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تحقيقات

العدد ( )550السبت  1يوليو 2017

عمرها  5آالف عام وهي من أهم معالم المنطقة الشرقية بالسعودية

جزيرة تاروت ..من أقدم مدن التاريخ
تقع جزيرة ت��اروت التي تعتبر من اهم املعالم التي
تشتهر بها املنطقة الشرقية شرق القطيف داخل خور
واسع من البحر يحيط به غربا ً ساحل القطيف وجنوبا ً
ساحل الدمام وشماالً رأس تنورة املمتد إلى محاذاة
اجلزيرة من الشرق وتعتبر جزيرة ت��اروت أوسع
اجلزر الواقعة على شاطئ اخلليج داخل اململكة بل
أكبر جزيرة فيه بعد جزيرة البحرين وترتبط اجلزيرة
حاليا ً بالقطيف بطريق عبر اخلليج مت انشاؤه عام
1385هـ وتبلغ مساحتها حوالي  70كم.2
التسمية

إن هذه اجلزيرة تعد واحدة من أقدم مدن التاريخ يقدر
عمرها بخمسة آالف سنة على أقل تقدير فقد كانت مسكنا ً
ملزيج من العشائر الكنعانية والفنيقية ويعني اسمها
في اللغات السامية «اخلير واجلمال» ودونت في كتب
اليونان باسم تارو وثارو وكذا دونت في كتب قدماء
الصني بنفس االسم ودونت في الكثير من كتب التراث
والتاريخ القدمي باسم عشتاروت وعشتروت وارجع
البعض اسمها إلى تيروس ولقد اختلف املؤرخون في
أصل التسمية لهذه اجلزيرة وذهبوا مذاهب شتى فرأى
البعض ان اسمها األصلي «تيروس أو تاروس ومنها
اشتق اسمها احلالي»
أما اليونان فقد أطلقوا عليها اسم.تارو كما جاء في
جغرافية بطليموس أو عشتروت اسم املعبود الفنيقي
بعد حذف أول االسم ويذهب الكثيرون من املؤرخني
إلى أن اسمها األصلي عشتاروت أو عشتروت والتي
يرى البعض من املتأخرين أن البلدة احلالية تقوم على
أنقاض بلدة قدمية كما يبدو من أسس البناء والتي
تتكون من صخور ضخمة حتيط مبجرى العني احلالية
ويقع منبع العني داخل البلدة من حتت ربوة عالية هي
من بقايا لقلعة مرتفعة أقيمت في العصور املتأخرة
على مرتفع يرى البعض من املتأخرين أنه كان هيكال
للوثن عشتروت ومنه اشتق اسم اجلزيرة.
قرى منفصلة

وتضم جزيرة تاروت خمس قرى منفصلة وهي تاروت
وتضم عشر قرى هي الديرة والتي كانت محاطة بسور
يحيطها من جميع اجلهات وقد اندثر حاليا ً وليس له
وجود وهي احلي األقدم في جزيرة تاروت واملرتفع
عن األحياء كأنه في تل والسبب في ذلك هو اعماره من ُذ
آالف السنني حيث يعود تاريخه إلى عهد الفينيقيني
حيث جتد فيه البيوت الطينية واحلجرية متراصة ذات
أزقة ضيقة وممرات وبالتجول بني أزقتها تفوح رائحة
املاضي والتاريخ العميق وبالعبور حتت أسقفها

تترسم باالذهان ذكريات أجيال قدمية مرت من هنا
الوقف الدشة وهي دشيش ومعنى الدشة في اللهجة
الدارجة «الدخلة» ودش في اللغة سار إلى االمام ارض
اجلبل اخلارجية احلسينية االطرش احلوامي اجلويز
اجلفرة.
كما تضم منطقة سنابس الزور الربيعة دارين التي
تضم اربعة احياء هي الشرق احلوطة الشمال احلالة
وهي جزيرة منفصلة سابقا ً ردم ما حولها عام 1399هـ
اصبحت هي ودارين «االم» جزيرة واحدة.
تعتبر جزيرة تاروت من اهم الثغور البحرية لبالد
القطيف فكانت في العهود القدمية ذات ميناء ترسو
فيه السفن القادمة من موانئ اخلليج ومن بحر العرب
ومن موانئ الهند وتاروت هي املدينة االم التي سميت
اجلزيرة بها وهي تتمركز في جزيرة تاروت يحيط بها
القرى الصغيرة التي تتبعها وهي تعرف اليوم بالديرة
حيث انها املركز االساسي للقرى التي استحدثت في
فترات متفاوتة وقد كان للديرة سور يحيط بها ويصد
هجمات املعتدين عنها ويحد الديرة من جهة الغرب
حصن تاروت والذي هو يعتبر احلصن احلصني في
هذه اجلزيرة وكان به اربعة ابراج ويقع على ربوة
عالية تعتبر ارف��ع مكان في اجلزيرة وللشمال منه
يوجد عني ت��اروت ال��ذي يعرف باحلمام وينبوعه
بالعني وتسمى عني العودة حيث كانت املورد املائي
الوحيد سابقا ً جلهة اجلنوب واجلدير ذكره ان في بلدة
تاروت نخل كثير يقدر بخمسني الف نخلة.
وفي القرون الوسطى اشتهرت هذه اجلزيرة بكثرة ما
كان فيها من املسك واالفاويه وكان السمك هو الغذاء
الرئيسي لالقوام التي عاشت منذ االيام القدمية على
شواطئ اخلليج.
متثال ذهب

وقد مت العثور على متثال من الذهب اخلالص ميثل
االلهة عشتاروت في اح��د بساتني النخيل بتاروت
ملقى على االرض وهناك الكثير من التماثيل واالواني
النحاسية والفخارية واالسلحة التقليدية التي
اكتشفت بتاروت موجودة في متحف الرياض كما
يوجد بها القلعة البرتغالية املوجودة في الديرة وهذه
القلعة رممت عام  951هـ وهي على انقاض مستوطنات
سابقة يعود اقدمها إلى  5آالف سنة مضت.
كما يوجد بها قلعة الشيخ محمد بن عبدالوهاب
الفيحاني التي بنيت عام 1303ه��ـ وقلعة ابو الليف
امل��وج��ودة في البحر بني جزيرة ت��اروت والقطيف
واملساجد الثالثة املوجودة على طريق القطيف القدمي
وهي احلويتم وابوزمر ومسجد املدبوحة.

سنابس

تتربع على الشاطئ الشرقي للجزيرة وهي ليست
مدينة حديثة حيث يوجد بها عدد من البيوت املبنية
باللنب وتعد ه��ذه املدينة همزة وص��ل بني كل قرى
اجلزيرة شأنها شأن تاروت وفي سنابس ميناء صغير
لقوراب الصيد وبها مركز لسالح احلدود.
قرية الزور

وهي من القرى الصغيرة في الطرف الشمالي للجزيرة
وكانت تعرف بثنية من االنثناءة اجلغرافية التي
تتخذها وهو رأس من االرض ممتد داخل البحر ويسمى
زورا ً واالزوار في اخلليج كثيرة ويوجد في غرب الزور
تالل عددها  33تالً وهي عبارة عن مستوطنات هيلينية
محترقة تعود إلى ما قبل امليالد بقرن واحد وقد وجد في
هذه التالل هياكل ادمية محترقة وقطع اواني فخارية
متكسرة وقد سور هذا املوقع االث��ري عام 1407ه��ـ
ويعرف املكان بدوحة مبيريك نسبة لعبد يدعى مبارك
هو من عبيد ال بوفالسة وقد عمر قرية الزور مجموعة
من االمارتيني والعمانيني ويوجد في ال��زور مسجد
واحد فقط بني سنة 1400هـ ومركز خلفر السواحل.
وف��ي ال��زور ميناء ق��دمي له اهميته بالنسبة الهالي
سنابس وت��اروت وق��د وص��ل ع��دد السفن الشراعية
التي تزوره ذات يوم إلى  300سفينة لصيد االسماك
واستخرج اللؤلؤ اما االن فتضاءلت اهميته بسبب
افتتاح ميناء دارين وفي غرب الزور توجد تالل رمالها
محترقة فيها قواقع بحرية مبختلف االشكال وبعض
االحجام الترسبية وقطع اواني الفخار.
الربيعية

اسسها املال حسن بن ربيع الشاعر املعروف صاحب
ديوان الزهور الربيعية عام 1340هـ عندما كان تلميذا ً
للعالمة عبدالله بن معتوق وقد كان معظم منازلها
إلى وقت قريب من العشش اما االن فتطورت تطورا ً
ملحوظا ويوجد بها اربعة مساجد ومدرستان وسوق
وحمام شعبي واحد يسمى عني السعودية التي تقع
على مكان اثري يعتبر احد االماكن االثرية املهمة في
جزيرة تاروت وقد كان بها مستشفى جزيرة تاروت
الذي بني عام 1383هـ وهدم عام 1402هـ حتول إلى
مستوصف العناية االولية واقتصر على الربيعية
حيث يوجد مستوصف واحد في كل قرية في جزيرة
ت���اروت ع��دا ال���زور .يوجد بها ع�ين م��اء تسمى عني
السعودية وهو بئر ارتوازية يقابل املسجد اجلامع
في س��وق الربيعية الشعبي ويفصل الربيعية عن

البحر مزرعتان هما مزرعة الكويتي والصفار ويربطها
بدارين خط ساحلي مسفلت واخر زراعي بتاروت كما
يوجد برج للماء في مستشفى تاروت الكبير الذي بني
في عهد امللك عبدالعزيز وفيها فريق رياضي يدعى
الهدف اسس عام 1368هـ.
دارين

وهي القرية االخيرة في الساحل الشرقي للجزيرة ومن
اشهر موانئ البحر العربي الشرقي منها تصل بضائع
الشرق إلى مختلف انحاء اجلزيرة من االقمشة وانواع
الطيب واالفاوية واالسلحة كالرماح والسيوف النها
تقع على ساحل تصل اليه السفن بسهولة ويسر لعمقه
ولقلة احلواجز الصخرية التي تعوق سير السفن
ولكن هذا امليناء فقد اهميته بعد انشاء ميناء البصرة
وبعد اتخاذ العقير ميناء العصور االخيرة ودارين هي
مكان ينسب اليه املسك وقيل بها البيت املشهور:
ميرون بالدهنا خفافا ً عيابهم
ويرجعن من دارين بجرا احلقائب
والبحارة اطلقوا على اجلزيرة «جزيرة دارين» النها
اول ما يقابلون اذا ات��وا مبحرين وتقسم داري��ن إلى
ثالثة احياء وه��ي الشرق واحل��وط��ة وجت��رى فيها
املتاجرة بالتوابل والعطور والذهب واللؤلؤ اما احلي
الثالث فهو عبارة عن جزيرة صغيرة تسمى احلالة
وقد اختفت معاملها عام 1399هـ اذ ردم ما حولها برمال
صحراوية.
وقد وجد بدراين جرتا دراهم فضية بتأثيرات ساسانية
وهي عبارة عن قطع مستديرة من الفضة على احد
وجهيها نقش ميثل اجلزء العلوي من صورة كسرى
الفرس ويظهر وجهه في وضع جانبي وعلى رأسه
التاج الساساني املجنح وعلى الوجه الثاني للدرهم
حارسان مدججان بالسالح أو واقفني بدونه وميكن
اعتبارهما كاهنني بينهما معبد النار الذي يسهران على
حدمته أو حراسته .ويعتبر مطار دارين الذي انشئ
بها كأول مطار ينشأ باملنطقة الشرقية حيث انشئ قبل
احلرب العاملية تقريبا ً عام 1938م بالرفيعة بالقرب
من الربيعية في جزيرة تاروت.
شعار السياحة في تاروت

وت���ق���ع ق��ل��ع��ة ت������اروت ال���ت���ي مت ب���ن���اؤه���ا بني
ع���ام���ي1515و1521م ف��ي وس��ط ج��زي��رة ت��اروت
وبالتحديد في الطرف اجلنوبي الغربي من حي
الديرة ولكن من غير املعروف حتى اآلن من الذي بناها
رغم ترجيحات بعض الباحثني من ان أهالي القطيف

