الشمال إلى الجنوب من

كم تقریبًا، كما تبعد عن الساحل  2الساحل الشمالي مسافة متر تقریبًا، تبعد عن 1000
تقریبًا، وتنتشر على سطح المنطقة الظواھر المعماریة تمثل كم 1الجنوبي بمسافة 

األحجام، منھا وحدات مربعة الشكل صغیرة األشكال ووحدات استیطانیة مختلفة
مستطیلة الشكل كبیرة الحجم، ومن الُمالحظ أن أغلب المساحة والحجم، ومنھا وحدات
 .أسوارھا على شكل نصف دائريھذه الوحدات قد ُبني أحد جدار



االستیطانیة في وسط المنطقة السكنیة التي تمثل المركز، أما في تتركز الوحدات
 .الوحدات تتباعد عن بعضھا البعضھذه أطرافھا فإن

قلعة قدیمة متناثرة،  12القصور بأنھا منطقة قدیمة، فیھا آثار لحوالي یذكر عن منطقة
ھذه األماكن كانت قالعًا إسالمیة استنادًا إلى الكسر الفخاریة المنتشرة كما یذكر أن

 .ُأّرخت بالفترة اإلسالمیةوالتي

التنقیب األثري، التي كشفت عن ثالث وحدات سكنیة، ألعمال خضعت منطقة القصور
بھا، وتضم مظاھر عمرانیة من مطبخ ومخزن في أحد لكل وحدة سكنیة سور یحیط

االستیطانیة، أما في وسطھا فتوجد غرفتان متالصقتان مسحت للوحدةالزوایا الداخلیة
 .میة المبكرةُأّرخت ھذه الوحدات السكنیة بالفترة اإلسالأرضیاتھما بالجص، وقد

التنقیب األثري عن كنیسة بنیت أسسھا بالطابوق اللبن المصنوع كما كشفت أعمال
فقد ُبنیت من الطین ، ومن ثم ُمسحت بالجص؛ لكال الوجھین، كما بالقالب، أما الجدران

للكنیسة بالجـص، وتضم ھذه الكنیسة ثالث قاعات مستطیلة مسحت األرضیة الداخلیة
خارجیة، وترتبط ھذه القاعات بمداخل فیما بینھا، وتؤدي ا ثالثة مداخلالشكل تؤدي إلیھ

غرف ذات مستوى أعلى من القاعات، ویمكن الوصول ھذه القاعات الثالث إلى ثالث
 .بالقاعات الثالثإلیھا بواسطة ثالث عتبات تربطھا

املة في ھذا الموقع ھو ثالث لوحات من الجص لصلیب، أحدھا كإن أھم ما عثر علیھ
السادس المیالدي واستمرت إلى الفترة  –الكنیسة بالقرن الخامس تقریبا، ولقد ُأّرخت ھذه

 .اإلسالمیة المبكرة

جزیرة عكاز

البارثي، وأصبحت  –فخاریات مزججة ُتنسب إلى العصر الساساني عثر فیھا على
نزیل البضائع، ولم تابعة للمنطقة الحرة في دولة الكویت یتم فیھا تالجزیرة الیوم أرضا

جزء صغیر جدا، وقد ُعثر مؤخرا على آثار معماریة لكنیسة صغیرة یبق من الموقع إال
بالنسبة للفترة المسیحیة فتشیر المصادرإلى وجود جماعة مسیحیة في أما. قدیمة العھد

تواجدھم الواضح كان في خوزستان في إیران وفي وجزیرة خارك البحرین، غیر أن
، وُیحتمل )أي الشریط الساحلي ما بین البصرة وعمان(البحرین تقع مقابلالتي ) خرج(

قد نزحو من إیران على إثر فترات اضطھاد لحقت بھم من أن یكون مسیحیو البحرین
، أما أمر تواجدھم في )م 379 – 309(الثاني بعض ملوك الساسانیین مثل سابور

اف بقایا معماریة لكنیسة بمنطقة إثر اكتشالكویت فما یزال مكتنفا بالغموض، وعلى



یكون قلیل من المسیحیین المتواجدین في القصور في قلب جزیرة فیلكا ، فُیحتمل ان
بقایا آثار كنیسة أخرى صغیرة، تعود المنطقة قد نزح إلى منطقة الكویت، خاصة وأن

.قریبا من بر الكویتإلى فترة تالیة، قد ُوجدت مؤخرا في جزیرة عكاز

اللوحتین الجصیتین اللتین تحمالن نقوشا قوامھا صلیب محاط بإطار ُیؤرخ المختصون
ُوجدتا في الكنیسة الُمكتشفة بمنطقة القصور في جزیرة فیلكا، بالفترة ما للتینزخرفي، وا
الخامس والسادس المیالدیین، أما الكسر الخزفیة المكتشفة في الموقع ذاتھ ین القرنین
الفترة ما بین القرن السابع ومنتصف القرن التاسع للمیالد، أي خالل الفترة فتشیر إلى
 .المبكرةاإلسالمیة

العصر اإلسالمي في الكویت

اإلسالمیة في بدایة عھدھا إلى ساحل الخلیج العربي من البصرة وحتى وصلت الدعوة
، )م 630(ُیطلق علیھ اسم البحرین، وذلك حوالي العام الثامن للھجرة عمان، والذي كان

قع منذ ذلك الحین وتوطدت جذوره، أسفرت الحفائر التي أجرت في مواوانتشر اإلسالم
الباطن وشبھ جزیرة الصبیة وأم العیش وجزیرة عكاز وجزیرة فیلكا عدیدة مثل وادي

منھا فخاریات مزججة وكسر من الزجاج وقطع نقدیة، تعود أقدم عن آثار اسالمیة،
میالدیة، أي الفترة اإلسالمیة المبكرة، كما تعود باقي  8 /ھجریة 2أقدمھا إلى القرن 

 .متأخرةالقطع األثریة إلى فترات

مواقع العصر االسالمي

الباطنمنطقة وادي



دولة الكویت على الحدود المجاورة لدولة العراق وتمتد من تقع المنطقة في غرب
الشرقي، وقد أسفر المسح االثري الذي ُأجري فیھا عن الجنوب الغربي إلى الشمال

الممكن أن تكون  تعود إلى العصر العباسي، ومنأدوات صوانیة وآثار أخرى إسالمیة
المشھور، وتعتبر زبیدة زوجة ھارون الرشید ھذه المنطقة ضمن طریق زبیدة التجاري
من بغداد عاصمة الدولة العباسیة إلى الحجاز العباسي كما ذكرنا أول من بنى آبار میاه
منطقة وادي الباطن ضمن ھذا الطریق الذي لخدمة الحجاج، ومن المحتمل ان تكون

 .بطریق زبیدة ُعرف تاریخیا

شبھ جزیرة الصبّیة

كم من بلدة الجھراء، وقد ُعثر فیھ  52أجریت فیھ التنقیبات على بعد یقع الموقع الذي
مزججة إسالمیة تعود إلى العصر اإلسالمي المتأخر وكذلك كسر من على فخاریات

بالقالب وبعض القطع المعدنیة، وقد ُعثر في موقع آخر على الزجاج السمیك المشكل
ججة من الحجر المسامي الخشن، كما ُعثر فیھا على جّرة مزآبار مستدیرة الشكل مبنیة

 .(م 10- 9(وُأّرخت إلى القرن الثالث والرابع الھجري تعود إلى العصر اإلسالمي

فیلكاجزیرة

سعیدةقریة-1

الجھة الشمالیة الغربیة من جزیرة فیلكا، وتشیر الروایة المحلیة حول تقع قریة سعیدة في
ن وھم سعد التسمیة بأنھ كان ھناك ثالثة أخوة یعیشون في ھذا المكاسبب إطالق ھذه
سعیدة، وحدث ذات یوم خالف ما بین األخوة وأختھما، فأقسـم األخوین وسعید وأختھما



وتركھا في ھذا المكان، إلى أن وافى األجل جمیع األخوة، فُدفن كل على ھجر أختھما
 .الذي عاش فیھ بالجزیرةمنھما في الموقع

صف القرن الثامن عشر التاریخیة بأن سكان جزیرة فیلكا، حتى منتتشیر المصادر
یقطنون القرى المنتشرة في شمال وجنوب وشرق الجزیرة، وكانت المیالدي، كانوا

القدیمة الواقعة في أقصى الشمال من أرض الجزیرة، وكانت سعیدة إحدى ھذه القرى
وُیعزى سبب ترك األھالي لھذه القرى لعدة عوامل؛ عامرة في العصور اإلسالمیة،

على فترات وأدخلت الرعب في نفوس الناس، كما ي اجتاحت المنطقةأھمھا األوبئة الت
والمنطقة تتعرض بین آونـة وأخرى إلى أوبئـة م1635تشیر المصادر إلى أنھ منذ عام 

م وكانت زیارتھ بعد آخر 1839زار الجزیرة عام فتاكة، كما یذكر بأن فیلكـس جونـز قد
خلت من السكان بسبب الوباء األخیر،  سعیدة قدم، وبأن1831وباء حل بالمنطقة عام 

نسمة تقریبا، ویروي سكان  150وكان یقطنھا بیتًا، 80-70وأنھا كانت تحتوي على 
بالنخیل، إضافة إلى وجود أعداد من آبار الجزیرة عن منطقة سعیدة أنھا كانت غنیة

نوا یجمعون ، كما یروي األھالي بأنھم كا"بوقبعة"المیاه العذبة، والتي كان آخرھا جلیب
للتدفئة، كما یذكرون بأن میناء قریة سعیدة القدیم، الحطب من سعیدة الستعمالھ كوقود

 .لرسو السفن الخشبیة من البوم في نھایة موسم اإلبحارقرب مقام الخضر سابقا، یستخدم

تسمیة جزیرة فیلكا بھذا االسم أن الفلج الذي یسیر من مرتفعات كما ُذكر بأن سبب
 .الغربي كان یسیر حتى منطقة سعیدة قرب رأس الخضرالجنوب شبیجة في

األثریة بأن الموقع یغلب علیھ الفخار ذو الطابع اإلسالمي من النوع وتشیر التقاریر
توجد آثار لقریة : "الموحد اللون، كما ورد أیضًا عن الموقع ما یليالمخضر والمزجج

یم، كما توجد ارتفاعات في ھذه الشرقي من میناء الخضر القدصحراویة في الركن
أن القریة بدأت في النمو : "، كما ورد كذلك"أربع مبانيالمنطقة، ویمكن التعرف على

اإلسالمي، واستمرت لغایة الفترة البرتغالیة، واستمرت خالل الفترة المبكرة من العصر
ویقصد بھا  أن المقبرة الموجودة بالقرب من ھذا الموقع،بعد ذلك قلیًال، ومن المحتمل
 ".الخضر، كانت متصلة مع ھذه القریةالمقبرة التي تقع بالقرب من

األثري في ھذا الموقع عن مسجد مستطیل الشكل قیاسھ اإلجمالي كشفت أعمال التنقیب
مبني من الصخور المتوفرة بالمنطقة، واستخدم فیھ الطین م تقریبا،6,70× م 10,50

سم  80ارتفاع ما كشف عنھ من ھذه الجدران  الجدران،كمادة رابطة ما بین صخور
جزأین یفصل بینھما جدار مبني من الحجارة، یربط ما تقریبا، تنقسم قاعة الصالة إلى

سم، كما كشف عن المحراب لھذا 130عرضھ بین القاعتین مدخل في المنتصف
المحراب تؤدیان إلى مستوى أعلى المسجد، وكذلك كشف عن عتبتین بالقرب من ھذا

تؤدیان إلى المنبر، وبذلك فإننا ن أرضیة المسجد، ومن المحتمل أن ھاتین العتبتینم
.اإلسالمیةنعتقد أن ھذا المسجد ھو مسجد جامع للقریة



ومرضيخرائب الدشت-2

الشمالي للجزیرة إلى الشرق من موقع سعیدة، وتفصل بینھما منطقة من تقع على الساحل
تحدید ھذه المنطقة بأنھا تبدأ من شرق رأس الرویسیة الحدیثة، ویمكن مخلفات الردم

القرینیة، وھي منطقة شاسعة، ویمكن تأریخھا، مبدئیًا، بأنھا تعود إلى الفترةحتى مقبرة
اإلسالمیة الوسیطة والمتأخرة استنادا إلى الكسر الفخاریة المنتشرة على سطحھا، وھي

من أسس الجدران الواضحة على  مستوطنة زراعیة یمكن تمییز وحداتھا االستیطانیة
وھذه الوحدات إما أن تكون مربعة الشكل أو مستطیلة، بنیت أسسھا من السطح،

الجدران فمن المحتمل أنھا مبنیة من الطین، ومن المحتمل أن ھذه الجدران الحجارة، أما
في عالیـة البناء، ونعتقد أن ھذه الوحدات ھي مزارع، ویمكن تمییز غرفة مبنیة لم تكن
أغلب ھذه الوحدات، أو أنھا استخدمت كمخزن، ولم یعثر على أي شواھد آلبار زوایا

 .المحتمل أیضًا أن الزراعة في ھذه المنطقة كانت تعتمد على میاه األمطارالمیاه، ومن

األثریة في ھذا الموقع إلى وجود آثار لقریة صحراویة على الساحل وتشیر التقاریر
على امتداد البصر، وبقایا المباني تغطي مساحة كبیرة، كما  وھيالشمالي للجزیرة؛
الشعبیة تذكر بأن القریة كانت قائمة منذ الفترة البرتغالیة، ولكن فجأة تشیر بأن الروایة

غزو الفئران، وانتقلت القریة إلى داخل الجزیرة، كما تشیر التقاریر عن ھجرت بسبب
 .ى منطقة واسعةالقدور اإلسالمیة مبعثرة علوجود قطع من

تقع أطالل قریة الدشت إلى الشرق من رأس الرویسیة : "التاریخیةكما وتشیر المصادر
خرائب الدشت، وقد كانت آھلة بالسكان حتى بدایة القرن التاسع عشر وُیسّمیھا األھالي
فیھا جامع كبیر تقام فیھ صالة الجمعة وأن الشیخ عثمان بن سند، وھو المیالدي، وكان

م، كان یؤم المصلین، وأن لفظة الدشت عربیة وتعني1766الدشت عام والید قریةمن م
".الصحراء

القرینیةالقرینیة وقلعة-3

أن تل القرینیة یقع في شمال شرق الجزیرة، ویمتد إلى مس، وھي تشیر التقاریر إلى
:الشرق من منطقة خرائب الدشت، وتضممنطقة شاسعة تقع في

المحتمل أنھا كانت معاصرة إلى ھي جزء من المنطقة األثریة، من :اإلسالمیةالمقبرة -أ
المقبرة تل أثري أقیم علیھ ضریح القریة واستغلت في فترات الحقة، ویوجد داخل ھذه
على مستوطنة أثریة، وتنتشر الكسر في فترة متأخرة، ومن المحتمل أن القبور قد أقیمت

.تعود إلى الفترة اإلسالمیةعلى السطح، وھيالفخاریة المزججة وغیر المزججة 



یقع في شمال شرق الجزیرة، ویمتد تشیر التقاریر إلى أن تل القرینیة :القرینیةقریة -ب
الجزء الشمالي منھ یالمس البحر م عرضًا تقریبًا، ویكاد30م طوًال، و100إلى مسافة 

ا في بناء المستوطنة األثریة منھالذي تتناثر علیھ الصخور البحریة التي اسُتخدم جزءًا
فتوجد بقایا آبار تدل على أن سكان ھذا القائمة على الموقع، أما الجھة الغربیة من التل

البحري، وتنتشر على سطح ھذا الموقع الكسر الموقع مارسوا النشاط الزراعي والنشاط
كما تنتشر  التي ترجع إلى الفترة العباسیة،الفخاریة؛ خاصة الكسر الفخاریة المزججة
على سطح التل، ومن المحتمل أن ھذه الوحدات االستیطانیة البشریة بشكل واضح

والوسیطة والمتأخرة، وأنھا كانت المستوطنة ترجع إلى الفترة اإلسالمیة المبكرة
في الكسـر الفخاریة المنتشرة على معاصرة لقریة سعیدة األثریة، حیث یوجد ھناك تشابھ

بأنھ قریة صحراویة تقع على الساحل ذكر التقاریر عن ھذا الموقعكال الموقعین، كما ت
القرن الماضي وبدایة القرن الحدیث، الشمالي للجزیرة؛ وھي كالواحة، وتؤرخ بنھایة

 .وھي عبارة عن مجموعة من المباني على طول الساحل

 في الغرب منھا، والمباني مبنیة من الطین والصخور، ومنومقبـرة القریة توجد
اإلسالمیة المبكرة، واستمرت حتى الفترة اإلسالمیة المحتمل أنھا ترجع إلى الفترة

إلى الفترة التي تم بناء القلعة في ھذا الجزء، واستمرت الوسیطة، والفترة البرتغالیة، أي
 .المیالديحتى القرن السابع عشر

حل الشمالي للجزیرة، بأن القرینیة تنبسط في واد غیر عمیق على الساكما تذكر التقاریر
المنھارة المتكسرة الكسر الفخاریة الخشنة التزجیج البنیة ذات اللون وأظھرت أحجارھا

 .تمیز المائتي سنة األخیرةالفیروزي التي

التاریخیة إلى أن قریة القرینیة تقع في القسم الشمالي من الجزیرة، وھي وتشیر المصادر
ي قدیمًا؛ وذلك لموقعھا الممتـاز، وھي تقع على مرتفع األماكن التي سكنھا األھالمن أقدم

مباشرة على میاه بحریة عمیقة صالحة للصید والغوص على اللؤلؤ والتجارة یطل
م تتناثر حولھ بقایا آثار فخاریة، وشواھد قبور، 100ویوجد تل أثري بطول البحریة،

ي كان یرتدي أحذیة من الخرافة التي تقول أن القرینیة مكان للطاغیة الذكما ورد عن
دمر اهللا مدینتھ؛ ألنھ قطع طفًال قسمین لیختبر حدة سیفھ، وكذلك ورد في الذھب، وقد
) أي القرینیة(البرتغالیین عندما احتلوا الجزیرة أخذوا یتاجرون من ھناك المصادر أن

لشیخ الكویت، وأنھ كانت تقطنھا بضع عائالت في بدایة ھذا القرن، كما یذكر بأن امع بر
الصباح قد اتخذھا مقرًا لھ في نھایة القرن الماضي، وقد بنى فیھا دارًا، وحفر فیھاجابر

آبارًا للمیاه ألجل الزراعة، كما ُیذكر بأن القرینیة تشرف على سھل واسع من أرض
الجزیرة، ویوجد إلى الشرق منھا أطالل مسجد كبیر، كان ھذا المسجد عالیًا حتى عام

.م1839



متر تقریبـًا،  50القرینیة، وتبعد عنھا مسافة تقع في الجھة الشرقیة من قریة :عةالقل-ج
.البحر جدارھا الشمالي أثناء المد العاليوتقع قریبًا من ساحل البحر، ویالمس

قلعة الزور-4

الجھة الشمالیة من الجزیرة إلى الجنوب الشرقي من المقبرة الواقعة تقع قلعة الزور في
م 30وھي عبارة عن قلعة مربعـة الشكل تقریبا، أقصى طول لھا بالقرب من الخضر،

 .م تقریبا29عرض لھاتقریبا، وأقصى 

الظاھرة على السطح بأنھا كانت مبنیة من الحجارة المحلیة، سمك تشیر أسس الجدران
–100الجدار من  سم، كما یظھر على السطح أن للقلعة أربع أبراج دائریة الشكل 120

سم تقریبا، ومن المحتمل أن تكون ھذه األبراج 240قطر البرج عند زوایاھا األربعة،
قامة الرجل من األعلى، ومن المحتمل أیضًا أنھ كان یوجد ُسّلم من الداخل حتى مردومة

یؤدي إلى أعلى البرج؛ وذلك للمراقبـة عند تعرض المنطقة ألي خشبي من داخل القلعة
ومن المحتمل أن المدخل الرئیسي للقلعة كان في الجھة تھدید أو اعتداء خارجي،

معماریة أو مخلفات استیطانیة داخل القلعة، فمن  ظواھروال توجد أيالجنوبیة منھا،
لالحتماء المؤقت من األخطار، وقد یرجع تأریخھا إلى الفترة المحتمل أنھا كانت تستخدم

 .اإلسالمیة المتأخرة

م عن 200قلعة برتغالیة صغیرة، تبعد "األجنبیة إلى أن ھذه القلعة ھي تشیر التقاریر
م عن قریة الزور إلى الشمال منھا، وفي الجھتین 200للجزیرة، وتبعد الساحل الغربي

من القلعة توجد آثار لقریة تؤرخ بالفترة اإلسالمیـة المبكرة حتى الفترة الغربیة والجنوبیة
 ".التي ترجـع إلیھا القلعة البرتغالیةالتاریخیة



التاریخي إلى قصة شاھو، إحدى الشخصیات األسطوریة لدى سكان یشیر المصدر
المصدر أن سكان الجزیرة الذین عاشوا في بدایة القرن الماضي رة القدماء، ویؤكدالجزی

كانت حقیقیة، وھي امرأة عجوز كانت تسكن في قلعـة قدیمة یعتقدون بأن ھذه الشخصیة
شمال الجزیرة، وأن ھذه القلعة تعرف باسم قلعة شاھو بالقـرب من منطقـة البلط في

وبذلك فإن قلعة شاھو ھذه ھي نفس القلعة المذكورة ا،وھي تسكن في ھذا المكان لوحدھ
البلط الواقعة جنوب مقام الخضر على الساحل أعاله، حیث أنھا ال تبعد عن منطقة

 .الغربي من الجزیرة

في مطلع ھذا القرن كانت تؤم الجزیرة سفنًا شراعیة "التاریخي بأنھ كما یشیر المصدر
ال مسلحین بقصد النھب والسلب والسرقة، وكانت المجاورة، تحمل رجامن بعض البلدان

موسم الغوص حیث یكون معظم رجـال الجزیرة في البحر، وعندما ھذه السفن تأتي في
جزیـرة مسكان، والتي تقع في الجھة المقابلة للساحل تصل ھذه السفـن بالقرب من

متواجدین في أعیرة ناریة بغرض تخویف األھالي الالغربي للجزیرة، تبدأ بإطالق عدة
والخوف والذعر مما یجعلھم یتوجھون إلى بر الجزیرة، وُیصاب األھالي بالفزع

 ".الجزیرة؛ خوفًا على أرواحھم من القراصنة

التاریخي بأن األھالي انتقلوا إلى السكن بالجزء الجنوبي من الجزیرة كما یذكر المصدر
حل بھم، وتعتبر ھذه القلعة  م تقریبا، على إثر الوباء الذي1773عام  (قریة الزور(

السكنیة التي یقطنونھا، ومن ھنا فإننا نعتقد بأن تاریخ ھذه القلعة ھو قریبة من المنطقة
انتقال أھالي الجزیرة للسكن في الجزء الجنوبي منھا، ونستطیع أن نؤرخ معاصر لتاریخ

امن عشر المیالدي، تأریخًا أولیًا بأنھا تعود إلى النصف الثاني من القرن الثھذه القلعة
 .القرن التاسع عشر المیالديوأوائل

عن قلعة مربعة الشكل تقریبا تنحرف قلیال في بنائھا نحو الشمال كشفت عملیات التنقیب
الجنوبي منھا أعلى من الجزء الشمالي، وللقلعة أربع أبراج دائریة في الشرقي والجزء

د بالكامل في الجدار الجنوبي، لقد زوایاھا ولھا مدخل لم یكشف عنھ بعكل زاویة من
بالحجارة البحریة المتوفرة بالجزیرة وقد استخدم الطین كمادة رابطة بین بنیت القلعة

تركت الصخور دون تشذیب، غیر أنھ روعي في وضعھا أن تكون بوضع الصخور وقد
 .روعي بأن تكون صخور المدامیك السفلیة أكبرأفقي وبشكل متناسق، كما

م وقد ُغطیت الجدران بطبقة من الطین الصلب 1,50القلعة حوالي كة جدرانتبلغ سما
العثور على كمیات كبیرة من الطین متساقط أسفل طرفي الجداران من وُیعزز ھذا الرأي
م، وتؤكد لنا سماكة الجدران وامتداد  2,70وبامتداد یصل أحیانا إلى الداخل والخارج
ة انتشار الصخور المتساقطة في المربعات باإلضافة إلى مساحالطین المتساقط

م تقریبا، وتبلغ مساحة 7إلى  5ارتفاع الجدران كان بحدود المالصقة للجدران إلى أن
م، أما الجدار 24.60ویبلغ طول جدار القلعة الغربي حواليم تقریبا،600القلعة حوالي 



فیھ البوابة فحوالي م، أما الجنوبي بما 23.65والجدار الشرقي م،24.40الشمالي فحوالي
 .أبراج في زوایاھا وھي دائریة الشكل تقریبام، و للقلعة أربعة25

من القالع النادرة في جزیرة فیلكا وقد كان االعتقاد السابق والشائع وتعتبر ھذه القلعة
الجزیرة وبعض البعثات األجنبیة ھو أنھا قلعة برتغالیة بناھا البرتغالیون، غیر بین سكان

ائج التي تم التوصل لھا كانت مغایرة لذلك فالھندسة المعماریة للقلعة تفید بأنھاالنتأن
العربي قلعة محلیة شیدھا األھالي في ھذا الجزء وتعد أبراج القلعة األربعة ذات الطابع

بالرمال لتقویتھا في البناء حیث األبراج الدائریة المجوفة من الداخل والتي عادًة ما ُتملئ
 .ت التحصینات العربیة في الخلیجسمة من سما

في طریقة البناء بالصخور البحریة ومادة اللبن بالنسبة للغرف الداخلیة إن التشابھ الكبیر
المنازل القدیمة في ساحل الزور وكذلك قربھا من المنازل القدیمة یجعلنا مع بعض
نتصف القرن تكون ھذه القلعة قد ُشیدت على أیدي سكان ساحل الزور بعد منرجح بأن

كتحصین دفاعي یحمیھم من ھجمات قراصنة البحر كما ورد في المصادر الثامن عشر
النتائج األولیة لدراسة الفخار ھذه النتیجة، وھي أن القلعة قد التاریخیة، وقد أكدت

.تعود لما بعد النصف األول من القرن الثامن عشراستخدمت كتحصین دفاعي

السد العالي-5

أقصى الجھة الجنوبیة الشرقیة من جزیرة فیلكا، وینتھي في الجھة العالي منیبدأ السد 
قریة الصباحیة، وھو عبارة عن مرتفع من الصخور ذا امتداد الشمالیة الشرقیة من

أجزاء، یبدأ الجزء األول منھ في أقصى الجھة الجنوبیة طولي، وكأنھ مقسم إلى ثالثة
ي خریطتھ باسم الجدار القدیم، ویمتد ھذا الجزء دیكسون فالشرقیة، وھو ما أشار إلیھ

الغربیة، وینتھي بمستوطنة، وینتشر على سطح ھذه المستوطنة باتجاه طولي إلى الجھة
الثاني من الجدار فیقع إلى الغرب من مستوطنة الجزء األول، كسرًا فخاریة، أما الجزء
لوزارة اإلعالم، وینتھي ھذا للجدار الشرقي للمبنى، التابع ویمتد إلى الجنوب موازیًا
غرب موازیًا للجدار /الثالث منھ؛ الذي یسیر باتجاه شرقالجدار بالقرب من الجزء

وینتھي الجزء الثالث منھ بمستوطنة ینتشر على سطحھا الجنوبي لمبنى وزارة اإلعالم،
ا إلى الفترة اإلسالمیة المتأخرة، ومن المحتمل أن مبعض الكسر الفخاریة التي ترجع

.طبیعیة اسُتغلت من قبل اإلنسانیسمى بالسد العالي ھو ظاھرة

الصباحیة-6

م تقریبا، 100من الساحل الجنوبي لجزیرة فیلكا، ویبعد عنھ مسافة یقع الموقع بالقرب
كبیرة من األرض محاطة بجدران مبنیة من الصخور، ومن وھو عبارة عن مساحات

فاع أكبر مما علیھ اآلن، تصل إلى ارتفاع المتر ارتالمحتمل أن ھذه الجدران كانت على



المساحات ھي مزارع، وال یوجد أیة ظواھر عمرانیة تقریبا، ومن المحتمل أن ھذه
موقع الصباحیة الكسر الفخاریة المشابھة للكسر داخل ھذه المزارع، وینتشر على سطح

أنھا ترجع  الدشت ومرضي، ومن المحتملالفخاریة المنتشرة على سطح موقع خرائب
اإلسالمیة الوسیطة والمتأخرة، كما یوجد في إلى نفس الفترة التاریخیة، أي إلى الفترة
إسالمیة؛ من المحتمل أنھا ترجع إلى نفس الفترة الجھة الشمالیة الغربیة من الموقع مقبرة

 .التاریخیة للموقع األثري

إلى آل الصباح حیث نزلوھا  التاریخیة إلى أن تسمیتھا بھذا االسم نسبةوتشیر المصادر
الكویت، كما تشیر أیضًا إلى شھرتھا قدیمًا بوفرة نخیلھا، لدرجة أن قبل نزولھم أرض

على الجزیرة من رؤیة نخیل الصباحیة، كما كان فیھا الكثیر من آبار السفن كانت تستدل
صیفًا، كما ورد أیضًا أن أحد أمراء آل صباح بنى فیھا قصرًا جعلھ مالمیاه العذبة،

نخلة، ومع مرور الزمن جفت اآلبار،  90كان فیھا  1904حتى عام وكذلك یذكر بأنھ
 .وقام بعض األھالي بقطع جذور النخلواندثرت معالم القصر،

فتشیر إلى تاریخھا القدیم الذي یرجع إلى الفترة اإلسالمیة، وأنھ أما المصادر األثریة
لمعالم، كما تذكر المصادر عن ھذا الموقع وجود لمدینة ال تزال واضحة ایوجد فیھا آثار

صحراویة على الساحل الجنوبي للجزیرة، وترجع المعثورات إلى الفترة آثار لقریة
.الوسیطةاإلسالمیة

الدخانأم-7

بالقرب من الساحل الجنوبي للجزیرة، إلى الغرب من موقع الصباحیة، یقع ھذا الموقع
نتشر على سطحھا الكسر الفخاریة التي ترجع إلى أرض منبسطة یوالموقع عبارة عن

المتأخرة، ومن المحتمل أنھا كانت معاصرة للفترة التاریخیة األخیرة الفترة اإلسالمیة
وتشیر المصادر التاریخیة عن الموقع بأنھ كان من األماكن القدیمة لموقع الصباحیة،

د في أرضھا بقایا دور سكنیة الساحل، وكان بھا آبارًا للمیاه، ویوجوالمعروفة في ھذا
 .وفخاریات منتشرة



جزیرة عكاز

إسالمیة تعود إلى ما بین القرنین الثالث والتاسع  زجاجیات فخاریاتعثر فیھا على
، وكذلك ُعثر على مبان عظام حیوانات وقطع من البرونز )م12إلى 9القرن ( الھجري 

 .ونقود إسالمیةوالحدید وأداوت حجریة

البحث األثري في تأریخ الدول حیث یمكننا من خالل الدراسات األثریة وھنا تكمن أھمیة
راریة دولة الكویت في الدورة التاریخیة من خالل العثور على بقایا استمالتعرف على

والبشري والنشاط االنساني والتي غالبا لم تذكرھا المصادر التاریخیة، من االستیطان
علم اآلثار جوانب مھمة من محطات التاریخ في أرض الكویت والتي لذلك یكشف لنا

قارنة للتعرف بشكل دقیق على طبیعة المواقع الدراسات الدقیقة والمتحتاج الى العدید من
.مع األفراد التي عاشت علیھااألثریة وعالقاتھا

…الكویت في العصور الحدیثة:في العدد القادم


