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محليات

أما في جزيرة فيلكا فتعمل البعثة
في موقع «خرائب الدشت» الذي
يقع قرب قرية القرينية ويرجع
إل��ى «ح��ض��ارة العبيد» حيث
اكتشفت اسس ج��دران واف��ران
خبز «تنور» فخارية كما بحثت
عن االثار املغمورة في املياه التي
ترتبط بنشاط املجتمع ال��ذي
ك��ان مستقرا ان���ذاك ومت رصد
بعض املوانئ واملراسي ومنط
من مصائد األسماك غير معروف
حاليا.
وع��م��ل��ت ال��ب��ع��ث��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة
ال��دمن��ارك��ي��ة ف��ي م��وق��ع «ت��لسعد» في جزيرة فيلكا والذي
يطلق عليه املدينة «الدملونية»
ويعود تاريخها الى ألفي سنة
قبل امليالد وقد كشفت عن مبان
م��ن احل��ج��ارة وج���رار فخارية
ترجع الى احلقبة احلجرية في
حضارة دملون.
ونقبت البعثتان «الكويتية
 الفرنسية» و «الكويتية -اليونانية» في موقع «تل سعيد»
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امل��ع��روف بالقلعة الهلنستية
في فيلكا «احلضارة الهلنستية
 اليونانية  -م��ن  323الى 146قبل امليالد» وكانت أعمال
التنقيب في هذه القلعة تتركز
على دراسة الهندسة املعمارية
ودراس��ة املراحل االستيطانية
للقلعة.
ومت العثور على جرار فخارية
واثقال حجرية لشباك الصيد
إضافة الى اكتشاف قلعة مربعة
الشكل لها اب���راج مربعة في
زواي��اه��ا وف��ي داخلها وح��دات
س��ك��ن��ي��ة وم���ع���ب���دان وخ��ن��دق
دفاعي.
وع��م��ل��ت البعثة الكويتية -
الفرنسية في «منطقة القصور»
ف��ي وس��ط ج��زي��رة فيلكا وهي
قرية سكنتها جالية مسيحية
قبل اإلس�لام وتعتبر من أكبر
املواقع األثرية في منطقة اخلليج
العربي اذ تبلغ مساحتها أربعة
كيلومترات مربعة حيث عثر
على قصور تعود لتلك الفترة.

واكتشفت في قرية «القصور»
كنيستان متجاورتان متثالن
م��رك��ز امل��س��ت��وط��ن��ة ول��وح��ات
جصية لصليب وبعض الوحدات
االستيطانية كما عثر على أوان
فخارية متنوعة.
وف����ي م���وق���ع آخ����ر م���ن ق��ري��ة
«ال��ق��ص��ور» ت��واص��ل البعثة
الكويتية  -السلوفاكية العمل
في الكشف عن احدى الوحدات
االستيطانية الكبيرة وتركز
اعمالها على دراس��ة الهندسة
املعمارية والتسلسل الطبقي
ودراس������ة ال��ف��خ��ار وم��ع��رف��ة
العالقة بني هذا املوقع ومركز
املستوطنة.
اما البعثة الكويتية -اإليطالية
فتعمل في مستوطنة «القرينية»
التي تقع على الساحل الشمالي
جل��زي��رة فيلكا ومي��ت��د امل��وق��ع
األثري على تل طوله  800متر
ومت الكشف عن بعض الوحدات
االس��ت��ي��ط��ان��ي��ة ذات ال��ط��راز
العمراني املعروف في الكويت

في القرن الـ  .19واكتشفت مبان
ت��رج��ع ال��ى ال��ف��ت��رة اإلسالمية
املبكرة والوسيطة تقع أسفل
هذا املوقع ومت العثور فيها على
جرار فخارية متنوعة وأساور
زجاجية وتتم اآلن دراس��ة ما
إذا كانت هناك عالقة حضارية
بينها وبني «منطقة القصور».
ويعمل فريق اآلث���ار الكويتي
في موقع «ال��ع��وازم» في شرق
الساحل الشمالي م��ن جزيرة
ف��ي��ل��ك��ا ح��ي��ث مت ال��ك��ش��ف عن
وحدات سكنية متفرقة باإلضافة
ال��ى بعض املباني يعتقد أنها
اف���ران ت��رج��ع إل��ى نفس فترة
«خرائب الدشت» ومستوطنة
«القرينية».
ام��ا ف��ي مدينة الكويت فيعمل
ال���ف���ري���ق ف���ي م��ن��ط��ق��ة ش��رق
«محافظة العاصمة» في موقع
اث���ري داخ���ل م��ش��روع القرية
التراثية واكتشف في هذا املوقع
بعض املنازل التي مت تاسيس
بنيانها من احلجارة البحرية.

كما كشف عن بعض ابار املياه
في داخ��ل بعض املنازل اضافة
ال��ى اف���ران «تنانير» متنوعة
االستخدام وايضا جرار فخارية
ترجع الى الفترة التاريخية التي
تنحصر م��ا ب�ين س��ور الكويت
األول « 1760ميالدي» وسور
الكويت الثاني « 1814ميالدي»
وس���وف ي��ك��ون ه��ذا امل��وق��ع من
ضمن مشروع القرية التراثية
ومن ضمن مفرداتها الثقافية.
وكانت هناك اتفاقيات تعاون
ب�ين ال��ك��وي��ت وب��ع��ث��ات أخ��رى
ل��ل��ت��ن��ق��ي��ب ع���ن اآلث������ار وه��ي
البعثات البريطانية واألردنية
واألمريكية والتي تولت إجراء
مسوحات ملواقع اثرية وتوصلت
ألدلة مادية ملموسة عن تاريخ
احلضارة على أرض الكويت.
وقد بدأ مشروع التنقيب األثري
في مدينة الكويت منذ عام 1987
ف��ي م��وق��ع «مكتبة البابطني»
وكان في ذلك الوقت عبارة عن
مواقف ل��وزارة التخطيط وفي

مكان خلف «مسجد اخلميس»
وهو موقع البنك املركزي اجلديد
وقرب «مسجد الشرهان» وهو
موقع املكتبة الوطنية حاليا
وخ��ل��ف «دي������وان ال��ش��م�لان»
ال��ذي اصبح اآلن ضمن القرية
التراثية.
ومت الكشف في جميع املواقع
امل���ذك���ورة ع���ن أس���س مل��ن��ازل
متثل العمارة الكويتية رصفت
أرض��ي��ات بعضها ب��اآلج��ر كما
عثر على آبار مياه داخل املنازل
و»ت��ن��ان��ي��ر» وب��ع��ض اجل���رار
الفخارية املختلفة.
إن النتائج التي يتم التوصل
إليها خالل أعمال التنقيب األثرية
أغ��ل��ب��ه��ا متغير وه���ي ترتبط
مبواصلة العمل امليداني وقراءة
احلدث التاريخي ومعرفة نتائج
العمل امليداني في مواقع أخرى
معاصرة حيث يقدم املزيد من
العمل امليداني ص��ورة أوضح
للمجتمعات التي عاشت على
موقع ما في فترة ما.

