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ــا، ال تــزال دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تنعــم منــذ ذلــك الحيــن بمعــدالت  منــذ تأسيســها كدولــة مســتقلة قبــل نصــف قــرن تقريًب
متزايــدة مــن التقــدم واالزدهــار وذلــك بفضــل الرؤيــة الحكيمــة والجهــود المخلصــة لآلبــاء المؤسســين للدولــة. وقــد تابــع أصحــاب الســمو 
حــكّام اإلمــارات أعضــاء المجلــس األعلــى مســيرة النهــوض حتــى وصلــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة اليــوم إىل مصــاف الــدول المتقدمــة 
يف العالــم. وال يمكــن لنــا أن نــدرك جيــًدا حقيقــة هــذه المكانــة المتقدمــة التــي تتبوأهــا دولتنــا الحبيبــة اآلن إال إذا نظرنــا إليهــا ضمــن ســياقها 

التاريخــي، وتعرّفنــا عــن كثــب علــى الجهــود المضنيــة التــي بذلهــا أســالفنا.

يرســم كتــاب “اإلمــارات: تاريخنــا” مالمــح مســيرة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن الماضــي وحتــى الحاضــر ممــا يجعلــه مصــدرًا قّيًمــا 
مــن المعلومــات للتعــرّف علــى مراحــل التطــور التاريخــي التــي مــرت بهــا دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة حيــث يتتبــع جذورهــا الضاربــة 
كتشــاف األدلــة األوىل علــى قيــام أقــدم المســتوطنات البشــرية واألدوات الحرفيــة علــى أرض دولــة اإلمــارات العربيــة  يف عمــق التاريــخ منــذ ا
المتحــدة قبــل 125,000 ســنة وحتــى وصلــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إىل مــا هــي عليــه اآلن. باإلضافــة إىل ذلــك، يســتعرض هــذا 
الكتــاب أحــدث الحقائــق التــي توصــل إليهــا المؤرخــون وآخــر االكتشــافات التــي عثــر عليهــا علمــاء اآلثــار يف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

إن دراســة التاريــخ أمــر يف غايــة األهميــة ومــن شــأنه مســاعدتنا يف اســتخالص الــدروس مــن الماضــي واالســتفادة منــه يف الحاضــر، 
باإلضافــة إىل أنهــا تعّمــق معرفتنــا يف كيفيــة عيــش أســالفنا ممــا يزيــد مــن احترامنــا لهــم تقديــرًا لتمســكهم باألصالــة مــن أجــل التغلــب علــى 

الكثيــر مــن التحديــات المناخيــة والمعيشــية.

كثــر مــن 3,000 ســنة، ابتكــر إنســان اإلمــارات نظــام األفــالج واســتخدمها  يزخــر تاريــخ اإلمــارات بالكثيــر مــن األمثلــة يف هــذا المجــال. فقبــل أ
ــا يف نشــوء النشــاط الزراعــي. وقبــل نحــو 5,000 ســنة، أدرك إنســان اإلمــارات أهميــة الحفــاظ علــى  يف الــري ممــا جعلهــا تلعــب دورًا مهمًّ
كتشــف مناجم النحاس يف ذلك الوقت القديم. كما تعرّفنا دراســة التاريخ  الموارد الطبيعية وتســخيرها لمصلحة المجتمع وذلك عندما ا
كثر  علــى األصــول التاريخيــة للمكانــة المتمّيــزة التــي تحتلهــا دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة يف التجــارة العالميــة يف العصــر الحديــث. فقبل أ
مــن 7,000 ســنة، مــارس إنســان اإلمــارات النشــاط التجــاري كمــا تشــير االكتشــافات التــي عثــر عليهــا علمــاء اآلثــار يف جزيــرة مــروح، والتــي 
تعــود للعصــر الحجــري الحديــث. وعندمــا نــدرس التاريــخ الحديــث لدولــة اإلمــارات، نتعــرّف علــى الغــوص علــى اللؤلــؤ الطبيعــي الذي مارســه 
كتشــاف اللؤلــؤ الصناعــي يف القــرن العشــرين. وهــذا  ســكان اإلمــارات منــذ وقــت بعيــد والتحــّول الكبيــر الــذي طــرأ علــى هــذا النشــاط بعــد ا
مــا يعطينــا الكثيــر مــن الــدروس يف معرفــة طبيعــة التغّيــرات التــي تحــدث يف حيــاة المجتمعــات البشــرية ومــا تعنيــه مــن أهميــة االســتعداد 

لمثــل هــذه التغّيــرات والصمــود أمــام آثارهــا الســلبية.

باإلضافــة إىل هــذه الــدروس القّيَمــة، تســلط دراســة التاريــخ الضــوء علــى منظومــة القيــم التــي حافظــت علــى وجودهــا ودورهــا آلالف 
الســنين. وال شــك أن اإلســالم هــو أهــم مصــادر هــذه القيــم علــى اإلطــالق حيــث اعتنــق ســكان اإلمــارات اإلســالم منــذ ظهــوره يف شــبه الجزيــرة 
العربيــة قبــل 1,500 ســنة تقريًبــا، وال تــزال تعاليــم الديــن اإلســالمي الســمحة تلعــب دورًا جوهريًّــا يف جميــع جوانــب حيــاة المجتمــع اإلمــارايت 
منــذ ذلــك الحيــن. ومــن هــذه القيــم علــى ســبيل المثــال ال الحصــر قيــم قبــول اآلخــر والســالم والتســامح التــي مارســها ســكان اإلمــارات يف 
ــا يف طريقــة تعاملهــم مــع الشــعوب األخــرى مــن أتبــاع الثقافــات والديانــات المختلفــة. وليــس  حياتهــم قبــل آالف الســنين، وتجســدت عمليًّ

أخيــرًا، كمــا تعلمنــا دراســة تاريخنــا اإلمــارايت المكانــة المحترمــة التــي احتلتهــا المــرأة والــدور المهــم الــذي لعبتــه يف مجتمعنــا المحلــي.

وبعد هذه النبذة الموجزة عن أهمية دراســة تاريخ اإلمارات، آمل من الجميع، وال ســيما جيل الشــباب، أن ُيقبلوا على دراســة تاريخنا 
ويتعرفــوا علــى اإلرث الغنــي الــذي يضمــه تاريــخ دولتنــا، وهــذا مــن شــأنه أن يعّمــق مــن معرفتنــا بالقيــم التــي ســاهمت يف تشــكيل حياتنــا، 
وكذلــك معرفتنــا بالتحديــات التــي واجههــا أجدادنــا والفــرص التــي اســتفادوا منهــا للتغلــب علــى تلك التحديات. ويف هــذا المجال، ال أجد دلياًل 
علــى أهميــة دراســة تاريخنــا أفضــل مــن قــول المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان -رحمــه للــه، مؤســس دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة وأول رئيــس لهــا، عندمــا قــال: “إن التاريــخ سلســلة متصلــة مــن األحــداث، ومــا الحاضــر إال امتــداد للماضــي. ومــن ال يعــرف ماضيــه، 

ال يســتيطع أن يســتفيد مــن حاضــره ويعيــش مســتقبله ألننــا نتعلــم الــدروس مــن الماضــي”.

ويف هــذا الوقــت الراهــن الــذي تتضافــر فيــه جميــع الجهــود مــن أجــل االســتغالل األمثــل للطاقــات البشــرية والطبيعيــة الهائلــة التــي 
تمتلكها دولتنا العظيمة واالستفادة منها لمصلحة اإلماراتيين، من المفيد جًدا أن نويل أهمية كبيرة لدراسة تار يخنا العريق واستخالص 

الــدروس والعبــر منــه، ومــن أهمهــا الوحــدة. وبذلــك، نســتطيع أن نتطلــع لبنــاء مســتقبلنا المشــرق بكثيــر مــن الثقــة واالســتعداد واإلرادة.

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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الفصل

الفصل 1  مراحل تشكل التضاريس الطبيعية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

1اإلمارات - تاريخنا

جبال الحجر ترتفع شاهقة يف إمارة الفجيرة

1
مراحل تشكل التضاريس الطبيعية 

لدولة اإلمارات العربية المتحدة



توجد شواهد على هذه   
التضاريس القديمة جًدا يف 

جبل الظنة بمنطقة الظفرة يف 
إمارة أبوظبي. وإن اليابسة 
التي تشكل دولة اإلمارات 

العربية المتحدة كانت قطعة 
جيولوجية ضخمة تحركت 

نحو الشمال منذ حوايل 260 
مليون سنة مضت.   

تشكّل اليابسة 
تزدان دولة اإلمارات العربية المتحدة بالمدن والطرق والمباين المتنوعة التي 
بُنيت جميعها على تضار يس لم تكن موجودة سابقا كما نعرفها اليوم. فقد 

شهدت هذه التضار يس تغّيرات هائلة يف شكلها عبر العصور التار يخية 
المتعاقبة خالل ال 500 مليون سنة الماضية. ويمكن لنا أن نرى شواهد 

عديدة على هذه التغّيرات يف مختلف أرجاء دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
فإذا ذهبنا بالسيارة إىل الساحل الشريق مثال،ً تطالعنا سلسلة من الجبال 

بقممها البارزة والملساء التي تشكلت نتيجة لمجموعة كبيرة من العمليات 
الجيولوجية التي ال تزال تحدث منذ ماليين السنوات حتى يومنا هذا.

قبل أن تتشكل هذه الجبال يف الساحل الشريق، كانت دولة اإلمارات العربية 
المتحدة جزءا من كتلة أرضية ضخمة ُتسمى قارة "غندوانا" التي انفصلت 
عن آسيا بواسطة محيط قديم كبير ُيسمى "بحر التيثس". وتوجد شواهد 
على هذه التضار يس القديمة جدا يف جبل الظنة بمنطقة الظفرة يف إمارة 

أبوظبي. إن اليابسة التي تشكل دولة اإلمارات العربية المتحدة اليوم كانت 
قطعة جيولوجية ضخمة بدأت تتحرك نحو الشمال منذ حوايل 260 مليون 

سنة مضت.

ذكرنا أن التضار يس المتنوعة التي نشاهدها اليوم على سطح أرض دولة 
اإلمارات العربية المتحدة قد شهدت تغّيرات هائلة خالل ال 500 مليون 

سنة الماضية، ولكن وتؤكد الدراسات الجيولوجية أن تلك التغّيرات كانت 
كثر حّدة خالل 100 مليون سنة الماضية حيث كانت دولة اإلمارات العربية  أ

المتحدة تقع يف ذلك الزمن على حافة ما نسميه "الصفيحة العربية" إذ 
بدأت هذه الصفيحة بالغرق حتى ارتطمت بقاع المحيط. فما الذي حدث؟

جبال 
الحجر

جبل الظنة تشكيل بينونة
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كلمة "ميوسين" مشتقة من اللغة اليونانية وتعني 
"أقل حداثة". والحقبة الميوسينية هي أول فترة 

جيولوجية من حقبة النيوجين التي امتدت من 23 
مليون سنة إىل 2.5 مليون سنة مضت، ثم جاءت 

بعدها حقبة البليوسين )انظر الفصل 2( . كيف 
نستطيع أن نتعرّف على هذه الحقب الجيولوجية؟ 

يعمل علماء الجيولوجيا من مختلف دول العالم 
على تحديد عمر هذه العصور الجيولوجية من خالل 

دراسة طبقات األرض، وهو علم يدرس كيف تشكلت 
طبقات سطح األرض فوق بعضها البعض عبر الزمن 

حيث تتمّيز كل طبقة عن بقية الطبقات بمزايا فر يدة، 
وتحتوي على دالئل يستخدمها العلماء للتعرّف على 

طبيعة المناخ وأنواع الحيوانات التي كانت موجودة 
على سطح األرض خالل كل عصر جيولوجي. على 
سبيل المثال، يف الفترة الطباشير ية التي استمرت 
من حوايل 145 مليون إىل 66 مليون سنة مضت، 

كانت الديناصورات من نوع "ملك السحايل الطاغية" 
تنتشر فوق سطح األرض، لكنها انقرضت يف نهاية 

هذا العصر ر بما نتيجة الرتطام نيزك أو نجم مذنّب 
باألرض.

الحقبة الميوسينية والتاريخ الجيولوجي للعالم

عادة ما يؤدي مثل هذا االرتطام اىٕل غرق قاع المحيط تحت تأثير ثِقل السطح األرضي، لكن 
ما حدث أن المحيط اندفع فوق الصفيحة العربية. وخالل 25 مليون سنة التالية، أخذت 
كثر فأكثر من قاع المحيط تندفع نحو األعلى فوق سطح المياه لتشكل الجبال.  أجزاء أ

بمعنى آخر، لقد انبثقت هذه الجبال من قاع المحيط لتشكل جبال الحجر القاسية الوعرة 
)تقع يف كل من إمارات رأس الخيمة والشارقة والفجيرة( .

لم تحدث هذه العمليات الجيولوجية التي أدت اىٕل ظهور جبال الحجر يف فترة زمنية 
قصيرة، بل استغرقت ماليين السنين، ونستطيع أن نرى دلياًل عليها يف يومنا هذا، فإذا 

ذهبنا اىٕل الساحل الشريق لدولة اإلمارات العربية المتحدة، نستطيع أن نرى ليست هذه 
الجبال فقط، وإنما طبقات قاع المحيط التي ترا كمت فوق بعضها البعض عبر ماليين 

السنين لتشكل فيما بعد هذه الجبال. وتتكون كل واحدة من هذه الطبقات على عدد كبير 
من الصخور والمعادن التي أصبحت ذات فائدة كبيرة للشعوب القديمة التي استوطنت 

تلك المناطق بعد ماليين السنين.

األهمية العالمية لألحافير يف دولة اإلمارات العربية المتحدة
ال تقتصر المظاهر الجيولوجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة على تلك الجبال فقط، بل 
هناك مظهر جيولوجي آخر ال يقل أهمية عنها، أي الصحراء. لقد ظهرت هذه الصحراء بعد 
الجبال بماليين السنين مما يجعلها أصغر عمًرا بكثير من الجبال. تشكلت رمال الكثبان 

المنتشرة يف أرجاء عديدة من دولة اإلمارات خالل العشرين ألف سنة الماضية فقط، وهذا 
يعني أنها تشكلت باألمس قياًسا بعمر األرض الذي يبلغ 4,500,000,000 سنة تقر يًبا.

قبل أن تتشكل الصحارى، تغّير المناخ مرات عديدة، وكانت تضاريس األرض مختلفة عما 
تبدو عليه اليوم. وقدحدثت إحدى أهم تلك التغّيرات المناخية يف الحقبة الميوسينية 

)انظر التعريف أدناه( التي استمرت من 23 مليون سنة اىٕل 5.3 مليون سنة مضت. خالل 
تلك الحقبة الميوسينية، ارتفعت درجة حرارة المناخ، وظهرت تضاريس جديدة. ونتيجة 
لذلك، انتشرت األراضي العشبية يف دولة اإلمارات العربية المتحدة مثل نبات السافانا 

الموجودة يف شرق أفريقيا اليوم.
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صورة تمثل كيف تخيل أحد الفنانين 
شكل الحيوانات التي عاشت خالل 

الحقبة الميوسينية يف أبوظبي

أن أحد تلك األنهار، الذي   
كان موجوًدا بالقرب من 
مدينة المرفأ الساحلية، 

كان عرضه 100 متر.   

خالل أوائل الحقبة الميوسينية، أخذ البحر الواقع بين البحر المتوسط 
والمحيط الهندي يضيق تدريجًيا حتى اختفى تماًما، كما ظهرت شبه 

الجزيرة العربية التي نعرفها اليوم لتشكل جسًرا يصل بين قاريت أفريقيا 
وآسيا مما سمح للحيوانات االختالط واالنتقال بين هاتين القارتين حيث 

انتقل أسالف سالالت الغزالن والظباء )البقر الوحشي( والزرافات من شبه 
الجزيرة العربية اىٕل أفريقيا؛ بينما هاجرت الفيلة والقرود من أفريقيا اىٕل 

شبه الجزيرة العربية.

ولقد عثر علماء اآلثار على بقايا تلك الفترة الزمنية يف تشكيالت صخور 
بينونة يف منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وهذه التشكيالت عبارة عن 
منطقة جيولوجية تشكلت من التفاعل بين األرض والمجاري النهرية 

التي كانت تنساب يف تلك المنطقة، حيث تشير تلك البقايا اىٕل أن بعض 
األنهار كانت كبيرة جًدا اىٕل درجة أن لها مجارٍ فرعية عديدة. ويعتقد علماء 
اآلثار أن أحد تلك األنهار، كان موجوًدا بالقرب من مدينة المرفأ الساحلية، 
وعرضه 100 متر. كما تحولت بقايا الحيوانات والنباتات من تلك الفترة 

اىٕل مستحاثات )أحافير( تم العثور عليها يف األجزاء الظاهرة )نتوءات( من 
تشكيالت بينونة حيث تنتشر هذه المستحاثات أو األحافير بالقرب من 

كثر  كة على مسافة أ مدينة أبوظبي وتتجه غر بًا اىٕل جبل الظنة وجبل برا
من 200 كلم ولغاية 50 كلم داخل اليابسة.

علماء المستحاثات هم العلماء الذين يدرسون المستحاثات، أي البقايا 
العضوية من اإلنسان والحيوانات والنباتات، التي يعثرون عليها بين 

طبقات األرض. وقد حظيت تشكيالت بينونة باهتمام العلماء، ودرسوا تلك 
التشكيالت لكي يتوصلوا اىٕل معلومات مهمة.

اإلمارات - تاريخنا 4

الفصل

1
مراحل تشكل التضاريس الطبيعية لدولة اإلمارات العربية المتحدة



تشكّلت السهول الرسوبية على السواحل 
الشرقية لدولة اإلمارات بفعل األتربة 

والرمال والحصى التي جرفتها كميات 
األمطار يف أعلى معدالت هطولها من 

الجبال لتستقر وتترسب عند السواحل. 
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صورة لمستحاثة فصيلة   
الجرابيع لم تكن معروفة 
آنذاك عثر عليها العلماء 

بالقرب من منطقة بينونة 
كانت تُعرف باسمها العلمي 

أبوظبيا بينونينسيس.   

ورت الحيوانات حتى وصلت اىٕل ما هي عليه اآلن وحول المناخ الذي كان  تطَّ
سائًدا يف الحقبة الميوسينية. توصل العلماء اىٕل تحديد نوعين من الحيوانات 

التي كانت تعيش يف أرض اإلمارات خالل تلك الحقبة الجيولوجية، حيث 
عاشت التماسيح، وأفراس النهر، واألسماك، والسالحف والمحار يف مياه 
األنهار العذبة؛ بينما عاشت أنواع أخرى على السهول القريبة من األنهار 
حيث كان بعضها من فصيلة آ كلة األعشاب مثل الزرافات والفيلة. وقد 

توصل علماء المستحاثات اىٕل أن قطيًعا من تلك الفيلة كان يعيش بالقرب 
من منطقة مليسه يف منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي وذلك من خالل العثور 

على آثار أقدامها يف قاع البحيرة يف تلك المنطقة. أما النوع الثاين من تلك 
الحيوانات فقد كانت آ كلة اللحوم بعضها من فصيلة السنوريات مثل 

السنور ذي األنياب السيفية، وبعضها اآلخر من فصيلة الضبعيات مثل 
الضباع. باإلضافة اىٕل ذلك، كانت تعيش يف تلك الفترة أنواع عديدة من 

الطيور مثل األسالف الضخمة لطيور النعامة، والقوارض صغيرة الحجم 
مثل الفئران والجربوع حيث عثر علماء المستحاثات على مستحاثة فصيلة 
من الجرابيع لم تكن معروفة آنذاك بالقرب من منطقة بينونة كانت تُعرف 

ُتطلق كلمة "المستحاثة" على مجموعة واسعة من البقايا العضوية القديمة 
التي تحجرت أو بعبارة أخرى "تحولت اىٕل أحجار" عبر ماليين السنين وذلك 

بفعل مجموعة متنوعة من العمليات الكيميائية ينضوي معظمها على انتقال 
المياه لتغمر عظام الحيوانات أو أنسجة النباتات المدفونة يف األرض وتتفاعل 

مع المواد الكيميائية الموجودة يف العظام واألنسجة. ويف بعض الحاالت، 
تبدأ المياه تمأل ببطء شديد الفراغات )المسامات( الموجودة يف العظام مما 

يجعل العظام تذوب، وهذا ما يؤدي اىٕل تشكّل معادن جديدة تأخذ شكل 
العظام. وبهذه الطريقة، تبدو المستحاثات التي يستخرجها العلماء مثل سبيكة 
مصبوبة يف قالب حيث تتشكل هذه السبائك ببطء شديد عبر ماليين السنين، 
وتعطي صورة دقيقة جًدا عن اَلِعظم أو ورقة النبات األصلية. وهذه الخصائص 
هي التي تجعل هذه المستحاثات مصدر معلومات موثوق يعتمد عليه علماء 
المستحاثات ليتعرفوا على أنواع النباتات والحيوانات التي كانت تعيش على 

سطح األرض منذ ماليين السنين.

ما هي المستحاثات؟
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باسمها العلمي أبوظبيا بينونينسيس، وهي كلمة التينية تشير اىٕل حقيقة 
أنها كانت تعيش يف منطقة بينونة من إمارة أبوظبي. بالمقابل، ال تتوافر 
معلومات كثيرة عن أنواع النباتات التي كانت موجودة يف أرض اإلمارات 

خالل الحقبة الميوسينية، لكن هذه المعلومات رغم قلّتها تؤكد وجود 
األشجار آنذاك حيث تم العثور على مستحاثات لجذوع أشجار تشبه أشجار 

السنط )الصمغ العريب( الموجودة اليوم.

العصور الجليدية والصحارى: الفترة الجيولوجية 
الرابعة يف اإلمارات

يطلق العلماء اسم "الفترة الجيولوجية الرابعة" على الفترة الزمنية 
الممتدة منذ 2.5 مليون سنة اىٕل يومنا هذا. وتتميز هذه الفترة الجيولوجية 

بالتغيرات البيئية الكبرى، وظهور اإلنسان الحديث )الجنس البري(، ووجود 
القارات يف مواقعها الجغرافية تقريًبا نفسها التي نعرفها اآلن، ولكن مع 
مناخ مختلف مما يعني بالضرورة وجود تضاريس مختلفة جًدا عما هي 

عليه اليوم.

أظهر علماء المناخ أن مناخ الكرة األرضية قد خضع اىٕل تغيرات )دورات 
مناخية( منتظمة كل 100,000 سنة وذلك منذ 750,000 سنة مضت 
تقريًبا. وقد أدت هذه الدورات المناخية اىٕل الفترات الجليدية و الفترات 

الفاصلة ما بين الجليدية. فخالل الفترة الجليدية، تشكلت الكتل الجليدية 
فوق القطبين الشمايل والجنويب وامتدت باتجاه القارات، وتميزت بمناخ 
كثر برودة وجفاًفا. من جانب آخر، كانت تحدث فترة فاصلة ما بين كل  أ

فترتين جليديتين حيث يتراجع فيها الجليد، وترتفع فيها درجة حرارة األرض 
ونسبة هطول األمطار. يف الوقت الحاضر، تعيش األرض فترة فاصلة ما بين 

فترتين جليديتين يسميها العلماء الحقبة الهولوسينية التي ابتدأت منذ 
الكثبان الرملية الحمراء قبالة حوايل 15,000 سنة. صحيح أن الكتل الجليدية خالل الفترات الجليدية 

الجبال يف إمارة الشارقة.
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األوىل امتدت جنوبًا لكنها لم تصل دولة اإلمارات العربية المتحدة، لكنها ال 
تزال تؤثر على سطح األرض ومناخها.

عندما كانت ترتفع نسبة هطول األمطار، كانت األنهار تتدفق عبر أجزاء من 
أرض اإلمارات وتتجه نحو الخليج العريب. وما يدل على ذلك وجود سبخة 
مطي يف منطقة الظفرة من إمارة أبوظبي التي كانت تحتوي على مجرى

نهري ضخم ومجموعة من البحيرات، باإلضافة اىٕل األودية التي تشكلت 
بفعل هطول األمطار يف جبال الحجر. وقد لعبت هذه األودية دوًرا مهًما 

يف حياة الشعوب التي عاشت يف تلك المنطقة يف فترة زمنية الحقة. 
فقد استخدم الناس تلك األودية معبًرا للتنقل بين الجبال، واستفادوا 

من تربتها الخصبة يف زراعة المحاصيل. وقد أدى هطول األمطار يف تلك 
الجبال اىٕل انزالق كميات كبيرة من األتربة والصخور التي استقرت يف األجزاء 

المنخفضة من األرض لتشكل على مر السنين تشكيالت أرضية مسطحة 
ُتسمى السهول الرسوبية التي يمكن أن نرى أمثلة عليها اليوم عند حافة 

سلسلة الجبال الممتدة من رأس الخيمة جنوبًا باتجاه مدينة العين، وكذلك 
على الساحل الشريق. عالوة على ذلك، تسربت مياه األمطار اىٕل باطن األرض 

حيث استقرت هناك يف فجوات صخرية ضخمة آلالف حتى جاء اإلنسان 
وبدأ بتطوير أساليب الستخراجها واالستفادة منها.

كما شهد العصر الجيولوجي الرابع تغيرات يف مستوى المياه يف الخليج 
العريب، فمنذ حوايل 20,000 سنة مضت، كان الخليج العريب تقريًبا جاًفا، 

أما نهرا دجلة و الفرات يف العراق، فقد كانا يشكالن نهًرا واحًدا يتدفق 
على طول مضيق هرمز ليصب يف بحر العرب. ومن أبرز اآلثار التي ترتبت 

على جفاف الخليج العريب يف تلك الفترة الزمنية أن الرياح القوية التي 
كانت تهب عليه كانت تدفع كميات كبيرة من الرمال واألتربة اىٕل األراضي 

المجاورة، وهذا هو أحد التفسيرات النتشار الكثبان الصحراوية البديعة على 
أرض دولة اإلمارات العربية المتحدة اليوم.

صورة ألحد الوديان يف جبال الحجر. 
شقت هذه الوديان مسارها يف الجبال 

على مدى اآلف السنين.
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أدت أعمال التنقيب عن اآلثار يف جبل 
الفاية يف إمارة الشارقة اىٕل معرفتنا كيف 

ومتى وصل اإلنسان للمرة األوىل اىٕل دولة 
اإلمارات العربية المتحدة.

الفترة الزمنية الممتدة من 
200,000 إىل 10,000 ق.م

2



جبل الفاية وهجرة البشر من أفريقيا
ظهرت ساللة اإلنسان الحديث قبل 200,000 سنة تقريًبا يف أفريقيا، 
وانتشرت من هناك اىٕل مختلف بقاع العالم. وقد عثر علماء اآلثار يف 

فلسطين على األدلة األوىل التي تشير اىٕل هجرة ساللة اإلنسان الحديث من 
أفريقيا اىٕل المنطقة المعروفة اآلن باسم الشرق األوسط. وكانت تلك األدلة 

عبارة عن مستحاثات بقايا اإلنسان التي وجدها العلماء يف كهف القفزة 
وكهف السخول يف فلسطين. وتشير هذه المستحاثات البشرية المكتشفة 

اىٕل انتقال البشر من أفريقيا اىٕل فلسطين عبر وادي النيل بين 120,000 
سنة و 80,000 سنة مضت.

أسفرت أعمال التنقيب يف جبل الفاية يف إمارة الشارقة بدولة اإلمارات 
كتشاف أدلة جعلت العلماء يّغيرون إعتقادهم الذي  العربية المتحدة عن ا

كان سائًدا حول الهجرات البشرية، فقد عثر علماء اآلثار يف موقع جبل 
كتشافها يف  الفاية على أدوات حجرية تشبه تلك األدوات التي سبق ا

شرق أفريقيا، وتشمل تلك اللقى الحجرية وفؤوًسا يدوية وأدوات لتقطيع 
الطعام. وبناء على ذلك، ّقدر العلماء أنه تم دفن األدوات الحجرية بين 

130,000 سنة و95,000 سنة مضت. وهكذا استنتج العلماء أن البشر قد 
هاجروا من أفريقيا اىٕل شبه الجزيرة العربية يف تلك الفترة الزمنية تقريًبا. 

وال توفر االكتشافات الحديثة يف جبل الفاية األدلة التي قد تشير اىٕل احتمال 
وجود ممر غير معروف سابًقا سلكه اإلنسان يف هجرته اىٕل خارج أفريقيا 
فحسب، وإنما قد تشير أيًضا اىٕل أن البشر الذين يتشابهون من الناحية 

كثر مما كان  التشريحية قد هاجروا من أفريقيا قبل عشرات اآلف السنوات أ
يظن العلماء.

ال تشير االكتشافات   
الحديثة يف جبل الفاية فقط 

اىٕل احتمال وجود ممر غير 
معروف سابًقا سلكه اإلنسان 

يف هجرته اىٕل خارج أفريقيا، 
وإنما تشير أيًضا اىٕل أن البشر 

الذين يتشابهون من الناحية 
التشريحية قد هاجروا من 
أفريقيا قبل عشرات اآلف 

كثر مما كان يظن  السنين أ
العلماء.   

جبل 
الفاية
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كيف وصل البشر اىٕل جبل الفاية وماذا حدث 
لهم؟

يف العصر الحديث، انتقل اإلنسان من أفريقيا اىٕل شبه الجزيرة العربية عبر 
البحر األحمر، وهذا ما جعل العلماء يفضلون دائًما نظرية هجرة اإلنسان األول 

من أفريقيا عبر ممر يقع اىٕل الشمال من قارة أفريقيا من خالل مجرى نهر 
النيل ومن ثم الوصول اىٕل فلسطين، غير أن تغير المناخ )الذي ناقشناه يف 

الفصل 1( لم يؤثر على هطول األمطار فقط، وإنما على مستوى البحر أيًضا.

فقبل 130,000 سنة تقريًبا، كان منسوب البحر األحمر أدىن بكثير من 
مستواه الحايل، األمر الذي يعني أن االنتقال من أفريقيا اىٕل شبه الجزيرة 

كتشافات جبل  العربية كان أشبه باإلبحار يف نهر صغير. ويجزم العلماء بعد ا
الفاية أن البحر األحمر كان أحد الممرات التي سلكها البشر يف هجرتهم من 

أفريقيا اىٕل شبه الجزيرة العربية.

خالل تلك الفترة الزمنية، كان معدل هطول األمطار يف شبه الجزيرة العربية 
أعلى بكثير مما هو عليه اليوم، مما يعني أن المجموعات البشرية التي 

هاجرت اىٕل شبه الجزيرة العربية وجدت فيها مراعي وأعداًدا كبيرة من 
الحيوانات البرية استطاعوا صيدها بسهولة بسبب المستوى العايل من 

الذكاء والمهارة التي كانوا يتحلون بها. لم تستقر تلك المجموعات البشرية 
هناك اىٕل األبد، بل ظلت يف ترحال حتى وصلت مجموعة منها اىٕل جبل 
الفاية حيث تركوا األدوات الحجرية التي استخدموها ليأيت علماء اآلثار 

ويكتشفوا تلك اآلثار بعد 130,000 سنة من استيطانهم هناك.

كثر جفاًفا  كان المناخ، على أية حال، يتغير باستمرار، فقد أصبح المناخ أ
مرة أخرى قبل 75,000 سنة. ومن المرجح أن ذلك التغير المناخي قد 

دفع المجموعات البشرية التي كانت تستوطن أرض اإلمارات آنذاك اىٕل أن 
تقرر الهجرة مرة ثانية مما جعلها تنفصل عن تلك المجموعات البشرية 

الموجودة من جهة الغرب والجنوب يف اليمن والسعودية. ولم يتسبب 
جفاف المناخ بتلك الهجرة فقط، بل جعل الخليج العريب يجف ليتحول اىٕل 

كتشاف  موقع جبل الفاية حيث تم ا
أول دليل على استيطان البشر يف دولة 

اإلمارات العربية المتحدة.
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مجرد نهر عادي، وهذا ما جعله بالتايل مرتًعا يستقطب مجموعات متنوعة 
من الحيوانات التي أصبحت صيًدا سهاًل للمجموعات البشر ية التي كانت 

تعبر الخليج العريب يف طريقها نحو إيران ومن ثم اىٕل باكستان والهند.

من شبه الجزيرة العربية اىٕل العالم
لقد وفرت األدوات الحجرية المكتشفة يف جبل الفاية أدلة مهمة على حركة 

انتقال البشر عبر شبه الجزيرة العربية حيث كان الناس يف حقيقة األمر 
كتشافات  ينتقلون منها اىٕل آسيا فأوروبا ومن ثم أمريكا. وهذا يدل على أن ا

جبل الفاية قد وضعت اإلمارات العربية المتحدة على خريطة المواقع 
العالمية التي تشكل مفتاًحا أساسًيا لمعرفة المراحل األوىل من تاريخ 

اإلمارات. لكن يجب التنويه هنا اىٕل أن هذه المعرفة ليست ثابتة، بل إنها 
كتشاف علماء اآلثار لمواقع أثرية جديدة، وتطويرهم  تتغير على الدوام مع ا

منهجيات جديدة لدراسة األدلة التاريخية التي يعثرون عليها.

على سبيل المثال، ال يزال علماء اآلثار يف حالة نقاش مستمرة دون أن 
يستقروا على رأي حول مصير المجموعات البشرية التي هاجرت اىٕل جنوب 

آسيا قبل حوايل 75,000 سنة مضت. يف سعيهم للبحث عن األدلة، وجد 
هؤالء العلماء ضالتهم يف بركان هائل ثار قبل اآلف السنوات يف موقع تحتله 

اليوم بحيرة طوبا يف أندونيسيا، وتسبب بدمار على نطاق واسع.

لقد كان انفجار البركان من القوة ما 
جعل العلماء يطلقون عليه اسم 

"الثوران الكبير" ألنه قذف بآالف األطنان 
من الحمم والرماد البركاين على رقعة 
واسعة من جنوب آسيا وصواًل اىٕل بحر 

العرب. وهذا ما دفع بعض العلماء 
اىٕل االعتقاد أن ذلك الثوران البركاين 

كان هائاًل جًدا لدرجة أنه لم ينج سوى 
3,000 شخص من أسالفنا البشر الذين 
بقوا على قيد الحياة؛ بينما ادعى علماء 
آخرون أن ذلك االنفجار البركاين لم يكن 

على تلك الدرجة من الخطورة بحيث 
استطاعت تلك المجموعات البشرية أن تنجو منه بسهولة. ولن ُيحسم هذا 
الجدال اإل مع إجراء المزيد من األبحاث مستقباًل والتي قد تسفر عن نتائج 
جديدة تساعدنا على معرفة ماذا حل بتلك المجموعات البشرية. وبالرغم 

من ذلك، يبدو أن البشر آنذاك قد استطاعو تغيير أساليب الصيد والتي 
كانوا يتبعونها مع تغير البيئة من حولهم.

تواصل انتشار ساللة اإلنسان الحديث يف مختلف مناطق العالم وانتقلوا 
للعيش يف أستراليا قبل حوايل 50,000 سنة. أما البشر الذين كانوا 

يستوطنون الشرق األوسط قبل 40,000 سنة، فقد توجهوا نحو أوروبا 
واألجزاء الشمالية من الشرق األوسط حيث التقوا هناك بأناس بدائيين. 

تشير الدالئل اىٕل أن اإلنسان الحديث كان يتفوق على اإلنسان البدايئ 
بمهاراته المختلفة وقدراته على الصيد. وربما بسبب هذا االختالف أخذ 
اإلنسان البدايئ باالنقراض ربما من 30,000 سنة اىٕل 40,000 سنة قد 
مضت. وبذلك شهدت أوروبا آنذاك ظهور مستوطنات الجنس البشري 

الحديث الذين انتقلوا إليها عبر الشرق األوسط قبل اآلف السنين.

أدوات من العصر الحجري مكتشفة 
يف جبل الفاية توضح عالقة التشابه 

مع األدوات المكتشفة يف أفريقيا 
التي انطلقت منها الموجات البشرية 

األوىل اىٕل جميع أنحاء العالم.
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تطّور المجتمع، الفترة 
)8000-3200 ق.م(

3

كان الهطول المطري الصيفي شائًعا 
يف )العصر الحجري الحديث(.



مقدمة
على مدى اآلف السنين الممتدة بين عامي )36000 و10000 ق.م(، ترا 

كمت طبقة سميكة من الرمال يف جبل الفاية مما يدل على أن المناخ كان 
شديد الجفاف آنذاك. ورغم أنه ال يزال أمام علماء اآلثار الكثير الكتشافه يف 

تلك المنطقة، اإل أن األدلة التي توفرت لديهم حتى اآلن تدفعهم اىٕل االعتقاد 
أن عدد الناس الذين كانوا يعيشون يف أرض اإلمارات كان قلياًل يف تلك 

الفترة الزمنية، وأنهم على األرجح قد عاشوا فقط يف المناطق الواقعة اآلن 
تحت مياه الخليج العريب.

بالنسبة للفترة الزمنية بعد عام 10000 ق.م، فقد عثر علماء اآلثار على 
مواقع أثرية عديدة يف مختلف أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة جمعوا 

منها أدلة أفضل بكثير جعلتهم يعرفون جيًدا ما حدث يف هذه المناطق 
خالل تلك الفترة الزمنية. لقد عرفوا جيًدا أن المناخ أخذ يتغير مجدًدا، وأن 

كثر سهولة حتى يعيش الناس عليها، وأن حقبة )العصر  األرض صارت أ
الحجري الحديث( يف شبه الجزيرة العربية كانت على وشك أن تبدأ. بالرغم 

من تلك األدلة المكتشفة، ال يزال علماء اآلثار يجهلون إن كان البشر الذين 
عاشوا يف تلك الفترة الزمنية ينحدرون من ساللة الذين عاشوا يف جبل 

الفاية قبل ذلك بآالف السنين.

التغير المناخي يف عام 8000 ق.م
ُيعتبر التغير المناخي قضية مهمة يف العصر الحديث، ويستخدم العلماء 

وسائل عديدة لمعرفة كيف تغير المناخ الحايل عما كان عليه قبل مئة عام 
)انظرالفصل2(. والعلماء الذين يدرسون المناخ القديم يستخدمون هذه 

الوسائل نفسها ليتعرفوا على المناخ قبل اآلف السنين.

جبل 
بحيص

األكعاب

أم الزمول

مروح
دلما

منذ حوايل عام 8000 اىٕل   
4000 ق.م كان مناخ دولة 
اإلمارات العربية المتحدة 
مختلًفا كثيًرا عن مناخها 

الحايل.   
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صورة إلحدى الُبرك المائية التي 
كانت تنتشر عند جبال عوايف 

خالل )العصر الحجري الحديث(
كتشافات هؤالء العلماء أن مناخ اإلمارات خالل )العصر الحجري  من أهم ا
الحديث( الممتد من حوايل عام )8000 اىٕل 4000 ق.م( كان مختلًفا جًدا 
عن مناخها الحايل. حالًيا تشهد دولة اإلمارات هطول أمطار قليلة، غالًبا يف 

فصل الشتاء، بينما تكون فصول الصيف طويلة وحارة وجافة. ويسود هذا 
النوع من المناخ حالًيا يف جميع الدول المجاورة لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة باستثناء منطقة ظفار يف سلطنة ُعمان التي تتميز بانخفاض 

كثر من أي مكان آخر  درجات الحرارة يف الصيف وهطول األمطار يف الشتاء أ
يف المنطقة؛ ويعود ذلك اىٕل أن الرياح الموسمية للمحيط الهندي تحمل 
أمطاًرا صيفية ودرجات حرارة أدىن اىٕل إقليم ظفار. وقد رأى العلماء أنه 

منذ حوايل عام 8000 ق.م تحركت الرياح الموسمية ببطء نحو الشمال 
لتدخل شبه الجزيرة العربية حاملًة معها أمطاًرا وربما درجات حرارة أدىن. ال 
نعرف بدقة كمية األمطار التي هطلت خالل تلك الحقبة، ولكنها كانت كافية 

لتمأل البحيرات يف وسط الصحراء. وقد تم العثور على بقايا إحدى هذه 
البحيرات بالقرب من منطقة عوايف يف رأس الخيمة؛ وهناك بحيرات كثيرة 

غيرها معروفة يف مختلف منطقة دولة اإلمارات العربية المتحدة.

التوسع
غيرت األمطار المتزايدة تضاريس شبه الجزيرة العربية، فقد توسعت 

مساحة المراعي العشبية، وأصبح الناس يتنقلون بخيامهم من منطقة 
اىٕل أخرى بشكل موسمي، كما بدأوا يتصلون مع اآلخرين يف بالد الشام 

يًا، فقد كان  أي سورية واألردن ولبنان وفلسطين، ويتعاملون معهم تجار
التجار أو األشخاص القادمون من بالد الشام يأتون بقطعان األبقار واألغنام 

والماعز المدجنة اىٕل أرض اإلمارات. ووجد سكان اإلمارات يف هذه الحيوانات 
مصدًرا للحوم والصوف وبدرجة مهمة الحليب، وكانوا يربّونها ضمن قطعان 
ويتنقلون بها اىٕل مختلف أنحاء المنطقة خالل السنة. وأطلق العلماء على 

لجأ اإلنسان منذ الِقدم اىٕل التدجين يف 
سعيه لتأمين قوته اليومي، أي أنه كان 

يأخذ النباتات البرية ويزرعها، أو يصيد 
حيوانات برية ويربيها. استفاد اإلنسان 
من الحيوانات المدجنة كثيًرا فحصل 

منها على غذائه مثل الحليب واللحوم 
والبيض واستخدمها للنقل، كما وفرت 

كثر لإلنسان  زراعة النباتات مصدًرا غذائًيا أ
كثر استقراًرا يف المناطق التي كان  وجعلته أ

يعيش فيها. اإل أن زراعة المحاصيل كان 
لها أيًضا بعض اآلثار السلبية، فقط يضطر 
الناس للبقاء يف مكان واحد طوال السنة 

وبالتايل يصبح غذأوهم أقل تنوًعا مما أدى 
ايٕل معاناتهم من األمراض. وقد كان بإمكان 

الناس آنذاك تربية الحيوانات المدجنة 
ضمن قطعان والترحال بها اىٕل مختلف 

أنحاء المنطقة، و ُيطلق العلماء على هؤالء 
الناس اسم الرعاة البدو.

التدجين
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نظًرا ألن العمل باألحجار   
كانت جديدة على المنطقة، 
وترافقت مع تغير يف النظام 

الغذايئ لسكان هذه المنطقة، 
ُتسمى الحقبة الممتدة من 
حوايل عام 8000 اىٕل 3000 

ق.م “نيوليثيك” أو “)العصر 
الحجري الحديث(”.   

منظر ألعمال التنقيب عن اآلثار 
يف جبل بحيص.

نمط الحياة هذا اسم البداوة الرعوية، وقد كان هذا النمط على الدوام جزًءا 
مهًما من الحياة يف دولة اإلمارات العربية المتحدة.

كما كان الناس الذين عاشوا يف اإلمارات آنذاك يصيدون الحيوانات البرية 
مثل المها العريب )نوع من بقر الوحش األفريقي( والغزالن واإلبل. وقاموا 
بتطوير تقنيات مميزة لصنع األدوات الحجرية حيث كانوا يقطعون نصل 

الحجر لصنع رٔووس سهام وأدوات قاطعة حادة، ويمكن حالًيا مشاهدة هذه 
األدوات يف العديد من المواقع األثرية. ويوجد أحد مواقع هذه المخيمات يف 
عمق صحارى أبوظبي، بالقرب من أم الزمول، حيث أدت األمطار اىٕل تشكّل 

بحيرات موسمية فيها.

أطلق العلماء اسم “نيوليثيك” أو “)العصر الحجري الحديث(” على الحقبة 
الممتدة من حوايل عام )8000 اىٕل 3000( ق.م نظًرا ألن الناس بدأوا العمل 
باألحجار حديًثا يف حياتهم وتغير نظامهم الغذايئ آنذاك. وقد حصل العلماء 

على معلومات كثيرة عن تلك الحقبة الزمنية بعد أعمال التنقيب يف موقع 
كسبه أهمية خاصة. فقد عثر علماء  جبل بحيص يف إمارة الشارقة مما أ

اآلثار يف هذا الموقع على العديد من المواقد التي يعود تاريخها اىٕل ما 
بين عامي 5000 و4000 ق.م، ووجدوا يف هذه المواقد عظام أغنام وماعز 

وأبقار باإلضافة اىٕل عظام حيوانات كان يتم صيدها مثل الجمل. كما وجد 
العلماء يف جبل بحيص مقبرة ضخمة، فقاموا بإجراء دراسات على العظام 

المأخوذة من هذه المقبرة، وحصلوا على معلومات مهمة حول الحياة يف 
دولة اإلمارات خالل )العصر الحجري الحديث( )انظر الفقرة أدناه( .
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يف األعلى: نصال دقيقة الشكل من )العصر 
الحجري الحديث( تشبه النصال المكتشفة 

يف جبل بحيص وكانت ُتستخدم لصيد 
الحيوانات.

اىٕل اليمين: تفاصيل لهياكل عظمية من 
)العصر الحجري الحديث( يف جبل بحيص.

الحياة الساحلية
لم تقتصر إقامة الناس يف البر فقط، بل عاشوا أيًضا على ساحل وجزر 

كتشاف علماء  اإلمارات خالل )العصر الحجري الحديث(، وهذا نعرفه من ا
اآلثار لقريتين قديمتين على جزيريت مروح ودلما غرب أبوظبي يعود 
تاريخهما اىٕل بداية )العصر الحجري الحديث(، كما عثروا على مباٍن 

حجرية متقنة اإلنشاء على جزيرة مروح، وكان أحد هذه المباين ُيستخدم 
كمدفن؛ حيُث وَجدت فيه هياكل عظمية بشرية. كما صنع السكان الذين 

عاشوا على هذه الجزيرة أدوات حجرية دقيقة شملت رٔووس السهام 

استطاع العلماء التوصل اىٕل معلومات يف غاية األهمية حول صحة وغذاء الناس الذين عاشوا يف أرض اإلمارات 
خالل )العصر الحجري الحديث( من خالل الدراسات التي أجروها على العظام واألسنان التي عثروا عليها يف 
موقع جبل بحيص. كشفت تلك الدراسات أن متوسط عمر النساء بلغ 33 سنة ومتوسط عمر الرجال 36 
سنة. ورغم أن متوسط العمر هذا يبدو قلياًل بالنسبة لنا اليوم، اإل أنه كان طبيعًيا خالل تلك الفترة التاريخية. 

وتختلف األسباب الرئيسة لوفاة الرجال عن النساء، فقد كانت وفاة الرجال تحدث بمعظمها بسبب المعارك مع 
المجتمعات األخرى، بينما كانت الوفاة خالل الوالدة السبب الرئيس لوفاة معظم النساء آنذاك.

كل شديد يف طبقة األسنان العليا نتيجة لعملية المضغ، فاستدلوا من ذلك أن الناس  الحظ العلماء وجود تآ
الذين كانوا يعيشون يف اإلمارات آنذاك كانوا يتبعون نظاًما غذائًيا غنًيا باللحوم. كما لم يالحظوا انتشار تسوس 
األسنان بين الناس آنذاك وذلك على عكس الحقبة الزمنية الالحقة التي صار الناس يأكلون فيها التمر والقمح 

والشعير. ولدى دراستهم للعظام المكتشفة، لم يالحظ العلماء أية حاالت نقص فيتامين أو كالسيوم يف العظام، 
غير أنهم الحظوا عالمات نادرة تشير اىٕل الموت جوًعا وكان معظمها لدى األطفال صغار السن. ومن االكتشافات 
المدهشة أن سكان جبل بحيص حصلوا على غذاء أفضل خالل )العصر الحجري الحديث( بالمقارنة بالعصرين 

البرونزي والحديدي. بعبارة أخرى، توصل العلماء اىٕل أن الناس الذين ُدفنوا يف جبل بحيص لم يعانوا من نقص يف 
الفيتامينات أو الكالسيوم، بل كانوا أقوياء وطوال القامة ويتمتعون بصحة جيدة. حافظت هذه القوة والصحة على 

أهميتها يف حضارة دولة اإلمارات آلالف السنين حيث كانت ضرورية للعمل الشاق بصيد اللؤلؤ والسمك الذي 
شكّل جزًءا من الحياة اليومية حتى وقت قريب جًدا.

الصحة والنظام الغذايئ يف اإلمارات خالل )العصر الحجري 
الحديث(
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منظر لقرية األكعاب وبحيرتها يف أم القيوين 
حيث كان سكان )العصر الحجري الحديث( 

يعيشون يف مّخيمات بشكل موسمي.

قرية مروح يف )العصر الحجري الحديث( 
قبل 8000 سنة بعد إعادة تصميم هذه 
الصورة لها باستخدام تقنيات الحاسوب.

)نصال( والرماح والمكاشط التي كانت شائعة يف تلك المنطقة بشكل عام.

من خالل دراسة تلك اللقى، عرف العلماء أن سكان جزيرة دلما كانوا 
يعرفون طريقة صنع السفن واإلبحار يف المياه العميقة إذ أن عظام 

األسماك المأخوذة من هذه الجزيرة ضمت عظام أنواع تعيش يف المياه 
العميقة وال يمكن صيدها اإل بعيًدا عن الشاطئ. وباإلضافة اىٕل صيد السمك 

يف عمق البحر، كان سكان دلما يجمعون المحار ويصيدون الحيوانات 
كالغزال المها العريب. كما كانوا يربّون األغنام والماعز التي وفرت لهم اللحم 

والحليب.

وعثر العلماء أيًضا على بقايا نوى التمر يف المواقد على جزيرة دلما، مما 
يثبت أن الناس كانوا يأكلون التمور يف اإلمارات قبل 7,000 سنة على 
أقل تقدير، لكنهم على األرجح لم يزرعوا أشجار النخيل آنذاك وإنما كانوا 

يجمعون التمور البرية على جزيرة دلما أو على البر الرئيس.
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أظهرت أعمال التنقيب   
اإلضافية أن قرية األكعاب 

كانت مختلفة، فقد رتّب 
الناس بعناية العظام 

لصنع منصة ال بد أنها كانت 
ُتستخدم يف بعض الطقوس 

الدينية عند وجود احتفال 
ضخم يف القرية.   

جرت أعمال التنقيب يف قرية األكعاب، يف إمارة أم القيوين، وهي قرية 
ساحلية مهمة تعود اىٕل )العصر الحجري الحديث( وتقع على جزيرة صغيرة 

يف وسط بحيرة. وقد عثر علماء اآلثار يف هذا الموقع على الكثير من عظام 
األطوم، وهو حيوان ثديي بحري كبير، تعود اىٕل حوايل 6,000 سنة مضت، 
واعتقد علماء اآلثار يف البداية أن هذا الموقع كان يشهد تقطيع حيوانات 
األطوم للحصول على لحمها وترك عظامها متناثرة على األرض. كما تم 

كتشاف أشياء مشابهة يف مواقع أخرى على ساحل وجزر دولة اإلمارات  ا
العربية المتحدة. ولكن أعمال التنقيب اإلضافية أظهرت أن قر ية األكعاب 
كانت مختلفة، فقد رتّب الناس بعناية العظام لصنع منصة ال بد أنها كانت 

ُتستخدم يف بعض الطقوس الدينية عند وجود احتفال ضخم يف القرية.

اعتمدت الحياة يف هذه الجزر اإلماراتية اعتماًدا شديًدا على معرفة سكانها 
بالبحر وموارده؛ وقد بقيت الجزر جزًءا مهًما من حضارة دولة اإلمارات 

العربية المتحدة حتى الوقت الحاضر. ومن أهم هذه الجزر، جزيرة صير بني 
ياس التي قام الباين المؤسس لدولة اإلمارات العربية المتحدة، المغفور 

له بإذن هللا، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بتحويلها اىٕل محمية للحياة 
الفطرية يف عام 1977.

آنية فخارية تعود اىٕل الحقبة الُعبيدية يف بالد مابين النهرين ُعثر عليها يف قرية مروح حيث كانت مثل 
هذه األواين الفخارية تحظى بتقدير كبير من سكان )العصر الحجري الحديث( يف منطقة اإلمارات.
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كشفت أعمال التنقيب   
يف أبوظبي وأم القيوين 

والشارقة عن أدلة تثبت 
أن سكان اإلمارات كانوا 
يمارسون الغوص بحًثا 

عن اللؤلؤ منذ 7,000 سنة 
مضت.   

بدايات التجارة البحرية
عثر علماء اآلثار على إناء فخاري على جزيرة مروح يعود اىٕل حقبة الُعبيد يف 
)بالد ما بين النهرين(، وهي حقبة دامت من عام 5300 اىٕل حوايل 4000 

ق.م. ويعود تاريخ ذلك اإلناء اىٕل ما قبل عام 5000 ق.م، أو ما يزيد عن 
7000 سنة. ويكمن أهمية االكتشاف يف أن النشاط التجاري كان موجوًدا يف 

األصل يف بداية هذه الحقبة.

بعد عام 5000 ق.م، ازدادت التجارة مع )بالد ما بين النهرين( يف حقبة 
العبيد. و ُعثر على أواٍن من هذه الحقبة يف أماكن كثيرة على طول ساحل 

اإلمارات حيث كانت ُتستخدم هذه األواين على األرجح للشرب. صنع سكان 
جزيرة دلما من هذه األواين؛ نسًخا جصية ويف حينها لم يكن الناس يف 

اإلمارات قد بدأوا بصناعة األواين الخاصة بهم من الصلصال بعد.

كبر بكثير من أواين الحقبة الُعبيدية يف شرق المملكة  كما ُعثر على عدد أ
العربية السعودية. ومن المرجح أن أواين الحقبة الُعبيدية التي ُوجدت يف 
اإلمارات نتجت عن التجارة مع هذه المنطقة. ولهذا السبب كان الناس يف 

اإلمارات قد طوروا المهارات البحرية الالزمة لإلبحار عبر مياه الخليج العريب. 
لم تقتصر هذه المهارات على المعرفة بصنع السفن فقط، وإنما شملت 
أيًضا المعرفة بالرياح والتيارات البحرية السائدة آنذاك يف الخليج العريب؛ 

وبقيت هذه المعرفة على أهميتها يف حضارة اإلمارات آلالف السنين.

ظل علماء اآلثار يتساءلون حول سبب انتشار أواين الحقبة الُعبيدية يف 
منطقة الخليج العريب. لكنهم سرعان ما وجدوا اإلجابة الشافية التي بددت 

حيرتهم. فقد كشفت أعمال التنقيب التي جرت مؤخًرا يف أبوظبي وأم 
القيوين والشارقة بدولة اإلمارات العربية المتحدة عن أدلة تثبت أن سكان 

اإلمارات كانوا يمارسون الغوص بحًثا عن اللؤلؤ منذ 7,000 سنة. حيث كان 
سكان اإلمارات يستخدمون اللؤلؤ لصناعة الحلي مثلما أظهرت اللقى يف 
جبل بحيص. ذلك، يرجح علماء اآلثار أن أحد األسباب المحتملة النتشار 

أواين الحقبة الُعبيدية هو أن الناس من )بالد ما بين النهرين( كانوا يرغبون 
بالحصول على الآلئل التي كانت موجودة يف مياه اإلمارات وقطر والبحرين 
ولم تكن متوفرة يف )بالد ما بين النهرين(، وهذا ما جعل تلك الآلئل محط 

طلب شديد، وجعلها أيًضا تبقى جزًءا مهًما من االقتصاد آلالف السنين.

"كان اإلغريق القدماء يستخدمون 
تسمية “ميزوبوتاميا” لإلشارة اىٕل أجزاء 

من العراق القديم، وهي تعني حرفًيا “ما 
بين النهرين” وتشير اىٕل األرض الخصبة 

التي كانت موجودة بين نهري دجلة 
والفرات. وهنالك نشأت الحضارات و 

التطورات المهمة مثل الكتابة والمدن 
األوىل بين عامي )4000 و3000( ق.م.

)بالد ما بين النهرين(
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مع اقتراب نهاية )العصر الحجري الحديث( 
يف منطقة اإلمارات، كانت المناطق المجاورة 

تمر بتغييرات هائلة. ففي )بالد ما بين 
النهرين(، ظهرت الكتابة كوسيلة إلدارة 

االقتصاد وأعمال الناس. وقد عثر علماء 
اآلثار على سجالت للمعامالت االقتصادية 

التي كانت تقوم بها الدولة على األلواح 
الطينية كاللوح يف الصورة أعاله والذي يعود 

اىٕل العام 3500 ق.م. لكن دون أن يبدو أن 
هذه التغيرات وجدت طريقها اىٕل منطقة 

اإلمارات التي ظلت المجتمعات السكانية 
فيها تتعاون سويًة للتغلب على التحديات 

المناخية التي واجهتها.

الصعوبات الناشئة عن جفاف المناخ
منذ حوايل عام 4000 ق.م، أو 6,000 ق.م. من اآلن، بدأت الرياح الموسمية 

للمحيط الهندي بالتحرك جنوبًا اىٕل موقعها الحايل ما أدى اىٕل انخفاض 
معدل هطول األمطار يف معظم أنحاء اإلمارات. ويمكن مالحظة نتائج ذلك 

التغّير يف المناخ يف الطبقات الرملية المتبقية يف بحيرة عوايف األثرية يف رأس 
الخيمة.

وجد علماء اآلثار صعوبة متزايدة يف العثور على أدلة تثبت أن الناس كانوا 
يعيشون يف اإلمارات يف تلك الفترة الزمنية، حيث يرجح العلماء أنه كان من 

الصعب على الناس آنذاك أن يقيموا لوقت طويل يف المناطق الداخلية 
من اإلمارات نتيجة النخفاض معدل األمطار، لكنهم تمكنوا من التكيف 

مع تلك الظروف المناخية الجديدة. وتشير األدلة التي ُعثر عليها يف جزيرة 
األكعاب اىٕل أن سكان اإلمارات قد طوروا طقوًسا يتم فيها تقاسم الغذاء مع 
مجموعات سكانية أخرى. وهكذا تعاونت المجتمعات مع بعضها من أجل 

تجاوز المحن، وبقي ذلك التضامن االجتماعي جزًءا مهًما من مجتمع 
اإلمارات؛ وحتى عندما تعرض المجتمع للمجاعة مرة اخرى، تكاتف 
الناس مًعا وظلوا على ثقة بأن المستقبل سيحمل لهم أياًما أفضل.
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خالل تلك الفترة، بقي الساحل الشريق منطقة حيوية للعيش حيث تمكّن 
الناس من استغالل موارد البحر والحصول على الماء العذب والحيوانات 

والنباتات البرية من الجبال، ولكن حتى هنا يف الساحل الشريق كانت الحياة 
يف غاية الصعوبة.

على الرغم من تلك التحديات، استطاع السكان تدبّر أمرهم والبقاء على 
قيد الحياة. وبعد ذلك بحوايل ألف سنة، عثر العلماء على دليل آخر على 

اتساع نطاق المستوطنات البشرية يف اإلمارات، ولكن هذه المرة كانت الحياة 
قد تغيرت كثيًرا عما كانت عليه يف )العصر الحجري الحديث(.

كشفت أعمال التنقيب التي جرت يف دولة اإلمارات العربية المتحدة عن 
وجود أدلة على ممارسة سكان اإلمارات لمهنة صيد اللؤلؤ يف زمن مبكرٍ 
جًدا. فقد احتوت بعض المواقع األثرية يف أبوظبي وأم القيوين والشارقة 

على أدلة تثبت أن سكان اإلمارات كانوا يمارسون الغوص بحًثا عن اللؤلؤ 
كثر من 7,000 سنة. ورغم هذه األدلة، ال يمتلك علماء اآلثار سوى أدلة  قبل أ

قليلة حول الطريقة التي كان ينظم بها سكان اإلمارات نشاط صيد اللؤلؤ 
آنذاك، والذي يتطلب امتالك الناس لمعرفة خاصة بمكان تواجد مغاصات 

اللؤلؤ وطريقة الوصول إليها. لقد كان الناس آنذاك يجمعون المحار ومن ثم 
يستخرجون الآلئل منه يف حال وجوده. بعد ذلك كان باستطاعتهم استخدام 
الجزء المتبقي من المحار )المعروف بأم اللؤلؤ( لصنع مواد الزينة كالسبحة 

والعقود. وبهذه الطريقة شهد )العصر الحجري الحديث( يف شبه الجزيرة 
العربية انطالق مهنة تميزت بها دولة اإلمارات الحًقا على مدى اآلف السنين.

صيد اللؤلؤ يف اإلمارات
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الفصل

بُنيت مدافن حفيت التي ُعثر عليها يف 
جبال الحجر يف مناطق مرتفعة بحيث كان 

باستطاعة السكان مشاهدتها من أي مكان 
خالل تنقلهم يف أرجاء المنطقة.

الفصل 4  بداية )العصر البرونزي( وظهور الواحات
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هيلي 8
جبل حفيت

حوايل عام 3000 ق.م،   
شهدت جميع أنحاء 

المنطقة تغيرات كبيرة. وقد 
أطلق العلماء على السنوات 

الخمسمئة التالية، من عام 
3000 اىٕل 2500 ق.م، اسم 
"مطلع )العصر البرونزي(" 
ولكنهم يشيرون إليها أيًضا 
باسم “حقبة حفيت” على 

اسم جبل حفيت الكائن 
بالقرب من مدينة العين.   

خريطة توضح مكان المواقع األثرية 
المهمة يف واحة العين التي تعود 

للعام 3000 ق.م.

مقدمة
بدأ المناخ بالتغير مجدًدا منذ حوايل عام 3000 ق.م، أو قبل 5,000 

سنة من اآلن، ليشبه المناخ يف وقتنا الحايل مع هطول كميات قليلة من 
األمطار يف فصل الشتاء. وقد دفع هذا التغّير المناخي المجموعات البشرية 
المقيمة على السواحل لالنتقال نحو البّر لقضاء جزء من السنة يف المناطق 
الداخلية حيث تنشأ فيها المراعي العشبية بعد هطول األمطار، كما أتاح لهم 
أيًضا صيد الحيوانات وتربية قطيع األغنام والماعز واألبقار مثلما فعلوا تماًما 

قبل عام 4000 ق.م.

اإل أن المجتمع اإلمارايت يف ذلك الوقت كان يختلف كثيًرا عما كان عليه 
خالل )العصر الحجري الحديث(، حيث شهدت المنطقة تغيرات كبيرة بدًءا 

من حوايل عام 3000 ق.م. وقد أطلق العلماء على السنوات الخمسمئة 
التالية، من عام )3000 اىٕل 2500 ق.م(، اسم )بداية )العصر البرونزي( 

ولكنهم أيًضا يشيرون إليها باسم “حقبة حفيت” على اسم جبل حفيت 
كتشف علماء اآلثار على جبل حفيت،  الكائن بالقرب من مدينة العين. ا

كثر من 50 سنة، عشرات المدافن الحجرية المختلفة، ومنذ ذلك  وقبل أ
الحين تم العثور على اآلف أخرى من هذه المدافن يف مختلف أنحاء الدولة.

أصبحت هذه المدافن تُعرف باسم "مدافن حفيت" نظًرا الكتشافها أواًل يف 
جبل حفيت. ويف العصور القديمة، تعرضت مدافن كثيرة للسرقة، ولكن 

مدافن أخرى قدمت معلومات مهمة حول الحياة آنذاك حيث كان يتم دفن 
عدة أشخاص يف مدافن يمكن رٔويتها من على بعد عدة كيلومترات.

كما عثر العلماء يف هذه المدافن على أواٍن فخارية من )بالد ما بين 
النهرين(، لكنهم لم يعرفوا، حتى وقتنا، سبب هذه التجارة بين المنطقتين.
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يَعرِف علماء اآلثار جيًدا أن مجتمع )بالد ما بين النهرين( كان مختلًفا جًدا 
آنذاك عن مجتمع اإلمارات. ففي )بالد ما بين النهرين( ظهرت المعابد 

الضخمة خالل الفترة األوروكية )3800 - 3100 ق.م( وكانت هذه المعابد 
تجمع المنتجات الزراعية من العاملين يف الحقول حيث لم يكن كهنة 

المعابد يسمحون للناس باختيار مهنتهم، بل كانوا يكلّفون الناس بأعمال 
محددة يجب عليهم تأديتها أو يواجهون العقاب، ويف المقابل كان المعبد 

يزّود الناس بالغذاء. أضف اىٕل ذلك أّن الموارد الطبيعية لم تكن توزّع 
بالتساوي على السكان. ولهذين السببين، كان عدد األثرياء قلياًل جًدا يف تلك 

الفترة الزمنية.

احتاج هذا االقتصاد الجديد اىٕل موارد جديدة مثل النحاس والحجارة الصلبة 
التي لم تكن متوفرة يف جنوب )بالد ما بين النهرين(، لكنها كانت متوفرة يف 

أرض اإلمارات. وربما يكون هذا السبب هو الذي جذب التجار اىٕل شواطٔى 
اإلمارات وجلبوا معهم أواين )بالد ما بين النهرين( التي ُوجدت يف مدافن 

حفيت للتجارة بها.

زمن التغيير
شرحنا يف الفصل الثالث كيف كان سكان اإلمارات يف حوايل عام 5000 
ق.م يحصلون على غذاء جيد ويتمتعون بصحة جيدة جًدا بشكل عام. 

وتدل الهياكل العظمية المكتشفة من مدافن يف رأس الحد يف ُعمان على 
أن الحياة أصبحت يف غاية الصعوبة بعد عام 4000 ق.م ألن المناخ أصبح 

كثر جفاًفا. كان الناس يكافحون للحصول على غذاٍء كاٍف، كما أّن األمراض  أ
انتشرت. ومع األسف، ال يوجد بحوزتنا هياكل عظمية كثيرة من حقبة 

جبل حفيت لتساعدنا على فهم غذاء وصحة الناس الذين عاشوا يف تلك 
المنطقة يف حوايل عام 3000 ق.م، ولكن توضح أدلة أخرى أن العالقة بين 

الناس وبئيتهم كانت تتغير بسرعة فائقة.

مع نهاية األلف الرابع قبل الميالد يف 
)بالد ما بين النهرين(، ظهرت المعابد 

كمركز اقتصادي وسياسي للمدينة. 
يوضح التمثال الصغير يف الصورة الهدايا 

التي كان الناس يقدمونها للمعابد.

بعثة علماء اآلثار من النرويج وهم يكشفون عن مدافن جبل حفيت األوىل يف الستينات من القرن الماضي )والذين 
حضروا بناء على دعوة من المغفور له -بإذنه تعاىل- الشيخ زايد(.
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خالل )العصر الحجري الحديث(، كان الناس يتنقلون يف 
مختلف أنحاء اإلمارات بسهولة نظًرا ألنه أصبحت لديهم 

معرفة جيدة بالطبيعة ومواردها، وأماكن نمو النباتات 
الصالحة لألكل، والمناطق التي تتوفر فيها المياه بسهولة 

تحت األرض. وباالعتماد على هذه المعرفة، بدأ بعض 
الناس بالعيش يف المكان نفسه لمعظم السنة حوايل 

عام 3000 ق.م، كما بدأوا بزراعة المحاصيل.

لم تقتصر تلك التغيرات المناخية على منطقة اإلمارات 
وشبه الجزيرة العربية فقط، بل حدثت تغيرات مشابهة 

يف العديد من مناطق الشرق األوسط لكن قبل ذلك 
بوقت طويل، ربما حوايل عام 9000 ق.م. دفع هذا 

االختالف يف توقيت تلك التغيرات المناخية علماء اآلثار 
اىٕل االعتقاد يف البداية أن اإلمارات وأجزاء كبيرة من 

شبه الجزيرة العربية كانت متخلفة عن بقية المناطق 
يف الشرق األوسط، ولكن الدراسات التي أجريَت حول 

الناس القدماء الذين بدأوا بممارسة الزراعة والعيش يف 
مكان واحد طوال السنة بّينت غالًبا أن هذا األمر أدى 

اىٕل تردي صحة وغذاء أولئك الناس. فقد كانوا يعتمدون 
على زراعة المحاصيل كالقمح والشعير وأهملوا الموارد 
الغذائية األخرى، فإذا أصاب القحط محاصيلهم، لم يكن 
يتوفر لديهم سوى القليل من الخيارات الغذائية األخرى.
عالًوة على ذلك، كانوا يعيشون يف المكان نفسه طوال 

السنة، وهذا ما يساعد على انتشار األمراض بسهولة 
داخل القرية. لقد استطاع سكان اإلمارات تفادي هذه 
المشكالت خالل )العصر الحجري الحديث( إذ حافظوا 

على نمط حياة يعتمد على النشاط والتنقل واستخدموا 
أجزاء مختلفة من أراضي المنطقة.

عندما بدأ الناس بزراعة المحاصيل يف حوايل عام 3000 ق.م يف اإلمارات، كانت هذه 
المحاصيل مجرد مصدر واحد من مصادر كثيرة للغذاء ولم تصبح المصدر األهم 

أبًدا حيث استمروا بالصيد وجمع الموارد البرية من البر والبحر واستخدام قطعان 
الحيوانات التي كانوا يربّونها.

العين والواحات األوىل
إن أقدم دليل بحوزتنا على زراعة المحاصيل يف اإلمارات يعود اىٕل منطقة هيلي 8 

األثري يف العين حيث قام علماء اآلثار بالحفر والكشف عن هذه القرية يف أواخر 
السبعينيات ومطلع الثمانينيات من القرن الماضي، وهي تتألف من برج كبير جًدا 

مربع الشكل تم بنأوه من الطوب الطيني المجفف بأشعة الشمس، ومن خالل تحديد 
التاريخ بالكربون الشعاعي قّدر العلماء تاريخ بنائها بين عامي )3300 و2900 ق.م( 

ورغم أنه ال يمكن لنا أن نجزم شيًئا حول طبيعتها، اإل أنها تبدو كأحد الحصون التي 
بُنيت من لبنات طينية خالل القرون القليلة الماضية يف العين.

زرع السكان الذين عاشوا يف منطقة العين حوايل عام 3000 ق.م محاصيل 
متنوعة، ومن أهم هذه المحاصيل أشجار النخيل )انظر اىٕل الفقرة بعنوان “أشجار 
النخيل“( حيث وفرت تلك األشجار مواًدا للبناء وصنع السالل باإلضافة اىٕل الغذاء. 

كما زرعوا القمح والشعير، لكن مياه األمطار لم تكن تكفي لزراعة هذه المحاصيل، 
لذلك اضطروا الستخراج المياه العذبة من خالل حفر اآلبار لسحب المياه من باطن 

على مدى اآلف السنين، ظل الناس يعتمدون يف غذائهم على 
كلها اىٕل أن بدأت بعض الشعوب، وليس  جمع النباتات البرية وأ

جميعها، يف منطقة الشرق األوسط بزراعة نباتاتهم الخاصة 
مثلالقمح والشعير من خالل نثر بذورها يف األرض وتأمين 

مياه نقية لري هذه المحاصيل. وهكذا كانت بداية الزراعة 
كنشاط إنساين.

الزراعة
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إن أقدم دليل بحوزتنا   
على زراعة المحاصيل يف 
اإلمارات يعود اىٕل منطقة 
هيلي 8 األثري يف العين 

حيث قام علماء اآلثار بالحفر 
والكشف عن هذه القرية يف 
أواخر السبعينيات ومطلع 

الثمانينيات من القرن 
الماضي، وهي تتألف من 

برج كبير جًدا مربع الشكل 
تم بنأوه من الطوب الطيني 
المجفف بأشعة الشمس.   

أّدت بدايات الزراعة يف منطقة اإلمارات 
حوايل عام 3000 ق.م اىٕل ظهور المزارع 

على نطاق ضيق والتي ال تزال موجودة يف 
الجبال.

األرض اىٕل السطح، ومن ثم كانوا يصّبون الماء المستَخرج داخل قنوات 
تنقله اىٕل الحقول )انظر اىٕل الفقرة أدناه بعنوان “المياه يف الصحراء“(. ومع 

كثر  مرور الزمن، أصبح لدى سكان اإلمارات المهارة والمعرفة البتكار طرق أ
فعالية للحصول على المياه حيث كانوا بين أول الشعوب التي استخدمت 

األفالج يف الري )انظر الفصل 7).

على الرغم من ظهور الزراعة يف اإلمارات القديمة حوايل عام 3000 ق.م، 
بقي سكان اإلمارات يستخدمون طرًقا تقليدية لجمع الغذاء حيث كانوا 

يجمعون النباتات البرية ويقطفون ثمار النبق من شجرة السدر، ويصيدون 
الحيوانات مثل المها والغزالن والِجمال البرية. وقام سكان القرى الواقعة 
علىالساحل والجزر بتطوير طرق فّعالة لصيد األسماك الضخمة كالتونة؛ 
أما البدو الرعاة الذين كانوا يقطنون يف البر، فقد تابعوا نمط حياتهم حيث 
كانوا يتنقلون مع قطعانهم من األغنام والماعز يف مختلف أنحاء المنطقة 

خالل فصلي الشتاء والصيف، وكانوا على األرجح اىٕل جانب ذلك يمارسون 
التجارة مع قرى جديدة مثل هيلي 8. وبحلول عام 3000 ق.م، تم استخدام 
الحمير من قبل السكان كوسيلة لنقل البضائع على طول الساحل وحول 
حواف الجبال. لكن ظّل من الصعب عليهم عبور الكثبان الرملية الضخمة 
التي كانت تفصل العين عن ساحل أبوظبي وديب اىٕل أن استطاعوا تدجين 

الجمل العريب وحيد السنام )انظر الفصل 7).
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على الرغم من ظهور الزراعة   
يف اإلمارات القديمة حوايل 

عام 3000 ق.م، بقي سكان 
اإلمارات يستخدمون طرًقا 
تقليدية لجمع الغذاء حيث 

كانوا يجمعون النباتات 
البرية ويقطفون ثمار النبق 

من شجرة السدر، ويصيدون 
الحيوانات مثل المها العريب 

والغزالن والِجمال البرية.   

آثار مستوطنة هيلي 8 يف مدينة العين ويعود تاريخها اىٕل حوايل 
العام 3000 ق.م.
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المياه يف الصحراء
يف الوقت الحاضر، يبلغ معدل هطول األمطار يف دولة اإلمارات حوايل 
100 ملليمتر سنويًا، وتحدث معظم هذه الهطالت المطرية خالل شهور 
الشتاء عندما يتحرك الهواء المثقل بالرطوبة نحو الخليج العريب أو على 
طول الجبال يف إيران. وعلى الرغم من وجود بعض االختالف يف معدل 

هطول األمطار بين أجزاءالدولة المختلفة( مثاًل، يبلغ معدل هطول األمطار 
كثر بقليل من أبوظبي( اإل أنه يمكن وصف مناخ دولة  يف رأس الخيمة أ
اإلمارات العربية المتحدة عموًما بأنه “صحرواي”. وبالنسبة للناس الذين 

عاشوا يف المنطقة قديًما، خلقت ندرة األمطار هذه صعوبات وفرًصا لهم يف 
آن واحد. من أبرز هذه الصعوبات استحالة زراعة المحاصيل الحقلية اإل 
إذا بلغ معدل هطول األمطار حوايل 300 ملليمتر سنويًا. وحتى يف حال 
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حظيت التمور بأهمية واضحة يف حياة سكان اإلمارات، وأجزاء أخرى من الشرق األوسط، آلالف 
السنين. فباإلضافة اىٕل التمور، حصل سكان اإلمارات من أشجار النخيل على الكثير من المواد 

التي كانت تشكّل جزًءا كبيًرا من حياتهم اليومية. فقد كانوا عادًة يجنون التمور يف منتصف 
فصل الصيف، لكنهم لم يتناولوا التمور يف الصيف فقط، بل كانت التمور تتحول اىٕل ثمار طرية 
ومن ثم جافة يف الشهور التالية، وكانوا يأكلونها يف هذين الشكلين تماًما كما يفعلون يف الوقت 

الحاضر. ليس هذا فحسب، بل كان السكان يف كافة أنحاء اإلمارات يصنعون سائاًل من التمور 
ُيسمى الدبس؛ وتتكون هذه العملية من وضع كمية كبيرة من التمور يف سلة مصنوعة من 

سعف النخيل حيث ُتغلق بإحكام ومن ثم توضع على سطح له أثالم )شقوق( مع وضع إناء عند 
طرف السطح المثلم، وبفعل قوة جاذبية األرض، ينساب السائل ببطء من سلة التمور اىٕل األثالم 
حيث يسيل فيها اىٕل أن ينسكب يف اإلناء. ُتسمى هذه التجهيزات "المدبسة"، وكانت من المعالم 

الشائعة يف الحصون والمنازل 
الكبيرة يف مختلف أنحاء شرق شبه 
كتشافها  الجزيرة العربية، كما تم ا

يف البحرين وتّبين أنها تعود اىٕل 
منتصف األلفية الثانية ق.م، ويف 
مدينة مويلح القديمة التي يبلغ 

عمرها 3000 سنة وتقع على 
أطراف مدينة الشارقة الحالية. 
وكان الدبُس يحفظ لعدة أشهر 

ويشكّل مصدًرا مهًما للسعرات 
الحرارية والسكر اىٕل أن يحين موعد 

جني التمور يف الصيف التايل.

لم تكن التمور سوى واحدة فقط 
من فوائد زراعة أشجار النخيل، 

فزراعة أشجار النخيل أدت اىٕل نشوء 
مناطق محمية من أشعة الشمس 

الحارقة يستطيع السكان اإلقامة 
فيها يف الصيف. أيًضا وفرت أشجار 
النخيل مواًدا للبناء والحرف اليدوية 

حيث كان السكان يستخدمون 
سعف النخيل كمادة رئيسة لبناء 
كواخ "العريش"، ويستخدمونها  أ

أيًضا لصناعة السالل والحبال، بينما 
كانوا يستفيدون من الضلع األوسط 

لسعف النخيل يف صناعة األثاث. 
وبعد أن تتوقف شجرة النخيل 
عن إنتاج التمور، كان السكان 

يستخدمون جذعها الرئيس لبناء 
المنازل. يف الحقيقة، من المنصف 

القول إن شجرة النخيل كانت أهم نبات زرعه سكان اإلمارات يف الماضي.

أشجار النخيل
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صورة ألحد اآلبار التي كانت تنتشر 
يف المنطقة خالل )العصر البرونزي(.

هطول هذا المعدل من األمطار، فيجب أن تهطل بانتظام 
سنويًا، وهذا ما ال يحصل يف دولة اإلمارات العربية 

المتحدة، حيث ليس مستغربًا أن تهطل كميات قليلة 
جًدا من األمطار لعدة سنوات ومن ثم يهطل مقدار 200 

ملليمتر خالل بضعة أسابيع فقط من فصل الشتاء، 
مما يعني أن “الزراعة الجافة”، أي الزراعة باالعتماد فقط 

على األمطار لريّ المحاصيل، لم تكن ممكنة بالنسبة 
للكثير من المحاصيل التي أصبحت فيما بعد ذات 

أهمية يف كافة أنحاء المنطقة.

وعلى الرغم من ندرة األمطار يف دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، اإل أنه توجد كميات هائلة من المياه تحت 

سطح األرض. كما رأينا يف الفصل األول، كان المناخ 
يف دولة اإلمارات مختلًفا جًدا يف الماضي البعيد وحتى 

عام 4000 ق.م تقريًبا كانت تهطل كمية من األمطار 
كثر من الوقت الحاضر، لكنها كانت تتسرب بسرعة يف  أ
رمال الصحراء وسفوح الجبال الحصوية لتتجمع تحت 

سطح األرض. كان من الممكن أن تبقى مياه األمطار 
يف مكامنها الجوفية آلالف السنين، وأحيانًا كانت تتفجر 
على شكل ينابيع، كما هو الحال يف منطقة حّتا يف ديب.

ويف حاالت أخرى كانت تنبجس بالقرب من الساحل 
حيث تتواجد فوق المياه المالحة األثقل منها وتقترب 

من السطح كما هو الحال يف أبوظبي. أدرك سكان 
اإلمارات القدماء سريًعا وجود كميات كبيرة من المياه 

تحت سطح األرض، وابتكروا طرًقا جديدة للوصول إليها، 
ومن أول األمثلة على ذلك البئر الذي ُعثر عليه يف موقع هيلي 8 األثري 

كثر تعقيًدا مثل الفلج  يف العين، ولكن بعد وقت قصير طّور الناس طرًقا أ
)انظر اىٕل الفصل 7) .

تطور الصناعات الحرفية
تذكر نصوص قديمة من )بالد ما بين النهرين( بعد عام 3,000 ق.م أرًضا 

اسمها "بالد مجان" كانت أحد أهم مصادر النحاس.

كُتبت هذه النصوص باللغة السومرية أو األكادية وباستخدام الحروف 
المسمارية. المؤرخون واثقون تماًما من أن مجان هو االسم القديم لدولة 

اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة ُعمان. حيث تدل آثار دولة اإلمارات 
العربية المتحدة على أن تعدين وشغل النحاس كانا من األنشطة بالغة 

األهمية بعد عام 3000 ق.م.

تحتوي مدافن حفيت التي يعود تاريخها اىٕل حوايل عام 3000 ق.م على 
عدد قليل من خطاف األسماك )شص صيد السمك( والمسامير والمخارز 

النحاسية، وتّمثل هذه األشياء بداية استخدام النحاس يف منطقة اإلمارات 
القديمة. على األرجح كان يتم استخراج النحاس المستخدم لصنع هذه 

األشياء من المناجم يف جبال الحجر. وبعد وقت قصير أصبحت اإلمارات أحد 
أهم منتجي النحاس يف العالم القديم )انظر الفصل 5) .
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صورة لخطاف )شص( كبير مصنوع 
من البرونز ُوجد يف تل أبرق وكان 

ُيستخدم يف صيد األسماك الضخمة 
مثل الهامور.

البرونز هو عبارة عن خليط من النحاس 
كثرها شيوًعا كالقصدير.  ومعادن أخرى أ

تحتوي جبال الحجر يف دولة اإلمارات 
العربية المتحدة على كميات كبيرة من 

النحاس، أما المعادن األخرى الالزمة 
إلنتاج البرونز فكان ال بد من الحصول 

عليها من المناطق المجاورة. على سبيل 
المثال، كان السكان يجلبون القصدير 

من أفغانستان وباكستان. وحتى يتمكنوا 
من مزج هذه المعادن مًعا كانت هذه 

العملية تحتاج اىٕل كميات كبيرة من 
الوقود اىٕل جانب المعرفة والمهارة. ومع 

تقدم )العصر البرونزي( أصبح سكان 
اإلمارات حرفيين ماهرين وتمكنوا من 

تعدين النحاس وإنتاج مصنوعات متنوعة 
من البرونز.

البرونز

باإلضافة اىٕل الصناعات النحاسية، مارس سكان اإلمارات المحليون أنشطة 
اقتصادية أخرى حوايل عام 3000 ق.م. فقد تأثروا بأواين )بالد ما بين 

النهرين( التي ُوجدت يف مدافن حفيت وشجعتهم على صناعة أواٍن خاصة 
بهم حيث جمعوا الصلصال من حواف الوديان يف الجبال ومزجوا هذا 

الصلصال مع الرمل والحجارة المسحوقة ليقوموا بتشكيل األواين على 
دواليب بسيطة. ومّثل ذلك انطالق صناعة الفخار يف اإلمارات.

باختصار، شهدت الحقبة القريبة من عام 3000 ق.م تطورات كثيرة يف 
كافة أنحاء اإلمارات حيث زرع السكان المحاصيل وشيدوا المباين وطوروا 

تقنيات جديدة مثل تعدين وصهر النحاس، كما قاموا بتربية قطعان 
الحيوانات وصيد الحيوانات البرية واستغالل الموارد البحرية الوفيرة. بعبارة 
أخرى، مزجوا طرق العيش التقليدية مع األفكار والتقنيات الجديدة. وخالل 
القرون التي تلت ذالك، أصبح إيجاد التوازن بين هذه األفكار مهم جًدا مع 

بدء سكان اإلمارات بالتجارة مع جيرانهم يف منطقة الخليج العريب و)بالد ما 
بين النهرين(.
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صورة المدفن الكبير يف الهيلي كان يحتوي 
على بقايا رفات مئات األشخاص الذين 
كانوا يعيشون يف قرية الهيلي المجاورة 

وماتوا فيها.
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حضارة أم النار الفترة الممتدة من: 

)2500-2000 ق.م(



كلباء
تل أبرق

الهيلي
أم النار

خريطة توضح مواقع حضارة أم النار 
2500 - 2000 ق.م ذات األهمية 

التاريخية يف دولة اإلمارات العربية 
المتحدة.

مقدمة
قبل حوايل 4,500 سنة من اآلن، أي بحدود عام 2500 ق.م، طرأت 

تغّيرات هائلة على الحياة اليومية لسكان منطقة اإلمارات. لكن سكان 
اإلمارات تعلموا كيف ينجحون يف التكّيف مع تلك التغّيرات وال سيما 

المناخ المتغير، وهذا النجاح جعلهم يشكّلون مجتمًعا مزدهًرا يعتمد على 
المعرفة التي كانوا يتناقلونها من جيل اىٕل آخر. وقد تجلّى ذلك يف معرفة 
سكان اإلمارات األماكن التي كانوا يستطيعون فيها رعي األغنام والماعز 

واألبقار، والمناطق التي يمكنهم فيها صيد الحيوانات كالمها العريب والِجمال 
والغزالن. من ناحية ثانية، استمر الساحل العريب بلعب دور مهم يف حياة 

سكان اإلمارات، ويف حوايل عام 3000 ق.م كان الناس قد بدأوا بصنع األواين 
الفخارية وتشييد المباين من اللبنات الطينية وزراعة المحاصيل.

تسارعت وتيرة هذه التغّيرات حوايل عام 2500 ق.م حيث بنى سكان 
اإلمارات آنذاك العشرات من المدن والقرى الجديدة التي كان العديد منها 

يتضمن برًجا كبيًرا مبنيًّا من اللبنات الطينية أو الحجارة. وقد عثر علماء اآلثار 
على نماذج منها يف مختلف أنحاء دولة اإلمارات من العين يف إمارة أبوظبي 
اىٕل تل أبرق وكلباء على الساحل الشريق، كما عثروا على بعضها يف شمال 

ُعمان. كانت هذه األبراج ضخمة يمكن رٔويتها من على بُعد عدة كيلومترات، 
وهذا دليل على أن الناس بدأوا بزراعة المزيد من المحاصيل آنذاك، كما 

بدأوا بصنع أواٍن فخارية وأسلحة وأدوات برونزية مميزة.
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أسفرت أعمال التنقيب يف جزيرة أم النار بأبوظبي عن العثور على 
كتشفها عالم اآلثار جيفري بيبي يف  أوىل اللقى األثرية من هذه الحقبة ا
كتشافها من قبل، كان السكان  خمسينيات القرن العشرين. رغم عدم ا

المحليون يف تلك المناطق من دولة اإلمارات على علم بوجود البقايا 
القديمة على هذه الجزيرة ويف مناطق أخرى على مدى قرون، كما كانوا 

يعرفون أنها تعود اىٕل ماٍض بعيٍد جًدا، ولكن لميتم الكشف عنها اإل يف أواخر 
الخمسينيات حيث ّحدد علماء اآلثار الدنماركيون أن تاريخ المدافن والمباين 
يعود لمرحلة ما من )العصر البرونزي( )3000 - 1200 ق.م(. وبفضل ذلك 
كبر من المعلومات عن هذه الحضارة  االكتشاف آنذاك، أصبحنا نعرف قدًرا أ
وعالقاتها التجارية الكثيرة؛ ومن المتعارف عليه اآلن أن تاريخها يمتد بين 

عامي 2,500 و2,000 ق.م. وبعد االكتشافات يف أم النار بحوايل ستين سنة، 
ال يزال العلماء يطلقون على نمط الحياة القديم هذا اسم “حضارة أم النار” 

وهو اسم مشتّق من اسم الجزيرة التي ُعثر فيها أواًل على اللقى األثرية من 
تلك الحقبة التار يخية.

النحاس والتجارة
تختلف المدن والقرى التي كانت موجودة يف اإلمارات حوايل عام 2500 
ق.م بصورة كبيرة عن المدن والقرى يف دولة اإلمارات الحديثة؛ رغم ذلك 

نستطيع أن نجد شيًئا مشتركًا بين ذلك الماضي السحيق والحاضر الذي 
نعيشه اآلن. يف الوقت الحاضر، تحتل دولة اإلمارات العربية المتحدة مركًزا 
كتشاف النفط فيها يف  كتسبته بصورة تدريجّية من جراء ا اقتصاديًا مهًما ا

خمسينيات القرن العشرين وحاجة جميع دول العالم لهذا المصدر الثمين 
كتشاف النفط، استطاعت دولة اإلمارات العربية المتحدة  للطاقة. وبفضل ا

أن تنمو وتتحول اىٕل بلد مزدهر يستقطب الكثير من الناس الذين يأتون 
إليها بهدف التجارة والعمل فيها. من ناحية ثانية، إذا ما عدنا اىٕل حوايل العام 

2500 ق.م نجد أن الناس يف مختلف أنحاء الشرق األوسط كانوا بحاجة 
للنحاس وليس للنفط، حيث كانت المدن الجديدة يف )بالد ما بين النهرين( 

بحاجة للنحاس من أجل صنع األسلحة واألدوات الزراعية، ونظًرا لعدم 
توفر النحاس يف )بالد ما بين النهرين(، كان ال بد من استيراده من اإلمارات 

ومناطق أخرى. تحتوي سلسلة جبال الحجر على كميات هائلة من النحاس 
الذي تعلم الناس طريقة استخراجه من المناجم وصهره لتحويله من معدن 

خام وصخور اىٕل نحاس نقي. بعد ذلك، كانوا يصّدرون النحاس اىٕل المدن 
الساحلية مثل أم النار يف أبوظبي أو تل أبرق يف الشارقة، ومن ثم شحنه اىٕل 

(بالد ما بين النهرين( ومناطق أخرى.

اندفع التجار من مختلف المناطق اىٕل منطقة اإلمارات لعقد صفقات 
تجارية. كان هٔوالء التجار يجلبون معهم أواين خزفية جميلة وأمشاًطا 

مصنوعة من العاج وخرزات مزخرفة كتلك التي عثر العلماء عليها مثاًل يف 
مدافن أم النار ويف تل أبرق أو العين. ومن خالل قراءة النصوص المكتوبة 

بالحروف المسمارية من )بالد ما بين النهرين(، نستطيع أن نأخذ فكرة 
جيدة عن كمية النحاس التي تم تصديرها والمكان الذي ذهبت إليه؛ وأحد 

النصوص من الفترًة التالية مباشرًة لحقبة أم النار يذكر شحنة واحدة 
تتضمن أ كثر من 18 طنًّا من النحاس. كما تدلنا تلك النصوص على 

أسماء بعض هٔوالء التجار والمكان الذي أتوا منه وكيف كانوا يمارسون 
تجارتهم  مع اآلخرين. نعلم أن سكان جزيرة أم النار آنذاك ال بّد وأنهم قد 

قبل اآلف السنين، كان سكان اإلمارات 
يحرصون على الظهور بأحسن مظهر.

ورغم أننا ال نعرف سوى معلومات قليلة 
جًدا عن المالبس التي كانوا يرتدونها، اإل أننا 
نعلم جيًدا أن تقاليد الزينة التي كان سكان 
اإلمارات يستعملونها يف حياتهم اليومية يف 

الماضي القريب لها أصول قديمة للغاية. 
مثاًل، وضع الكحل، وهو أحد أنواع ماكياج 

العيون، له تاريخ طويل وكان ُيستخدم 
ا ألنه يلفت االنتباه اىٕل العيون ولكن  جزئيًّ
كذلك ألنه يحمي العين من الرمل. وقد 

عثر علماء اآلثار على نماذج من نوع قديم 
للكحل ُيسمى "أتكامايت" داخل أوعية 

صدفية يف موقع تل أبرق، ما يدل على أن 
تقليد الكحل له تاريخ طويل جًدا. كما نعلم 
جيًدا أن الناس الذين عاشوا خالل )العصر 

البرونزي( كانوا يرتدون عقوًدا مصنوعة 
من خرزات جميلة مستوردة من الهند، كما 
كانوا يثّبتون شعرهم من الخلف بأمشاط 

مصنوعة من العاج. وبأيدينا معلومات أقل 
عن المالبس رغم أن النصوص القديمة 

تخبرنا أنه كان يتم تصدير الصوف من 
)بالد ما بين النهرين( اىٕل اإلمارات، ومن 
المحتمل أن الغاية من ذلك كانت صنع 

المالبس. أيًضا كان الناس يرتدون المالبس 
المصنوعة من الكتان، وهو قماش ُيصنع 

من نبات الكتان، حيث ُعثر على قطعة من 
الكتان القديم يف مدافن أم النار يف موقع 

تل أبرق.

التجميل يف )العصر 
البرونزي(

مكحلة وكحل العيون عمرها 3,000 سنة 
ُعثر عليها يف قرية مويلح بالشارقة.
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التقوا بهؤالء التجار القادمين من العراق وإيران وجنوب آسيا؛ إاّل أننا ال نعلم 
ما هي اللغة التي كانوا يستخدمونها خالل هذه اللقاءات. من المرجح أنها 

كانت مختلفة جًدا عن اللغة العربية، ومن المحتمل أن تكون قد نشأت لغة 
مشتركة يستطيع معظم الناس فهمها والتواصل بها. على أية حال، هنالك 

شيء واضح لدينا وهو أن التجار المسافرين من جنوب آسيا اىٕل اإلمارات 
والبحرين و)بالد ما بين النهرين( كانوا يستخدمون نظاًما متطوًرا جًدا للوزن 

حيث كانوا يستخدمون أثقااًل حجرية ال تزيد عن 8 غرامات لقياس وزن 
المواد الثمينة كالذهب، وقد ُعثر على بعض هذه األثقال يف دولة اإلمارات 

العربية المتحدة مما يدل على وجود اتفاق شامل حول األوزان يف كافة 
أنحاء منطقة الخليج العريب منذ عام 2500 ق.م تقريًبا.

صورة لبعض األوزان من بالد السند 
التي ساعدت الناس على تبادل البضائع 

والتجارة بثقة عبر مسافات شاسعة.

صورة للمغفور له الشيخ زايد رحمه هللا، أول رئيس لدولة اإلمارات العربية المتحدة، وهو يتفقد أعمال التنقيب عن اآلثار يف مدينة العين.

رغم أن سكان اإلمارات كانوا يعيشون 
يف منازل بسيطة يف ذلك الوقت، اإل 

أنهم كانوا مصدرين مهمين للنحاس اىٕل 
)بالد ما بين النهرين( عبر البحرين. تدل 

النقوش على هذا اللوح الطيني من )بالد 
ما بين النهرين( على تفاصيل إحدى 

شحنات النحاس.

إن مسّميات بعض الحضارات القديمة أطلقتها تلك الحضارات على نفسها 
)مثل الرومان(، أو المسميات التي أطلقها اآلخرون عليها )مثاًل، المصريون، 

وهو االسم الذي استخدمه اإلغريق(. ويف حالة دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
كتشافه من حقبة معّينة لتسمية حضارة ذلك  نستخدم أول موقع أثري تم ا

المكان. لهذا السبب، تمت تسمية حضارة أم النار على اسم الجزيرة التي 
ُوجَدت عليها وألول مرة بقايا تعود اىٕل الحقبة الممتدة من حوايل عام 2500 
اىٕل 2000 ق.م، كما تمت تسمية حضارة وادي سوق )2000 - 1600 ق.م( 

علىاسم واٍد يف ُعمان. ويمكن أن نستخدم أيًضا مصطلًحات تقنية مثل 
العصر النحاسي، )العصر البرونزي(، أو )العصر الحديدي( لوصف اإلنجازات 

التقنية الرئيسة التي حدثت يف ذلك العصر.

كيف تمت تسمية الحضارات القديمة؟
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كان سكان )بالد ما بين النهرين( يطلقون على اإلمارات و ُعمان اسم 
"مجان"، وقد عثر العلماء على هذا االسم يف نصوص مسمارية كثيرة 

من العراق خالل تلك الحقبة؛ اإل أننا ال نعرف االسم الذي كان يطلقه 
سكان اإلمارات آنذاك على المنطقة بلغتهم. من المرجح أيًضا أن المنطقة 

لم تكن موحدة على شكل وحدة كبيرة واحدة، وإنما كانت مقسمة اىٕل 
عدة مدن وقرى مختلفة لكل منها حاكمها الخاص، وال بد أن الحكّام كانوا 

يجتمعون ويناقشون المشكالت المشتركة على األرجح اىٕل جانب المتاجرة 
والتعامل مع بعضهم البعض بطريقة سلمية. وهنالك دليل على أنهم 

كانوا يتشاركون يف الموارد والتقاليد الحرفية، فكل األواين الفخارية والمباين 
واألدوات التي كانوا يستخدمونها متشابهة اىٕل حد بعيد يف المناطق الممتدة 

من رأس الخيمة اىٕل أبوظبي، وربما كان الوضع مشابًها للمشيخات التي 
كانت موجودة يف الماضي القريب لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

الغذاء
يمكننا القول أن طعام الناس يف هذه المنطقة قد تغّير مع ظهور المدن 
ونمو االقتصاد. فقد بدأ سكان المنطقة الداخلية يف العين بزراعة المزيد 

من المحاصيل كالقمح والشعير، وصناعة بعض أنواع الخبز من هذه 
المحاصيل، كما كانوا يأكلون لحوم أنواع عديدة من الحيوانات المدجنة 

كاألغنام والماعز واألبقار التي كانت توفر لهم الحليب أيًضا. كذلك استمر 
الناس بصيد المها العريب والغزالن والِجمال البرية.

كما أصبحت التمور طعاًما شائًعا يف اإلمارات، حيث عثر علماء اآلثار على 
نوى تمر محروقة يف العديد من المواقع األثرية. خالل تلك الحقبة، ازداد 
كل الكثير من التمور. ويف ذلك  تسوس األسنان بين الناس ربما بسبب أ

من المرجح أيًضا أن منطقة   
اإلمارات لم تكن موحدة يف 

دولة كبيرة واحدة آنذاك، 
وإنما كانت مقسمة اىٕل عدة 

مدن وقرى مختلفة لكل منها 
حاكمها الخاص، وال بد أن 

هؤالء الحكّام كانوا يجتمعون 
ويناقشون المشكالت 
المشتركة، وكانوا على 

األرجح يتاجرون ويتعاملون 
مع بعضهم البعض بطريقة 

سلمية.   

كان السكان الذين يسكنون يف أم النار وتل 
أبرق يتاجرون مع المدن الكبرى مثل هارابا 

الواقعة على نهر السند التي تُعرف اآلن 
باسم باكستان.
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العصر، لم يكن بعد قد تم ابتكار مسكنات األلم أو المضادات الحيوية وهذا 
ما جعل تسوس األسنان مشكلة صحية يف غاية الخطورة ألنه يمكن أن 
يسبب المرض والموت. ومن المحتمل جًدا أيًضا أن الناس كانوا يأكلون 
أنواًعا عديدة من النباتات واألعشاب البرية من الصحراء، ونظًرا ألن هذه 

النباتات ال تترك أي أثر فمن الصعب التأكد من هذا األمر. مع ذلك، يمكن 
أن نتخيل أن النباتات البرية الورقية التي يأكلها الناس يف الوقت الحاضر، 

كان الناس يأكلونها يف الماضي أيًضا.

كان السكان الذين يعيشون يف مدينة أو قرية ساحلية مثل أم النار أو تل 
أبرق خالل هذه الحقبة يحصلون على تشكيلة غذائية أوسع. نعرف أنهم 
كانوا يأكلون القمح والشعير من اآلثار التي تركتها بذور تلك المحاصيل 
على اللبنات الطينية يف جزيرة أم النار، وكانت المحاصيل متوفرة بكثرة 

كبر يف المناطق الداخلية. كما توفرت كميات كثيرة من المأكوالت البحرية  أ
مثل السالحف، األسماك، األطوم، والمحار. وكان الناس يستخدمون الشص 
النحاسي لصيد األسماك الكبيرة كالتونة بينما كانوا يرمون الشباك المثقلة 

بالصخور لصيد األسماك األصغر حجًما من الشاطئ.

كواخ العريش الحصون وأ
كتشافها  إن أروع المباين التي تعود اىٕل حضارة أم النار هي األبراج التي تم ا

يف مختلف أنحاء دولة اإلمارات، وهي عبارة عن مباٍن ضخمة ومدهشة 
شّيدها السكان من اللبنات الطينية أو الحجارة.

من المرجح أن بعض األشخاص كانوا يعيشون داخل تلك األبراج على 
كواخ العريش  طوال السنة، بينما كان األشخاص العاديون يعيشون يف أ
بالقرب من البرج، وكانت هذه األكواخ تشبه نوع األكواخ الذي كان شائًعا 
يف دولة اإلمارات يف الماضي القريب. ونظًرا لبناء هذه المباين من سعف 

النخيل وغصون األشجار األخرى، فقد كانت مباٍن مثالية للبيئة الصحراوية 
الحارة. وكان السكان آنذاك يمارسون معظم األنشطة اليومية مثل تحضير 

الطعام خارج األكواخ يف الهواء الطلق.

صورة ألحد مساكن العريش التي 
كانت تنتشر حول الحصون المشيدة 

من الطوب الطيني والحجارة خالل 
حضارة أم النار.

صورة ألحد آبار المياه الساحلية يف قرية 
تل أبرق كانت تزود السكان بالمياه 

العذبة.
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أيًضا كانت هنالك مباٍن مخصصة ألغراض معينة. مثالً، توجد على جزيرة أم 
النار عدة مستودعات لتخزين البضائع المميزة، ومن المواد التي ُوجَدت يف 
تلك المستودعات مواد نحاسية ربما كانت معّدة للتصدير وكتل من القار 
كانت على األرجح ُتستعمل لطالء السفن التي كانت تبحر صعوًدا ونزواًل 

عبر مياه الخليج العريب )انظر اىٕل الفقرة التي تحمل عنوان “سفن مجان“( .

الموت واآلخرة
من أبرز المعالم األثرية التي كانت تمّيز حضارة أم النار هي المدافن الدائرية 

الضخمة التي ُعثر عليها على الساحل ويف الداخل يف مختلف أنحاء 
اإلمارات. بنى السكان هذه المدافن من كتل حجرية اقتلعوها من الجبال. 

ورغم اختالفها يف الحجم، يتراوح قطر معظم هذه المدافن بين 5 و10 
أمتار. تحمل بعض تلك األحجار الضخمة رسوًما وأشكااًل منقوشة على 

سطحها الخارجي، ويمكن مشاهدة ذلك يف المدفن الكبير الكائن يف موقع 
الهيلي يف العين. ال نعرف معنى هذه الرسومات ولكنها أوصلت رسالة ما 

كانت مفهومة عموًما ذلك الوقت. وعلى الرغم من عدم وجود لغة مكتوبة 
يف اإلمارات آنذاك، كان الناس يتناقلون القصص واألخبار من جيل اىٕل آخر، 

وهذا ما ساعد الناس على فهم هويتهم والدور الذي لعبوه يف المجتمع. 
وربما ترتبط النقوش الموجودة على المدافن بهذه القصص بطريقة ما.

آثار برج يف العين يعود اىٕل حضارة أم النار.

على الرغم من عدم وجود   
لغة مكتوبة يف اإلمارات 

آنذاك، كان الناس يتناقلون 
القصص واألخبار من جيل 

اىٕل آخر.   
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كان يتم دفن الناس يف هذه المدافن بطريقة فريدة من نوعها. ويف مناطق 
أخرى من الشرق األوسط كان هناك نوعان من المدافن آنذاك حيث كان 

يتم دفن معظم الناس يف قبور فردية بسيطة مع بعض األواين كهبات 
لآللهة، بينما كان يتم دفن أي ملك أو ملكة مع أشياء فاخرة تمثل مدى ثراء 

الشخص أثناء حياته.

كانت مدافن أم النار تختلف كثيًرا عن غيرها من المدافن يف الحضارات 
األخرى إذ كانت تحتوي على جثمان مئات األشخاص الذين ماتوا على 

مدى فترة طويلة من الزمن. وعند موت أحد األشخاص، كان ذووه يفتحون 
المدفن ويضعون جثته يف الداخل اىٕل جانب جثامين أسالفه. وحتى 

يوفرون مساحة كانوا يزيحون الهياكل العظمية الموجودة يف المدفن جانًبا 
ويضعونها فوق بعضها البعض على شكل كومة. وبشكل عام، لم تكن 

هناك طقوس دفن ممّيزة ألي شخص يتوىف.

تدل طقوس دفن الموىت التي يتبعها أي شعب على األشياء التي يعتقد 
أنها مهمة يف الحياة. يف حضارة أم النار، كان السكان يبنون المدافن فوق 

سطح األرض، ويف أغلب األحيان بالقرب من إحدى المدن أو القرى بحيث 
يستطيع أي شخص يعيش هناك أن يشاهد كل يوم المدفن الذي يعرف 
أن جميع أسالفه مدفونون مًعا يف المدفن نفسه ودون أي تمييز بينهم 

يف المعاملة. وهكذا كان المدفن يذكّر الناس بأهمية المجتمع.

بقيت صناعة السفن من   
األنشطة المهمة يف مجتمع 

اإلمارات على مر التاريخ؛ 
ومرا كب الداو الشراعية 

التي تبحر عبر الخليج العريب 
واىٕل الهند يف الوقت الحاضر 
تدين بنشوئها لهؤالء الرواد 

يف مجال التقنية البحرية من 
)العصر البرونزي(.   

صورة ألحد المدافن يف أم النار يحتوي 
على رفات 400 شخص تقريًبا حيث كان 
المدفن يجمع بين أجسادهم بطريقة قد 

تعكس قوة الروابط االجتماعية التي كانت 
سائدة يف حياتهم.
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ُتعتبر صناعة السفن مهارة برع فيها سكان اإلمارات قبل اآلف السنين حيث كانوا يجمعون المواد 
المأخوذة من األشجار ويشّدونها اىٕل بعضها بالحبال لكي تبقى متماسكة خالل الرحالت الطويلة. 

وال تتسرب إليها المياه، كان سكان اإلمارات يطلون سطح السفينة بسائل مصنوع من القار 
والزيوت األخرى المستخرجة من الحيوانات. وبعد االنتهاء من طالئها، تصبح السفينة صالحة لإلبحار 

وقادرة على عبور مياه الخليج العريب أو بحر ُعمان اىٕل إيران أو باكستان أو الهند. تذكر نصوص 
)العصر البرونزي( من )بالد ما بين النهرين( “سفن مجان السوداء” يف وصف دقيق لهذه السفن 

التي يغطي القار سطحها الخارجي. وأّدت هذه التقنية الجديدة يف صناعة السفن اىٕل زيادة استيراد 
المواد التي لم تكن معروفة يف اإلمارات من جنوب آسيا، كما أتاحت تصدير كميات كبيرة من 

النحاس من اإلمارات. ويف عام 2005م، أعاد علماء اآلثار بناء سفينة من هذا النوع باستخدام مواد 
تقليدية وأبحروا فيها عبر مياه البحار المفتوحة.

لقد بقيت صناعة السفن من األنشطة المهمة يف مجتمع اإلمارات على مر التاريخ؛ ومراكب الداو 
الشراعية التي تبحر عبر الخليج العريب واىٕل الهند يف الوقت الحاضر تدين بنشوئها لهؤالء الّرواد يف 

مجال التقنية البحرية من )العصر البرونزي(.

سفن "مجان"
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يف تلك المجتمعات، كان هناك على األرجح شيخ مثاًل وعائالت مهمة حيث كان 
جميع السكان يحترمون هؤالء األشخاص ويطيعون قراراتهم ليس ألنهم أثرياء 

يملكون كميات من الذهب والفضة، وإنما ألنهم أثبتوا جدارتهم باالحترام والطاعة 
من خالل تصرفاتهم التي تدل على الشجاعة أو اللطف أو الحكمة يف اتخاذ 

القرارات.

مجتمع أم النار
كان مجتمع اإلمارات خالل حقبة أم النار فريًدا من نوعه اىٕل حد بعيد حيث 

كان سكانه يتاجرون مع الدول العظمى آنذاك حيث كانوا مورًدا مهًما 
لتصدير النحاس اىٕل )بالد ما بين النهرين(. كما كانوا يشترون البضائع 

الفاخرة من السفن التجارية التي تبحر اىٕل موائن مثل جزيرة أم النار، وكان 
الناس يزيّنون أنفسهم بأمشاط العاج والقالئد والخرزات الذهبية المستوردة.

تشير النصوص المكتشفة يف )بالد ما بين النهرين( اىٕل نمو التجارة وتغّيرات 
محتملة داخل اإلمارات يف تلك الحقبة. وهنالك نص يعود تاريخه اىٕل القرن 
الثالث والعشرين ق.م، أو اىٕل ما قبل 4,300 سنة تقريًبا من اآلن، ويذكر 

“32 حاكًما لمجان”. من المحتمل أن يكون كل حاكم من هؤالء الحكّام 
االثنين وثالثين قد أىت من مدينة أو قرية كانت تحتوي على برج ضخم، 

ولكن مدافن أم النار تدل على أن هؤالء الحكّام وأولئك الذين استفادوا من 
التجارة اعتبروا أنفسهم جزًءا من المجتمع حيث كان يتم دفنهم جنًبا اىٕل 
جنب مع جميع سكان المدينة أو القرية، وهذا ما جعل مجتمع اإلمارات 

مختلًفا جًدا عن المجتمع الذي كان موجوًدا آنذاك يف )بالد ما بين النهرين( 
أو مصر.

ازدهرت حضارة أم النار المهمة لمدة التقّل عن 500 سنة، واستطاعت 
بواسطة طرق عديدة ترسيخ بعض أنماط الحياة األساسية على مّر التاريخ 

كالتجارة والزراعة التي ال تزال موجودة يف دولة اإلمارات العربية المتحدة 
حالًيا. ويف حوايل عام 2000 ق.م تغير ذلك الوضع المزدهر بشدة، إذ تدل 

األنواع الجديدة للقطع األثرية والمدافن والمستوطنات على أن تغّيًرا مفاجًئا 
قد حدث يف حياة الناس آنذاك.

من الصعب الّتعرّف على األدوار المختلفة التي كان 
الرجال والنساء يؤدونها يف المجتمعات القديمة، وال 

يمكن افتراض أن دور ألي منهما يف الماضي كان 
مثل دوره يف الوقت الحاضر. ويتعامل علماء اآلثار مع 
هذه المسألة من خالل الدراسة المتأنية للقطع األثرية 

والعظام التي يعثرون عليها يف المدافن. تشير الشواهد 
من )العصر البرونزي( اىٕل زيادة التفرقة بين الرجال 

والنساء يف المعاملة يف معظم أنحاء الشرق األوسط 
وذلك على خالف اإلمارات. على سبيل المثال، ال تتوفر 

أدلة على إعطاء النساء مقدار من الطعام أقل من 
الرجال، أو عدم السماح للنساء باقتناء مواد ثمينة. وال 
شك أننا سنحصل على المزيد من المعلومات حول 

هذا الموضوع من خالل إجراء المزيد من البحوث على 
العظام التي ُعثر عليها يف مدافن أم النار.

المرأة يف مجتمع أم النار
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الفصل

مدفن يعود اىٕل حقبة وادي سوق 
يف جبل بحيص.
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كلباء
وادي الحلو

شمل

تل أبرق

الهيلي

مقدمة
انتهت حضارة أم النار حوايل عام 2000 ق.م. رغم أن أسباب هذه النهاية ال 

تزال مجهولة، اإل أنه من الواضح لدينا أن األواين الفخارية، واألسلحة وأنواع 
المنازل التي سكنها الناس يف تلك الفترة كانت تتغير بسرعة. يف الفترة 
)2000 ق.م ولغاية عام 1600 ق.م( انتقل سكان المنطقة اىٕل مرحلة 

تاريخية جديدة ُيطلق المؤرخون عليها اسم فترة وادي سوق.

الفترة من عام 1600 وحتى عام 1000 ق.م، تشمل نهاية )العصر البرونزي( 
وبداية )العصر الحديدي(، ورغم قلة المعلومات المتوفرة نسبًيا، اإّل أن 

أعمال التنقيب يف مواقع مثل تل أبرق، شمل الهيلي، وكلباء وفرت 
معلومات مهمة عن حياة الناس يف اإلمارات خالل تلك القرون.

تفسير التغيير
ظلت التغيرات الكبيرة التي حدثت حوايل عام 2000 ق.م لغًزا ّحير علماء 

اآلثار لسنوات عديدة. فقد هجر الناس القرى والبلدات التي قطنوا فيها أثناء 
فترة أم النار )2500-2000 ق.م( . وقد رجح العلماء سببين رئيسين وراء 
تلك الهجرة. األول، هو تراجع التجارة التي كانت تربط اإلمارات مع )بالد ما 

بين النهرين( والخليج العريب، وجنوب آسيا. ووفًقا لهذه النظرية. اعتمد 
السكان الذين عاشوا يف اإلمارات بشكل متزايد على االستيراد، وحين لم 

تعد تلك الواردات متوفرة، بدأ المجتمع بالتراجع. غير أن هذه النظرية تعاين 
من نقطة ضعف، فما نعرفه من علم اآلثار عن سكان تلك المنطقة أنهم 

كانوا يعتمدون كلًيا على أنفسهم خالل فترة أم النار )2500 - 2000 ق.م(.

ظلت التغيرات الكبيرة التي   
حدثت حوايل عام 2000 ق.م 
لغًزا حير علماء اآلثار لسنوات 

 عديدة. فقد هجر الناس
القرى والبلدات التي قطنوا 

فيها أثناء فترة أم النار 
)2500-2000 ق.م( .   

خريطة توضح المستوطنات البشرية 
المهمة التي كانت منتشرة يف منطقة 

اإلمارات خالل الفترة الممتدة من العام 
2000 اىٕل العام 1000 ق.م
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صورة إلحدى المشغوالت الذهبية التي عثر 
عليها يف مدفن وادي سوق، وتدل على ثراء 
السكان وقدرتهم على شراء بضائع كمالية 
فاخرة رغم أنهم لم يسكنوا يف مستوطنات 

كبيرة يف تلك الفترة الزمنية.

كثر    أصبح المناخ فجأة أ
جفاًفا يف أواخر فترة أم النار. 

ويمكن مالحظة آثار ذلك 
الجفاف يف طبقات الرمال 

التي تشكلت يف بحيرة 
قديمة قرب عوايف يف رأس 

الخيمة.   

فقد أظهرت لنا األبحاث التاريخية أنهم كانوا يزرعون محاصيلهم، ويصيدون 
الحيوانات، ويربّون قطعان الماشية، كما كانوا يستخدمون موارد البحر 

الوفيرة. بعبارة أخرى، كانت لديهم وفرة من الغذاء. لذا، يصعب علينا تصور 
أن المجتمع قد تراجع تماًما ألن المواد المستوردة ما بين خرز العقيق 

وأمشاط العاج لم تعد متوفرة.

يركز التفسير الثاين لتراجع مجتمع أم النار على تغير المناخ. يعتقد بعض 
علماء اآلثار أن التغيرات يف معدل هطول األمطار منع السكان من مواصلة 
زراعة المحاصيل. يستند أصحاب هذا الرأي اىٕل األدلة التي تثبت أن المناخ 

كثر جفاًفا يف أواخر فترة أم النار. ويمكن مالحظة آثار ذلك  أصبح فجأة أ
الجفاف يف طبقات الرمال التي تشكلت يف بحيرة قديمة قرب عوايف يف رأس 
الخيمة. وقد تمكن العلماء من أن يحددوا أن هذا “الحدث” المناخي قد وقع 

يف عام 2100 ق.م تقريًبا، أي قبل 100 سنة من نهاية فترة أم النار. لهذا 
تبدو صلة هذه األدلة باندثار القرى والبلدات غير واضحة.

لذلك، ال يمكن األخذ بهذين التفسيرين لمعرفة ما الذي حدث فعاًل لحضارة 
أم النار، ولن يحل هذا اللغز اإل إجراء المزيد من األبحاث لمعرفة الحقيقة. 
أما اآلن، فكل ما نعرفه بشكل مؤكد هو أن تلك الفترة شهدت تغيرات يف 

طريقة عيش السكان واألدوات التي صنعوها.

45اإلمارات - تاريخنا

الفصل

6
زمن التغيير: )2000-1000 ق.م(



بحلول منتصف األلفية الثالثة ق.م، 
بدأ انتاج نصال الرماح المصنوعة 

من البرونز بكميات كبيرة يف مختلف 
مناطق اإلمارات حيث كان السكان 

يستخدمونها يف الصيد والقتال.
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الحرف المعدنية
مما الشك فيه أن الناس قد تابعوا حياتهم يف جميع أنحاء اإلمارات، 

واستطاعوا التكّيف مع الظروف الجديدة التي سادت بعد عام 2000 
ق.م. 

شهدت مناطق العين، وتل أبرق يف اإلمارات الشمالية حركة استيطان 
بشرية متواصلة، ربما كان بعض قاطني هذه المناطق من البدو الذين كانوا 

ينتقلون مع قطعانهم من األغنام والماعز حسب المواسم.

لم يتوقف سكان اإلمارات عن استخدام الموارد الطبيعية من الجبال مثل 
كثر شيوًعا بما يف  النحاس والحجر. فقد باتت أشكال جديدة من األسلحة أ
ذلك أنواع مميزة من الرماح ذات الذراع لتثبيت الرمح، إضافة اىٕل صناعة 

األوعية واألحواض البرونزية. يشير إنتاج هذه األسلحة اىٕل أن التقنيات 
المتطورة والصناعات الحرفية ظلت مستمرة رغم تغير الحياة آنذاك.

كانت صناعة النصال )رٔووس الرماح( النحاسية أو البرونزية إحدى أهم 
التطورات التي شهدتها تلك الفترة، وهناك أدلة واضحة على وجودها يف كل 

أنحاء المنطقة. صحيح أن السكان استخدموا األقواس واألنصال الحجرية 
فيفترات زمنية سابقة، اإل أن استخدام المعدن مّثل قفزة كبيرة يف صناعة 

األسلحة. فقد اشتمل التصميم الجديد للنصل على جناحين بسيطين 
يتم تثبيتهما على جذع القوس بنوع معين من الحبال. وعند إطالقها من 

القوس، كانت تلك النصال تقطع مسافة جيدة بدقة فائقة. أما القوس 
نفسه فقد كان ُيصنع يف الغالب من منتصف سعف النخيل.

باتت أشكال جديدة من   
كثر شيوًعا بما  األسلحة أ
يف ذلك أنواع مميزة من 

نصال الرماح ذات الذراع 
الطويل لتثبيت الرمح.   

ُيظهر هذا العدد الهائل من األدوات 
كتشافها يف جبل  البرونزية التي تم ا

بحيص يف الشارقة مدى انتشار 
المصنوعات البرونزية خالل حقبة 

وادي سوق.
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حملت بعض السهام نقوًشا وزخارف غير معتادة. تتكون الزخارف من 
نقوش أو عالمات فردية تتكرر يف أنماط مختلفة. لم يتمكن العلماء من 
تفسير ما تعنيه هذه النقوش، يرجح بعضهم أنها كانت تستخدم كوسم 

أو كشعار للقبيلة. فيما قال آخرون أنها كانت تستخدم كنوع من طقوس 
السحر. نحن بحاجة اىٕل مزيد من األبحاث بغية الوصول لفهم أفضل لهذه 

العالمات الغامضة.

لم يقتصر استخدام المعادن يف تلك الحقبة على النحاس. فقد تم العثور 
على قالئد من الذهب واإللكتروم )سبيكة من الذهب والفضة( يف المقابر 

كتشافها، لقد كانت متشابهة  يف كل أنحاء اإلمارات. بغض النظر عن مكان ا
اىٕل حد بعيد. فقد اشتملت جميعها على حيوانين اثنين يقفان وظهرهما 

لبعضهما وقد التّفت ذيولهما بشكل حلزوين، كان الغرض منها نقل رسائل 
للذين رأوها أو استخدموها كما هي حال العالمات على السهام.

منظر إلحدى مناطق صنع النحاس 
يف وادي الحلو بالشارقة.

اكتشف علماء اآلثار العديد من األسلحة النحاسية والبرونزية التي يرجع 
تاريخها اىٕل )2000-1000 ق.م( يف دولة اإلمارات العربية المتحدة. صحيح أنه 
يمكن تفسير هذه الزيادة يف األسلحة على أنها دليل على الحرب، اإل أنه ينبغي 

أن نتذكر أن السكان آنذاك كانوا يستخدمون األسلحة يف الماضي ألغراض 
عديدة أخرى غير الحرب. مما ال شك فيه أنهم كانوا يستخدمون بعضها لصيد 
الحيوانات، السيما السهام المتعددة التي ظهرت بعد 1600 ق.م. باإلضافة اىٕل 

القيمة الرمزية فربما كانت ترمز اىٕل مهارة من يحملها يف الصيد على سبيل 
المثال.

أسلحة الحرب والصيد

لم يقتصر استخدام   
المعادن يف تلك الحقبة 

على النحاس. فقد تم 
العثور على قالئد من 

الذهب واإللكتروم )سبيكة 
من الذهب والفضة( 

يف المقابر يف كل أنحاء 
اإلمارات.   
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تغيرت طريقة دفن الموىت   
أيًضا بعد عام 2000 ق.م. 

فقد تخلى الناس عن القبور 
الكبيرة، المرتفعة عن األرض، 

والتي تعود لفترة أم النار.   

تقاليد الصناعات الحرفية
عرفت الفترة التي تلت العام 2000 ق.م أشكاال جديدة من الصناعات 

الفخارية والحجرية. وتشير تلك اللقى اىٕل انفصال السكان آنذاك عن 
تقاليد فترة أم النار ورغبتهم يف تجربة أشكال وزخارف جديدة. لذلك صنعوا 

األكواب المزخرفة بأشكال جديدة. ومن المرجح أنها كانت تستخدم يف 
المناسبات. إضافة لصناعة مجموعة متنوعة من األواين لالستخدام اليومي 
أو للتخزين. وقد خلص علماء اآلثار من خالل دراسة الطين الذي استخدمه 

السكان يف صناعة هذه األواين اىٕل أن صناعتها كانت شائعة يف عدد من 
األماكن المختلفة الممتدة من رأس الخيمة اىٕل العين.

كما شهدت تلك الحقبة تزايًدا يف إنتاج األواين من الصخور اللينة، وهي 
طبقات من الصخور سهلة االستخراج والتي كانت متوفرة يف كل أنحاء 

كثر  الجبال. بدأ نحت هذه الصخور يف مرحلة أم النار بالفعل، لكنه أصبح أ
شيوًعا بعد عام 2000 ق.م. فقد تم العثور على مئات من األواين المشابهة 

يف القبور التي تعود لتلك الفترة التاريخية. وقد زُينت هذه األواين بطريقة 
مميزة كانت عبارة عن نقاط بسيطة ودوائر وخطوط متقاطعة.

مدافن جديدة ومعتقدات جديدة
تغيرت طريقة دفن الموىت أيًضا بعد عام 2000 ق.م. فقد تخلى الناس 

عن القبور الكبيرة، المرتفعة عن األرض، والتي تعود لفترة أم النار، وحلّت 
مكانها مجموعة واسعة من القبور المصنوعة من الحجارة الخام، أو الحجارة 
المصقولة قلياًل. ويف معظم الحاالت، لم تبق تلك القبور فوق سطح األرض 

كما يف السابق، بل كان يتم دفن جزء منها يف التراب.

صورة لوعاء حجري يف مدينة 
العين مختلف الشكل عن األوعية 

خالل فترة وادي سوق.

49اإلمارات - تاريخنا

الفصل

6
زمن التغيير: )2000-1000 ق.م(



كان تنوع أشكال القبور أمًرا مذهاًل. إذ كان بعضها طوياًل وضيًقا ويتكون 
من غرفة واحدة أو غرفة من طابقين من أجل دفن الموىت. يف حين كانت 

قبور آخرى تتكّون من عدة غرف بأشكال متنوعة. أما القاسم المشترك 
بينها وبين المقابر يف فترات تاريخية سابقة هو أنها تحتوي على رفات 

عشرات االشخاص الذين ُدفنوا على مدى فترة طويلة من الزمن.

وعلى عكس فترة أم النار التي بُنيت فيها المقابر فوق سطح األرض 
وغالًبا على المرتفعات، كانت هذه المقابر بالكاد مرئية. ربما أراد سكان 

فترة أم النار بناء مقابرهم يف مواقع ظاهرة للعيان لتنقل أفكاًرا مهمة حول 
مجتمعهم. لكن الناس بعد فترة 2000 ق.م بدأوا يضعون الجزء األكبر من 
قبورهم تحت سطح األرض. ربما ألنهم لم يروا هناك ضرورة للرسالة التي 
كانت تنقلها المقابر المبنية فوق سطح األرض كما كان يرى أسالفهم يف 

أم النار. نعتقد أن الناس الذين عاشوا يف اإلمارات يف ذلك الوقت قد عززوا 
العالقات فيما بينهم كمجتمع، اإل أننا ال نزال بحاجة إلجراء مزيد من البحوث 

مستقباًل حتى نفهم هذه المسألة على نحو أفضل.

مدفن من فترة وادي سوق يف 
جبل بحيص.
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الفصل الّدراسي الّثالث
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الفصل

منظر للزراعة التقليدية التي ُتروى بمياه 
األفالج، وتشبه المزارع التي انتشرت يف 
جميع أرجاء اإلمارات قبل 3,000 سنة 

مضت.

الفصل 7  الفلج ونمو القرى والمدن
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الهيلي 
ورميلة

بثنة
القصيص

مويلح

مقدمة
يف عام 1000 ق.م تقريًبا، نشأ العديد من القرى والمدن الجديدة يف كل 
كتشاف طرق جديدة  أنحاء اإلمارات. فقد ارتفع عدد السكان بسرعة، وتم ا
للحصول على المياه. باإلضافة اىٕل ظهور تقنيات حرفية متّميزة. على الرغم 

من تسمية هذه الفترة الزمنية بـ)العصر الحديدي( )1300 - 300 ق.م(، 
اإل أن معدن الحديد لم يكن شائًعا يف اإلمارات يف تلك الفترة، وحافظت 

الصناعات البرونزية على مكانتها كصناعة أساسية يف تلك الفترة التاريخية.

الفلج
أثار نشوء العديد من القرى والمدن يف حوايل عام 1000 ق.م حيرة العلماء 
لسنوات عديدة. فقد طرح بعضهم أن ذلك الظهور كان نتيجة لتأثير التجارة 
بين منطقة اإلمارات ومناطق أخرى يف الخليج العريب. لكن األدلة التي تؤيد 

هذه النظرية كانت محدودة. يف نهاية المطاف، أدرك العلماء أن تقنية جديدة 
كانت تقف وراء نشوء تلك القرى والمدن. وتمثلت تلك التقنية بـ “الفلج” 

الذي كان بمثابة المفتاح لفهم ما حدث يف اإلمارات أثناء )العصر الحديدي(.

الفلج تقنية لسحب المياه الجوفية ورفعها اىٕل السطح من خالل نفق 
طويل. ويمكن استخدام مياه األفالج )جمع فلج( ألغراض الشرب وزراعة 

المحاصيل.

يشكك الكثير من العلماء يف حقيقة نشأة األفالج يف إيران عام 700 ق.م.
خريطة توضح بعض مواقع )العصر 
الحديدي( المهمة يف دولة اإلمارات 

العربية المتحدة.

على الرغم من تسمية   
هذه الفترة الزمنية 

ب)العصر الحديدي( 
)1300 - 300 ق.م(، 

اإل أن معدن الحديد لم 
يكن شائًعا يف اإلمارات 

يف تلك الفترة، وحافظت 
الصناعات البرونزية 

على مكانتها كصناعة 
أساسية يف تلك الفترة 

التاريخية.   
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كشفت أعمال التنقيب التي أجراها علماء اآلثار اإلماراتيون يف العين 
عن وجود العديد من األفالج التي تعود اىٕل عام 1000 ق.م. و تُعتبر هذه 

األفالج األقدم يف العالم حتى هذه اللحظة.

ليس من المستغرب أن يكون سكان اإلمارات هم أول من طّور الفلج 
فقد قطنوا هذه المنطقة القاحلة آلالف السنين. إضافة لمعرفتهم بمواقع 

المياه الجوفية وتغير منسوب المياه عند هطول األمطار. خالل حقبة أم النار 
)الفصل 5( وحقبة وادي سوق )الفصل 6(، قام السكان بحفر اآلبار وتمكنوا 
من سحب المياه اىٕل السطح بواسطة أجهزة بسيطة اعتمدت على البكرات.

يف حوايل العام 1000 ق.م. شهدت اإلمارات إنخفاًضا طفيًفا يف معدالت 
األمطار، ومن المرجح أن منسوب المياه الجوفية قد انخفض أيًضا، وبالتايل 

بات الوصول إليه أمًرا شاًقا.

كانت المياه المستخرجة من األفالج تجري 
يف أقنية تروي الحقول الزراعية.
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يف المدينة الساحلية “مويلح” بإمارة الشارقة، استخدم الناس أنواًعا جديدة 
من اآلبار لسحب المياه العذبة الموجودة فوق المياه المالحة. لكن حتى 
مصادر المياه هذه تأثرت يف نهاية المطاف بانخفاض معدل األمطار. أما 
يف المناطق الداخلية فقد جفت الينابيع. وهكذا بات السكان، تحت هذه 

كثر عمًقا تحت األرض واىٕل  الظروف الصعبة، يف حاجة اىٕل مياه من مصادر أ
نظام لنقل المياه اىٕل سطح األرض. وكان نظام األفالج هو الحل. وبقي 

نظام األفالج هذا أحد أبرز المظاهر الممّيزة للزراعة والحياة القروية يف كل 
أنحاء اإلمارات دولة العربية المتحدة.

ظهور المدن والواحات
كان للفلج تأثير كبير على حياة اإلنسان يف المنطقة. حوايل عام 1000 ق.م، 

نشأت قرى وبلدات جديدة يف المناطق الداخلية من اإلمارات، وخصوًصا 
كتشف علماء اآلثار الذين  منطقة العين وعلى حواف جبال الحجر. وقد ا

عملوا يف العين منذ سبعينات القرن الماضي العديد من المباين يف مواقع 
مثل الهيلي. على األرجح كانت كل تلك المباين جزًءا من بلدة قديمة 

واحدة. وقد بنيت هذه المنازل من لبنات الطين والمالط )وهي مادة بناء أو 
عجينة تستخدم لسد الفراغات بين األحجار( واشتملت على غرف مختلفة 

للتخزين والسكن والنوم. ومن المرجح أن معظم السكان يستخدمون 
سطح المبنى والطابق الثاين للتخزين، أو للنوم خالل الطقس شديد الحرارة.

صورة ألحد المباين الذي ال يزال متحفًظا 
بحالته، ويعود تاريخه لحوايل 3000 عام يف 

الهيلي، مدينة العين، ويمثل هذا المبنى 
بقايا المدن الواسعة التي بنيت من الطوب 

الطيني والتي ظهرت مع انتشار الري 
باألفالج.
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اعتمد بناء المنازل يف )العصر الحديدي( على معرفة السكان بالمواد التي 
ينبغي استخدامها يف صناعة لبنات الطين وتصميم المباين حتى تستمر 

كتشفها علماء اآلثار  لفترات طويلة. وما تزال بعض المباين صامدة عندما ا
بعد ما يقرب من 3000 سنة لقد تناقل السكان كيفية البناء باستخدام 

الطوب الطيني من جيل اىٕل جيل. و ُتعتبر المنازل المبنية من الطوب 
الطيني والتي كانت موجودة يف العين والفجيرة وديب والشارقة قبل 100 

سنة نتيجة لهذه المعرفة التاريخية يف البناء.

لم تكن بعض المباين يف العين بيوتًا بل كانت مصممة لتخدم وظيفة 
محددة. فمثاًل، أحد هذه المباين واسمه “هيلي 14” كان حصًنا كبيًرا ربما 

كان الناس آنذاك يستخدمونه كمركز تجاري أو كملجأ خالل الحرب.

صورة أعيد تركيبها بالحاسوب لداخل 
المبنى ذي األعمدة يف قرية مويلح.

كان سكان اإلمارات يف )العصر الحديدي( يتناولون طعاًما مشابًها يف معظمه للطعام 
الذي كان شائًعا يف فترات تاريخية سابقة. فقد كان السكان يف )العصر الحديدي( يتغذون 

من لحوم األغنام والماعز واألبقار، وكانوا يصطادون الحيوانات البرية مثل الغزالن والمها 
العريب. وحصلوا على الحليب من الحيوانات التي دجنوها، كما يف ذلك اإلبل. أما على طول 

الساحل، فقد استمر السكان يف صيد األسماك وجمع المحار. أدى استخدام الفلج اىٕل تغيير 
المحاصيل التي يمكن زراعتها. هناك أدلة على زراعة السمسم، والذي يمكن استخدامه 
لصنع الزيت أو الطحين. و إعداد حلوى لذيذة عند مزج دقيق السمسم مع دبس التمور 
كما كان السكان يزرعون عشبة الريحان، مع غيرها من النباتات التي تنمو يف البساتين 

الصغيرة خاصة بعد اختراع الفلج.

عشاء نموذجي من )العصر الحديدي(
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تحتوي المباين الخاصة األخرى غرًفا مركزية سقفها مرفوع على أعمدة 
كز كان الناس يجتمعون فيها للتجارة  خشبية. ربما كانت هذه المباين مرا
أو لمناقشة القضايا مع قادة المدينة. وقد وجدت هذه األبنية يف مويلح، 

والبثنة، والرميلة وهي تشبه يف عدة نواحي المجالس التقليدية التي ال تزال 
ُتستخدم حتى اليوم يف دولة اإلمارات العربية المتحدة.

التقاليد الحرفية
تزامن مع نشوء المدن و القرى الداخلية )يف البر، بعيًدا عن السواحل( 

حوايل عام 1000 ق.م ظهور حرف يدوية وصناعات جديدة.

ويظهر ذلك يف األنواع الجديدة من األواين المزخرفة بشكل كبير التي ُعثر 
عليها يف مناطق مثل العين. وكانت بعض األواين ُتستخدم لألغراض 

اليومية مثل التخزين وتناول الطعام. أما بعضها اآلخر فكان له استخدامات 
محددة جًدا ربما تكون دينية )انظر فقرة المعتقدات والطقوس( . ففي 

بعض المناطق، حظيت األعمال المصنوعة من البرونز أهمية كبيرة، فقد 
كز جديدة متخصصة يف صناعة مجموعة متنوعة من األسلحة  ظهرت مرا
واألدوات من البرونز. ويف بعض المناطق، كانت مصنوعات البرونز تصنع 

بعيًدا عن الجبال التي شكّلت مصدًرا للنحاس. مما ال شك فيه أن استخدام 
اإلبل )انظر القسم 8( قد مكّن الناس من نقل السلع عبر البالد. استمرت 

صناعة األواين من الحجارة اللينة لكنها اتخذت أشكااًل وأنماط زخرفة جديدة. 
وتضمنت بعض األشكال تقسيمها لعدة أجزاء ربما استخدمت لتخزين 

الممتلكات الثمينة أو المجوهرات.

صورة جرة كبيرة كانت ُتستخدم للتخزين 
تعود لحوايل 3000 سنة ُعثر عليها 

مكسورة اىٕل عشرات القطع يف قرية 
مويلح. وبعد سنوات من البحث المضني، 

تم جمع أجزاء الجرة مع بعضها مجدًدا 
حيث بلغ طولها حوايل 1.5 متر وتتسع لما 

يقارب 400 غالون من الماء. يُعتبر بناء 
هذه الجرة شاهًدا على براعة الحرفيين 

اإلماراتيين خالل )العصر الحديدي(.
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مبخرة عمرها 3000 سنة عليها 
رسم أفعى من مدينة مسايف.

المعتقدات والطقوس الدينية
كتشافه عن الطقوس والمعتقدات الدينية يف دولة  يعود أول دليل تم ا

اإلمارات العربية المتحدة اىٕل هذه الحقبة الزمنية، غير أننا ال نملك نصوًصا 
أو األدلة عنها، لذلك تقتصر القرائن أو األدلة الوحيدة عنها على ما قدمه علم 

اآلثار.

من تلك القرائن، نذكر رسوم الثعابين التي كانت تزين األواين الخزفية 
المكتشفة يف عدد من األماكن، وغالًبا ما كانت تلك األواين موجودة يف 

المبنى الذي يحتوي على غرفة واحدة وأعمدة طويلة. وقد ُعثر على 
هذه الثعابين البرونزية مع الزخارف يف تلك الغرف. كما عثر العلماء على 
عشرات من هذه الثعابين البرونزية واألواين المزخرفة برسوم الثعابين يف 

قرية القصيص القديمة يف ديب.

واصل السكان إنتاج المشغوالت 
البرونزية وأسلحة جديدة طيلة )العصر 

الحديدي( مثل هذا الفأس من هيلي.

منذ حوايل 1300 ق.م، بدأ استخدام السيوف البرونزية القصيرة يف منطقة 
اإلمارات. بينما قبل ذلك اقتصرت األسلحة على النصال، والرماح، والسهام. 

تميز السيف الجديد بمقبض مميز يسهل حمله. يشير قصر طول نصل 
السيف اىٕل أنه كان ُيستخدم مثل الخنجر من أجل الهجمات القصيرة من 

مسافة قريبة. لكن ظهور السيوف يف أرض اإلمارات قد يوحي بتعرض 
المنطقة لهجمات آنذاك. ومن الممكن أيًضا أن السكان قد استخدموا تلك 

السيوف كرمز للرجولة حيث كان ارتدأوها سهاًل، ونادًرا ما استخدموها يف 
قتال فعلي. كما استخدم السكان آنذاك الدروع يف المعارك. فقد أظهرت 

االكتشافات األثرية أن سكان اإلمارات قد بدأوا بصناعة هذه الدروع من نهاية 
)العصر الحديدي( حيث كانوا يصنعونها من جلود الحيوانات، و يُعتقد أن هذه 
األسلحة كانت موجودة أيًضا يف )العصر الحديدي(، لكن أيًا منها لم يصمد يف 

المواقع األثرية.

سيوف )العصر الحديدي(
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كما عثر علماء اآلثار على األواين المزخرفة برسوم األفاعي نفسها يف مباٍن 
مشابهة يف مختلف أرجاء اإلمارات. ورغم أن علماء اآلثار لم يتوصلوا اىٕل 

تحديد الطقس الديني الذي استخدم فيه سكان اإلمارات آنذاك هذه األواين 
المزخرفة بالثعابين، اإل أنهم يعتقدون أن هؤالء السكان كانوا يستخدمون 

تلك األواين يف ممارسة نوع من المعتقدات الدينية يف جميع أنحاء المنطقة. 
وتشير االكتشافات األثرية اىٕل أن سكان جزيرة البحرين قد مارسوا 

معتقدات دينية مشابهة حيث كانوا يقتلون الثعابين يف طقوس معينة، ثم 
يدفنونها تحت أرضيات الغرف يف القصر يف قلعة البحرين.

إن تصوير األفاعي المكتشف يف دولة اإلمارات العربية المتحدة والذي يعود 
اىٕل تلك الفترة التاريخية كان من نوع خاص. إذ تشير نقوش الثعابين ذات 
الرٔووس الثالثة والقرون اىٕل أفعى الصحراء ذات القرون المعروفة يف شبه 
الجزيرة العربية باسم “أفعى أم الجنيب”. وهي أفعى شائعة جًدا يف دولة 

اإلمارات العربية المتحدة اليوم ويمكن العثور عليها يف معظم المناطق 
الصحراوية من البالد. تهاجم هذه األفعى ضحيتها وتلدغها بسرعة كبيرة يف 

حال تعرضت لالزعاج. ورغم أن لدغتها سامة اإل أنها نادًرا ما تكون كافية 
لقتل إنسان.

وعلى الرغم من انتشار الطقوس المرتبطة بالثعبابين يف تلك الفترة 
التاريخية، اإل أننا ال نملك تفسيرا الرتباط هذه األفعى بالتحديد بالمعتقدات 

الدينية يف اإلمارات آنذاك. ويشير انتشار تلك الطقوس اىٕل أن سكان 
اإلمارات كانت لديهم األفكار نفسها حول الدين والمعتقدات.

مدافن )العصر الحديدي(
كتشاف العديد من القرى والمدن التي حيث تعود اىٕل )العصر  رغم ا

الحديدي(، اإل أن مقابر ذلك العصر كانت نادرة. وجد العلماء أدلة على دفن 
الموىت يف قبور فردية يف القصيص بديب. وقد ُوضعت أواٍن مزخرفة، وأواٍن 
مصنوعة من الحجارة واألسلحة البرونزية يف هذه المقابر كقرابين. تختلف 

هذه القبور بشكل واضح عن المقابر الجماعية التي تم استخدامها يف فترة 
تاريخية سابقة.

حملت فترة )العصر الحديدي( الكثير من األفكار الجديدة. فقد أدت 
التقنيات الجديدة مثل األفالج اىٕل ازدهار الواحات. وساهم تدجين الجمل 

يف زيادة التجارة وفتح الصحراء أمام النشاط البشري. وضع ظهور نظام 
الفلج وتدجين اإلبل األساس لالقتصاد التقليدي يف اإلمارات. السيما وأن 

سكان اإلمارات كانوا قد أتقنوا فن اإلبحار بالفعل يف )العصر البرونزي(، أو 
حتى قبل ذلك. كل هذا أدى اىٕل تغير يف فهم المجتمع للظواهر الخارقة 
للطبيعة. وأدى اىٕل ظهور طقوس جديدة تعكس صورة المجتمع وهويته 

المشتركة.

يبدو أن األفاعي الصحراوية ذات القرون كالتي 
تظهر يف الصورة كانت مستخدمة يف الطقوس 

الدينية خالل )العصر الحديدي(.
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الجمل العريب وحيد السنام
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بينونة

أم النار

الصفوح
مويلح
تل أبرق

اإلبل البرية يف دولة اإلمارات العربية المتحدة
عاش سكان اإلمارات يف البالد طوال 10 اآلف سنة تقريًبا، وكان لديهم 

عدد كبير من قطعان اإلبل. عثر علماء اآلثار مؤخًرا على بقايا أحد هذه 
القطعان الذي يعود اىٕل 6 اآلف سنة يف موقع مليسه يف منطقة بينونة غريب 
أبوظبي. وقد ُوجدت الهياكل العظمية لتلك اإلبل يف منطقة صحراوية كانت 
عبارة عن بحيرة صغيرة يف الماضي. يعتقد علماء اآلثار العاملين يف الموقع 

أن هذه اإلبل قد تعرضت للصيد. إذ يوفر الجمل الكبير متوسط الحجم 
لحوًما كافية لعدد كبير من الناس، ولم يقتصر األمر على االستفادة من 

لحوم اإلبل إذ يمكن استخدام جلودها يف صنع الكثير من األشياء بما يف ذلك 
الدروع. ويمكن نحت العظام لصنع إبر بسيطة وغيرها من األدوات.

وقد وجد علماء اآلثار دلياًل على صيد اإلبل البرية يف الصفوح يف ديب. 

تعرضت مئات اإلبل للصيد على مدى سنوات يف هذا المكان. ربما كانت 
اإلبل البرية تأيت اىٕل هذا الموقع كل سنة لترعى النباتات المالحة التي كانت 

تنمو حول حافة البحيرة. كان السكان يترقبون قدوم اإلبل ثم يهاجمونها 
مستخدمين األسلحة المعدنية والصخور الكبيرة. كان السكان يقطعون 

لحومها يف الموقع، ويأكلون ما يستطيعون، ومن ثم يطهون ما تبقى من 
اللحوم قبل جلبها اىٕل المنزل.

من المؤكد أن صيد اإلبل البرية كان أمًرا مهًما جًدا. فلم تقتصر فوائده 
على تأمين الغذاء، بل ساعد السكان يف معرفة المواقع التي تفضلها اإلبل 

للرعي، إضافة لفهم غذاءها وسلوكها. كانت هذه المعرفة يف غاية األهمية 
فقد ساهمت يف نهاية المطاف بتدجين اإلبل الحًقا.

يمكن لجمل بالغ أن يوفر   
كمية من اللحم تكفي عدًدا 

كبيًرا من األشخاص. كما 
استخدم السكان جلودها 

لصناعة العديد من المواد بما 
يف ذلك الدروع.   
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انقراض اإلبل البرية؟
تشير بعض األدلة اىٕل أن هذه اإلبل البرية أضحت نادرة حوايل عام 1000 
ق.م. انقرضت اإلبل البرية تماًما، ونجهل متى حدث ذلك لكننا متأكدون أن 

اإلبل البرية لم تعد تعيش يف أي مكان يف عالم اليوم.

هناك اآلالف من اإلبل التي تعيش يف الصحراء وال يملكها أو يسيطر عليها 
أي شخص يف أجزاء أخرى من شبه الجزيرة العربية وحتى يف أستراليا. مع 

ذلك، فإن هذه اإلبل وحشية وليست بريّة )انظر النص برية، وحّشية أو 
مّدجنة( .

تربية اإلبل
ال يزال تاريخ تربية اإلبل لغًزا لم يستطع علم اآلثار حلّه. نعرف على وجه 

اليقين أنه بحلول عام 1000 ق.م، كانت اإلبل المدجنة موجودة يف أرض 
اإلمارات، لكننا ال نعرف إن كانت هذه اإلبل قد ُدجنت يف اإلمارات، أو نُقلت 
إليها من أماكن أخرى يف شبه الجزيرة العربية. من خالل عمليات التنقيب 

أنه يوجد يف دولة اإلمارات العربية المتحدة أقدم دليل على اإلبل المدجنة يف 
العالم. ويدعم هذه النظرية دليل جيني حديث أخذ من اإلبل يف جميع أنحاء 

العالم )انظر الفقرة بعنوان علم الوراثة واإلبل( .

عثر علماء اآلثار على هذا الدليل بين اآلالف من عظام الحيوانات التي 
استخرجوها من المواقع األثرية يف العين، وأم النار، وتل أبرق. وتشير دراسة 

هذه العظام اىٕل انخفاض عدد اإلبل البرية التي تم صيدها يف حوايل عام 
1000 ق.م. يف الفترة التي تلت ذلك، الحظ العلماء زيادة يف عدد عظام 

اإلبل، لكنها كانت أصغر حجًما. كما الحظوا أن حجم العظام قد أصبح أصغر 
عندما تم تدجين الحيوانات األخرى. ومن هنا خلص العلماء اىٕل أن اإلبل 

المدجنة لم تكن موجودة يف أرض اإلمارات اإل بعد عام 1000 ق.م، أي منذ 
حوايل 3,000 سنة مضت.

هناك نوعان من اإلبل المدجنة اليوم: الجمل العريب 
وله سنام واحد فقط، والثاين الجمل ذو السنامين. 

يملك الجمل العريب سناًما واحًدا وهو مالئم للبيئة 
العربية بشكل مثايل. يف سنامها، تخّزن اإلبل الدهون 

وكذلك كميات كبيرة من المياه تكفيها للبقاء دون 
كبر من  مياه لمدة أسابيع. الجمل ذو السنامين أ

الجمل العريب، ولديه سنامين اثنين. تستطيع هذه 
اإلبل نقل األحمال الثقيلة عبر مسافات شاسعة 

مثل الجمل العريب. لكنها ال تملك قدرة الجمل 
العريب على تحمل الصحراء الحارة الجافة. على 

الرغم من أن كال النوعين يعيشان يف بيئات مختلفة 
تماًما، فمن الممكن جعلها تتناسل للحصول على 

نسل هجين. قام الناس بهذا قبل حوايل 2000 سنة 
يف اإلمارات وكانت النتيجة هي جماًل قويًّا امتلك 

القدرة على حمل أوزان ثقيلة واحتمال درجات 
الحرارة المختلفة.

اإلبل العربية وحيدة السنام، وذات السنامين، والهجينة

درس العلماء مؤخًرا جينات 
اإلبل العربية المنتشرة حول 

العالم. وقارنوا النتائج مع 
الجينات المستخرجة من عظام 
اإلبل البرية التي عثروا عليها يف 
المواقع األثرية يف دولة اإلمارات 
العربية المتحدة. وتشير النتائج 

التي توصلوا إليها اىٕل أن اإلبل 
البرية التي كانت تعيش يف 

منطقة اإلمارات كانت هي ساللة 
اإلبل األصلية التي انحدرت منها 
كل اإلبل العربية المدجنة. ورغم 

عدم تأكيد ذلك بعد، فإن هذا 
يشير اىٕل إمكانية أن التدجين 

األول لإلبل وقع يف منطقة 
اإلمارات.

علم الوراثة واإلبل
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كما عثر العلماء على أدلة أخرى على ظهور اإلبل المدجنة، وتشمل هذه 
األدلة التحف التي تمت زخرفتها بنقوش اإلبل الخزفية يف جميع أنحاء دولة 
اإلمارات العربية المتحدة. فقد عثروا يف بلدة مويلح األثرية يف إمارة الشارقة 

على أفضل دليل محفوظ جيًدا على نقش اإلبل. إذ تظهر صورة جمل يحمل 
بضائع أو سرًجا على ظهره. فإذا كان النقش سرًجا، فإن ذلك مثااًل بسيًطا 

جًدا لصندوق موضوع على سنام الحيوان. جرى نقش هذا الجمل بالخطوط 
السوداء والحمراء التي تمثل نوًعا من الزخارف التي كانت تزين الجمل. 

على أي حال، يخبرنا هذا النقش الذي قد يكون مجرد لعبة طفل أن الناس 
يف ذلك الوقت قد دجنوا اإلبل بالفعل واستخدموها للنقل والترحال. 

إن علم اآلثار ال يعني مجرد الحفر الستخراج األشياء القديمة، 
كثر أهمية من ذلك. اليوم، يدرس علماء اآلثار جميع  بل إنه أ
اللقى األثرية من أجل تحديد كيف عاش الناس يف الماضي. 
يتلقى عالم اآلثار اليوم تدر يًبا يف العديد من المهارات ولكنه 

أيًضا يعتمد على علماء آخرين مدربين ومختصين مثل 
علماء آثار الحيوانات الذين يدرسون عظام الحيوانات لمعرفة 

غذاء الناس وطبيعة بيئتهم يف الماضي، وعلماء آثار النبات 
الذين يدرسون النباتات من أجل فهم أنواع المحاصيل التي 

زرعها الناس والنباتات البرية التي كانت موجودة. ويدرس 
غيرهم من المتخصصين هياكل عظمية بشرية لمعرفة 

طبيعة الحياة اليومية. يقدم لنا مزيج كل هذه المهارات فهًما 
أفضل لطبيعة حياة أسالفنا.

علماء اآلثار

تمثال جمل عمره 3000 سنة من قرية 
مويلح يف الشارقة أعيد ترميمه
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فوائد اإلبل
ما أن بدأ تر بية اإلبل يف أرض اإلمارات، حتى غير حياة سكانها اىٕل األبد.

أوالً، كانت اإلبل مصدًرا للحليب الذي كانوا بحاجته. قبل تدجين اإلبل، كان 
سكان اإلمارات يحصلون على الحليب من األبقار واألغنام والماعز. يف حين 

كبر بكثير مما قدمته األغنام أو الماعز.  قدمت اإلبل كميات من الحليب أ
كثر من  وهناك أيًضا بعض األدلة على أن حليب اإلبل فيه فوائد غذائية أ

حليب البقر.

ثانًيا، تستطيع اإلبل أن تعيش وتكبر يف الصحراء. فمنذ اآلف السنين، تركزت 
حياة الناس يف الواحات الداخلية مثل العين، ويف الجبال، أو على الساحل، 

كثر جفاًفا حوايل عام 4000  كما يف جزيرة أم النار. بعد أن أصبح المناخ أ
ق.م، ازدادت صعوبة العيش يف الصحراء بالنسبة لسكان اإلمارات، لكن بعد 

تدجين اإلبل أصبحوا قادرين على العيش يف الصحراء واستغالل مواردها. 
وبات رعي اإلبل )البحث عن غذاء اإلبل يف الصحراء( ممكًنا اآلن. كما مكنت 
اإلبل الناس من الترحال ونقل البضائع يف جميع أنحاء البالد بشكل لم يكن 

كثر ترابًطا بين فروعه،  ممكًنا يف السابق. وهذا ما أدى اىٕل نشوء اقتصاد أ
وأدى أيًضا اىٕل توّسع المدن والقرى يف الصحراء.

وهكذا، استنتج العلماء   
أن اإلبل المدجنة لم تكن 

موجودة يف منطقة اإلمارات 
اإل بعد عام 1000 ق.م أو 

منذ حوايل 3,000 سنة 
مضت.   

ناقشنا يف الفصل الثالث، أن سكان اإلمارات كانوا يربّون األغنام والماعز 
والماشية آلالف السنين وذلك بعد تدجينها.

 الحيوانات الوحّشية، وهي الحيوانات المدجنة التي تعود لسبب ما اىٕل 
الحياة البريّة، فتصبح غير قادرة على ممارسة حياتها مثلما كانت قبل 

تدجينها. ويمكن للمرء اليوم أن يرى أمثلة كثيرة عن هذه الحيوانات مثل 
الحمير الوحّشية يف جبال اإلمارات.

بريّة، وحشية، أو مدجنة؟
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مويلح
من المواقع التي شملتها أعمال التنقيب قرية مويلح التي تقع يف الشارقة 

بالقرب من المطار الحايل. وكشفت أعمال التنقيب عن مستوطنة كبيرة 
يرجع تاريخها اىٕل حوايل 1000-750 ق.م. وقد ُعثر على نقش جمل كامل 

)انظرالصفحة 62( يف أحد مباين هذه المدينة.

تطورت مويلح بسرعة نتيجة لتطور التجارة بين المناطق الساحلية 
والداخلية يف الصحراء. يف البداية، كان الناس يعيشون يف مخّيمات بُنيت 
على األرجح من العريش. بعد ذلك بفترة، شّيدوا مباٍن من لبنات الطين. 

بعد عام 900 ق.م، حفر سكان قرية مويلح خندًقا واسًعا وبنوا سوًرا حول 
بلدتهم للحماية ربما كانوا يخافون من تعرّض بلدتهم لهجوم من الغرباء. 

تبين الحًقا أن هذه المخاوف كانت يف محلّها. إذ تعرضت مويلح لهجوم بعد 
حوايل 100 عام، وأُحرقت بالكامل. على الرغم من تمكن معظم سكانها من 

الهرب كما يبدو، فإن بعضهم قد مات بسبب انهيار أسوار القرية.

آثار قرية مويلح بالشارقة التي بُنيت 
سنة 1000 ق.م تقريًبا عندما بدأ 

السكان يتاجرون بالبضائع عبر الصحراء.
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وال يزال سبب هذا الهجوم لغًزا. وربما كان غزًوا من قبل جيش أجنبي أو 
ببساطة نتيجة صراع بين بلدتين محليتين. مع هذا، فإنه يبدو جلًيا أن بلدة 

مويلح كانت ثرية جًدا حين تم تدميرها.

حفظ تدمير مويلح العديد من القطع األثرية المذهلة ليكتشفها علماء اآلثار 
بعد اآلف السنين. وتشمل هذه المكتشفات المئات من األواين الخزفية 

واألسلحة البرونزية واألدوات، وحتى األشياء المصنوعة من الحديد. واآلالف 
من قطع التمور الكاملة المحترقة التي كانت قد ُقطفت للتو عندما وقع 

الهجوم.

من بين المكتشفات التي عثر العلماء عليها يف مويلح بعض القطع 
المذهلة وغير المألوفة مثل مبخرة كبيرة مع نقش ثور عليها. كانت المبخرة 

توضع على األرض، وحين تحترق أعواد البخور فيها، ينساب الدخان من 
خالل الثقوب الموجودة على جدارها ويدخل اىٕل الغرف. وقد ُعثر على 

مباخر أخرى مزخرفة بنقوش اإلبل ما يبّين مدى أهمية هذا الحيوان لسكان 
مويلح.

يف األسفل:

عملًيا، ظهرت مدن كبيرة مثل تدمر يف 
سوريا بعد أن أصبحت التجارة البرية عبر 

مسافات بعيدة ممكنة يف أجزاء كبيرة من 
شبه الجزيرة العربية والشرق األوسط.
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أصبح استخدام البخور شائًعا بشكل متزايد خالل )العصر الحديدي(، وال 
يزال هذا التقليد جزًءا مهًما من ثقافة دولة اإلمارات المحلية حتى يومنا 

هذا.

إن مويلح ليست اإل مثااًل واحًدا عن العديد من القرى والمدن الصحراوية 
كتشاف بلدات أخرى يف وسط  التي نشأت بعد تدجين اإلبل. وقد تم ا

الصحراء يف جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة ُعمان. 
مارس السكان الذين كانوا يعيشون يف هذه األماكن تجارة البضائع عبر دولة 
اإلمارات العربية المتحدة ومع بقية شبه الجزيرة العربية. يف هذا الوقت بدأ 
سكان اإلمارات تجارتهم مع مناطق اليمن و ُعمان. وشملت البضائع اللبان 
والمواد العطرية األخرى. يف نهاية المطاف اتسعت هذه التجارة التي تنتقل 

عن طريق اإلبل البرية يف جميع أنحاء الشرق األوسط، ونشأت مدن مثل 
مدينة تدمر يف سوريا على طول طرق التجارة الصحراوية. هذا يمثل بداية 

لمرحلة جديدة من تاريخ دولة اإلمارات العربية المتحدة، كما سنرى يف 
القسم التايل.

نهاية )العصر الحديدي(
يف سنة 600 ق.م تقريًبا، بدأ عدد المدن والقرى ينخفض يف جميع أنحاء 

اإلمارات، ولسنا متأكدين من السبب وراء هذا االنخفاض. قد يكون أحد 
هذه األسباب إسراف السكان آنذاك يف استخدام نظام األفالج يف الواحات 
كثر صعوبة.  الداخلية مما أدى اىٕل تناقص المياه، فصار الحصول عليها أ

بغض النظر عن السبب، ظل عدد قليل من المدن والقرى يف واحة العين 
وعلى الساحل مأهولة بالسكان حتى 600 ق.م. لكن السكان هجروا معظم 

تلك القرى بحلول عام 300 ق.م.

على الرغم من أن )العصر الحديدي( بلغ نهايته بحلول 300 ق.م، اإل أن 
تأثير ما حدث خالل تلك الفترة ال يزال موجوًدا بطريقة ما حتى اليوم.

ُيعدُّ استخدام اإلبل واألفالج من أهم السمات المميزة للعصر الحديدي. 
ذلك أنها وضعت األساس وكانت البداية آلالف السنين من النمو واالستقرار 

البشري يف جميع أنحاء البالد.

أواين مكتملة ومكسورة على 
أرضية غرفة يعود تاريخها 

لحوايل 3000 سنة يف مويلح.

صورة لمبخرة ُعثر عليها يف مويلح، 
وتعكس اهتماًما جديًدا للسكان 

بالتقاليد الحرفية، وتوفر موارد 
جديدة تداولها السكان مثل البخور.
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اإلمبراطورية اآلشورية والخليج العريب
أتاح نظام الفلج وتدجين اإلبل الفرصة لنمو مجتمع مزدهر يف اإلمارات 

وأجزاء أخرى من شبه الجزيرة العربية. لذلك لم يكن مستغربًا أن تتجه 
أنظار اإلمبراطوريات الكبرى يف ذلك الوقت نحو الخليج العريب. وكان أولها 

اإلمبراطورية اآلشورية التي ظلت تحكم الشرق األوسط حتى عام 612 ق.م 
من عاصمتها يف شمال )بالد ما بين النهرين(. عمل الملوك اآلشور يون 

على توسيع إمبراطور يتهم باتجاه سور يا وفلسطين وتركيا وإيران. وقبيل 
عام 700 ق.م، تحول اهتمامهم نحو الخليج العريب. تشير األدلة التاريخية 
اىٕل أن الملك اآلشوري سرجون قد تلقى هدايا من ملك دلمون )البحرين 

حالًيا(، مما يدل على وجود عالقات من نوع ما بين هاتين المنطقتين.

يف 689 ق.م، شن ملك آشوري آخر ُيدعى سنحاريب هجوًما على بابل يف 
جنوب بالد مابين النهرين أسفر عن حرب طويلة وشاقة دفعت سنحاريب 
يف نهاية المطاف اىٕل االنتقام من شعب بابل الذين قاوموا هجومه. وقد عثر 
علماء اآلثار على نص منقوش يتحدث عن تلك الحرب، جاء يف النص: “بعد 

أن دمرت بابل، وحطمت آلهتها، وضربت أعناق سكانها بحد السيف، ولو 
كان نقل أرضها ممكًنا، لكنت نقلتها اىٕل نهر الفرات ثم اىٕل البحر )الخليج 

العريب( . بعد ذلك كله، وصل غبار هذه المعركة اىٕل دلمون. فقد رأى أهل 
دلمون ذلك، فدب الرعب من اإلمبراطورية اآلشورية يف قلوبهم. فأرسلوا 

الهدايا باسم شعبهم ومع هذه الهدايا أرسلوا العمال من أراضيهم يحملون 
األسافين واألوتاد البرونزية، واألدوات التي يستخدمونها للعمل يف البالد 

بغية المساعدة يف هدم بابل.“

عمل الملوك اآلشوريون   
على توسيع إمبراطوريتهم 

باتجاه سوريا وفلسطين 
وتركيا وإيران. وقبيل عام 

700 ق.م، تحول اهتمامهم 
نحو الخليج العريب.   

تيماء	 

إزكي	 

بالد فارس

اإلمبراطورية 
اآلشورية

بابل	 

دلمون 
)البحرين(

بيرسيبوليس 	

آشور 	
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ربما كان هناك قدر ال بأس به من المبالغة يف هذا النص. لكنه يخبرنا أن 
الملوك اآلشوريين كانوا مهتمين بالخليج العريب. كما يخبرنا عن تفاصيل 

اقتصاد الخليج العريب. مثاًل، تضّمن النص إشارة اىٕل أدوات برونزية يف 
الهدايا التي بعث بها ملك )دلمون( . لم يكن لدى دلمون النحاس لتصنع 
منه البرونز. مما يدل أنها كانت تستورد النحاس من اإلمارات و ُعمان. ويف 

الواقع، فقد تمت صناعة العديد من المعاول البرونزية واألدوات الزراعية يف 
اإلمارات و ُعمان. وعلى األرجح تم تصدير بعض هذه األدوات اىٕل البحرين.

تصور النصوص اآلشورية مالمح المنطقة مرة أخرى تقريًبا يف فترة 640 
ق.م. يذكر نقش الملك اآلشوري آشوربانيبال قائًدا محليًّا عاش يف قرية 
)إسكي( يف منطقة )قادة(. نحن شبه متأكدون أن )إسكي( هي مدينة 

)إزكي( الحديثة يف ُعمان اليوم. أما )قادة( فهو أحد األسماء القديمة التي 
كانت ُتطلق يف الماضي على منطقة اإلمارات و ُعمان بأكملها. رغم أن 

النص يذكر كلمة "قائد" بصيغة المفرد، اإل أنه من المحتمل أنه كان واحًدا 
من العديد من القادة الذين عاشوا يف مختلف المدن والقرى التي اعتمدت 

على الفلج وكانت موجودة يف ذلك الوقت. مع ذلك، يبدو أن هذا الزعيم 
بالتحديد كان ذو شأن كبير بما فيه الكفاية ليجذب انتباه أقوى ملوك 

اإلمبراطورية اآلشورية يف ذلك الوقت.

تماثيل لوحوش أسطورية كانت تحيط 
بمدخل قصر الملك سرجون الثاين يف )بالد 

ما بين النهرين(.
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ال تعني اإلشارات الموجزة الواردة يف النصوص التاريخية أن اإلمبراطورية 
اآلشورية قد بسطت سيطرتها على أي جزء من اإلمارات أو منطقة 

الخليج العريب يف ذلك الوقت. اإل أنها تشير اىٕل أن سكان هذه المناطق 
كانوا يعملون يف التجارة عبر الخليج العريب. وكان للنحاس المستورد 

من اإلمارات أهمية خاصة. ظل النحاس سلعة حيوية على الرغم من أن 
استخدام الحديد كان يزداد انتشاًرا يف جميع أنحاء الشرق األوسط ، وكان 
من المهم للملوك اآلشوريين أن يتمكنوا من الوصول اىٕل هذه المعادن.

اإلمبراطورية الفارسية
تمكّن أعداء اإلمبراطورية اآلشورية من دخول عاصمتها نينوى وتدميرها 

فسقطت اإلمبراطورية عام 612 ق.م. وهذا ما سمح بظهور بابل كقوة 
مسيطرة، لكن سيطرتها استمرت لفترة قصيرة. يف عام 539 ق.م، وقعت 

بابل تحت سيطرة ملك فارسي أو أخميني يدعى الملك قورش الذي أسس 
اإلمبراطورية الفارسية التي استطاعت السيطرة على المناطق الممتدة من 

باكستان اىٕل ليبيا عندما كانت يف ذروة قوتها.

تأسست اإلمبراطورية الفارسية يف بالد فارس التي ُتسمى إيران اليوم. حيث 
بنى ملوك الفرس القصور الكبيرة والحدائق. ونحتوا نقوًشا مطولة حول 

فتوحاتهم وقوة إمبراطوريتهم. أطلق ملوك الفرس اسم "ماكا" على منطقة 
اإلمارات واسم "ماكيون" على سكانها. زعم أثنان من هؤالء الملوك، وهما 

داريوس وأحشويروش سيطرتهما عليها من الفترة 520 ق.م اىٕل 480 ق.م. 
ويدل على أن صناعة الفخار واألدوات المعدنية، واألواين الحجرية التي التي 

استخدمها سكان اإلمارات يف ذلك الوقت كانت نفسها التي استخدمها 
أسالفهم قبل ذلك بعدة قرون. بالمقابل، توجد بعض األدلة على زيادة 
التبادل التجاري بين أجزاء من إيران واإلمارات يف ذاك الوقت، لكن هذا 

النشاط التجاري كان من السمات الممّيزة للحياة يف منطقة الخليج العريب. 
لذلك يمكن لنا القول أن مزاعم الفرس بأنهم بسطوا سيطرتهم على أرض 
اإلمارات يف تلك الفترة كانت يف جزء منها من قبيل الدعاية، وهي أسلوب 

مهم كانت تستخدمه اإلمبراطوريات القديمة حيث كانت مثل تلك المزاعم 
بالسيطرة توضح سلطة الملك داخل اإلمبراطورية ويف قصره. يف الواقع، 

تمثل هذه القطع النحاسية الصغيرة 
حرفة صب األسلحة يف مويلح، الشارقة 

وتدل على مدى انتشار انتاج النحاس يف 
)العصر الحديدي(. وكان السكان يبيعون 
بعض البضائع النحاسية اىٕل اإلمبراطورية 

اآلشورية وأماكن أخرى.
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ورغم وجود اإلمبراطورية الفارسية، فقد واصل الناس الذين كانوا يعيشون 
على أرض اإلمارات يف ذلك الوقت حياتهم مثلما كانت من قبل، وربما أنهم 

كانوا أحيانًا يقدمون بعض الهدايا الصغيرة للدول المجاورة.

الفرس والفلج
لم يترك سقوط اإلمبراطورية الفارسية يف عام 330 ق.م سوى 

آثار بسيطة على اإلمارات. ومع ذلك، يمكن لنا القول أن احتكاك 
اإلمبراطورية الفارسية مع اإلمارات قد أدى اىٕل تطورات داخل 

اإلمبراطورية نفسها. فغالًبا ما يزعم الكّتاب القدماء، وحتى بعض الباحثين 
يف العصر الحديث، أن الفرس هم أول من أوجد الفلج يف فارس، لكن هذه 
المزاعم غير صحيحة بتاتًا. إذ أن األدلة األثرية المكتشفة يف دولة اإلمارات 

العربية المتحدة تشير اىٕل خالف تلك المزاعم. لقد رأينا يف الفصل 7 أن 
هناك أدلة مهمة تثبت أن الفلج قد نشأ أواًل يف اإلمارات يف عام 1000 

ق.م تقريًبا، وهذا أقدم بكثير من أي من األفالج المكتشفة يف فارس. ومن 
الممكن أن الفرس قد تعلموا نظام الري عبر األفالج من أولئك السكان 
الذين كانوا يعيشون على الجانب العريب من الخليج العريب خالل فترة 

اإلمبراطورية الفارسية أو ربما حتى قبلها.

صورة الملك الفارسي داريوس 
وهو يتلقى والء الطاعة من رعاياه
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تنتمي اللغة اآلرامية اىٕل مجموعة واسعة من اللغات شاع استخدامها يف سوريا وفلسطين وأجزاء 
من العراق يف األلفية الثانية واألوىل قبل الميالد. يف بداية األلفية األوىل ق.م، بدأ تدوين اآلرامية يف 

النصوص المشتقة من األبجدية الفينيقية. وبحلول القرن السابع ق.م انتشرت اآلرامية على نطاق 
واسع بحيث أصبحت ما يسميه علماء اللغة “لغة مشتركة” أي لغة يمكن فهمها يف مختلف 
المناطق )كما االنجليزية اليوم( . كانت اآلرامية اللغة الرسمية يف االمبراطورية البابلية الجديدة 

)625-539 ق.م( أي اللغة المعتمدة رسمًيا يف اإلدارة والتدوين. يف ظل االمبراطورية الفارسية 
)538-332 ق.م( التي تلت ذلك، احتفظت اللغة اآلرامية بمكانتها بل وتم استخدامها على نطاق 

أوسع يف جميع أنحاء الشرق األوسط القديم ومصر. بعد سقوط اإلمبراطورية الفارسية، حلّت 
اللغة اليونانية مكان اآلرامية كلغة رسمية للحكومة، لكن اآلرامية واصلت انتشارها بين الناس 
يف جميع أنحاء الشرق األوسط وحتى يف وسط وجنوب آسيا. وبحلول أواخر القرن الثالث ق.م، 
اُستخدمت اآلرامية يف اإلمارات على األرجح بسبب انتشارها أثناء وبعد اإلمبراطورية الفارسية. 
وليس من المستبعد أنها كانت لغة محكية ولكن ليست مكتوبة يف )العصر الحديدي( السابق 

لتلك الفترة. يف العصر الحديث، يتحدث سكان معظم أنحاء الشرق األوسط اللغة العربية، كما ال 
يزال سكان بعض القرى يف سوريا وشمال العراق وجنوبه يتحدثون بعض أشكال اللغة اآلرامية.

لغات فترة ما قبل اإلسالم 1: اآلرامية

اخترعت األبجدية األصلية يف وقت ما يف أوائل األلفية الثانية قبل الميالد. وسرعان ما انقسمت 
اىٕل عائلتين: األوىل هي األبجدية السامية الشمالية الغربية التي تم منها اشتقاق كل األبجديات 

المستخدمة اليوم باستثناء أبجدية وحيدة. والثانية هي السامية الجنوبية التي كانت ُتستخدم يف 
العصور القديمة يف جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية واألردن وجنوب سوريا. ولم يتبق من هذه 
العائلة سوى نظام الكتابة المستخدم حالًيا يف إثيوبيا. كما كان سكان الواحات والبدو يف شمال 

ووسط شبه الجزيرة العربية آنذاك يستخدمون العديد من أنظمة الكتابة )الخطوط( المشتقة 
من هذه األبجدية. أما يف جنوب شبه الجزيرة العربية القديمة )اليمن الحديثة وظفار( طور 

السكان نظام كتابة ُيدعى )خط المسند( لكتابة النصوص، ونظام كتابة آخر ُيدعى )خط الزبور( 
لكتابة الوثائق )الرسائل والوثائق القانونية، العقود، وما اىٕل ذلك( . وقد تم تدوين أعداد كبيرة 

من هذه الوثائق على سيقان النخيل وأوراق الشجر والعصي األخرى. كانت هناك أربع ممالك 
كبرى يف جنوب شبه الجزيرة العربية القديمة وهي )سبأ(، )قتبان(، )معين(، و( حضرموت( - 
وقد استخدمت كل هذه الممالك خط مسند والزبور. تتوفر لدينا أمثلة عن تلك الخطوط يعود 

أقدمها اىٕل عام 902 ق.م، بينما يعود أحدثها اىٕل عام 558 ميالدي. تشير الدالئل اىٕل أن نظام 
الكتابة المسند كان مستخدًما يف مليحة يف اإلمارات يف أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الثاين 

قبل الميالد، حيث كان ُيستخدم أيًضا لكتابة لغات أخرى. وهذا ما يدل على زيادة اتصال سكان 
اإلمارات مع منطقة اليمن خالل تلك الفترة.

لغات فترة ما قبل اإلسالم 2: العربية الجنوبية القديمة
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اإلسكندر األكبر
قاد اإلسكندر األكبر فتوحات اشتهرت كثيًرا عبر التاريخ. إذ قضى على 

اإلمبراطورية الفارسية يف عام 330 ق.م. تصف النصوص القديمة تدميره 
لعاصمة الفرس تخت جمشيد )برسيبوليس( التي اشتهرت بثرواتها. وغالًبا 

ما ينسب المؤرخون انتصارات اإلسكندر اىٕل عبقريته يف الخطط العسكرية 
وشجاعته كقائد عسكري. ومع ذلك، ال بد أن نذكر أن الضعف كان قد بدأ 

يصيب العديد من جوانب اإلمبراطورية الفارسية مما جعل دحرها على يد 
اإلسكندر سهاًل.

كان اإلسكندر األكبر يطمع بالسيطرة على الخليج العريب، لذلك أرسل 
قائد أسطوله نيارخوس بمهمة لإلبحار من نهر السند اىٕل شوشان يف 

جنوب غرب إيران. وقد تحدث المؤرخ القديم أريان عن الهدف من تلك 
المهمة البحرية. فكتب ما يلي: “إن إرسال نيارخوس لإلبحار يف المحيط لم 

يكن مجرد رحلة بحرية، ولكن بهدف استطالع ساحل ذلك المحيط بكل ما 
فيه من مراسي السفن، والسكان، وإمدادات المياه، وعادات وتقاليد سكانه، 

وأي أجزاء منه تصلح لزراعة المحاصيل وأيها غير صالح للزراعة.

بعبارة أخرى، كانت هذه مهمة استطالعية. وتشير بعض األدلة الواردة 
يف النصوص القديمة إىل أنه بعد عودة نيارخوس من مهمته البحرية، بدأ 
كبر. وكان هدفه، وفًقا ألريان، هو استعمار  اإلسكندر األكبر ببناء أسطول أ

المناطق الساحلية للخليج العريب ومن ضمنها اإلمارات. لهذا الغرض، فقد 
أرسل ثالث حمالت من بابل اىٕل جنوب الخليج العريب لجمع مزيد من 

المعلومات. وكان قائد الحملة الثانية بحار ُيدعى أندروسثينس الذي كان 
قد رافق نيارخوس يف رحلته االستكشافية األوىل.

بنى الملك الفارسي أحشويروش “بوابة 
جميع األمم” يف بيرسيبوليس، أو )تخت 
جمشيد(. ُتظهر الوحوش األسطورية يف 

مقدمة البوابة تأثير اآلشوريين األوائل 
)انظر الصورة يف الصفحة 89( على الفنون 

وفن العمارة الفارسي.

وفًقا للمؤرخ أريان كان   
هدف اإلسكندر األكبر 

استعمار المناطق الساحلية 
للخليج العريب ومن ضمنها 

اإلمارات.   
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سجل أندروسثينس كل ما جمعه من معلومات يف كتاب اسماه )الطواف 
- تقرير عن أهم المرائف والمدن الساحلية والمسافات بينها( وقد كان هذا 

الكتاب معروًفا بالنسبة للكّتاب القدماء، لكنه اندثر. وبناًء على ما نعرفه من 
ذلك الكتاب، يمكننا أن نرجح أن أندروسثينس قد أبحر على طول الخليج 

العريب وحتى مضيق هرمز. من المرجح أن هؤالء البحارة اإلغريق كانوا 
يتوقفون أثناء رحالتهم البحرية يف الخليج العريب عند سواحل اإلمارات، ربما 
يف أبوظبي أو الخور يف ديب، وكانوا بعدها يخبرون اإلسكندر عن مشاهداتهم 

واحتكاكهم بالسكان المحليين رغم أنه لن يتسن لنا أن نعرف ذلك أبًدا على 
وجه اليقين.

أصبحت أثينا مدينة قوية يف القرن الخامس 
قبل الحقبة المشتركة، ويعود السبب يف 
ذلك جزئًيا اىٕل سيطرتها على التجارة يف 
البجر األبيض المتوسط. بالمقابل، كان 

البحارة من اإلمارات يزاولون التجارة آلالف 
السنين عبر المحيط الهندي، وأسسوا 

مجتمًعا مدنًيا وغنًيا. من المرجح أن الرغبة 
بالسيطرة على هذه التجارة هي التي 

دفعت اإلسكندر الكبير للتفكير بغزو شرق 
شبه الجزيرة العربية.

نعرف الكثير عن مآثر اإلسكندر األكبر بسبب كاتب قديم من أصل يوناين 
ُيدعى )أريان( . ولد يف إحدى مقاطعات اإلمبراطورية الرومانية هي اليوم 
تركيا قرابة عام 86 م. وكتب عن فتوحات اإلسكندر األكبر يف بالد فارس. 

يجب أن نتذكر أن أريان كان يدون التاريخ ويصف األحداث بعد قرون 
عديدة من وقوعها. لكننا ندرك أن لديه العديد من األعمال القديمة المهمة 

التي يمكننا االستناد إليها وقد اندثر الكثير منها. كتب أحد هذه المؤلفات 
)بطليموس( وهو أحد جنراالت اإلسكندر، ويرجح أنه تضمن تفاصيل دقيقة 

عن األحداث التي غيرت وجه الشرق األوسط.

من هو أريان؟
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ورث اإلسكندر المقدوين الثالث، المعروف أيًضا باسم 
اإلسكندر األكبر، عرش والده فيليب الثاين ليصبح 
ملكًا لمقدونيا عام 336 ق.م. وتوىل ابن العشرين 
كثر الجيوش خبرة قتالية يف  عاًما قيادة واحد من أ

زمانه. يف 334 ق.م غزا اإلسكندر تركيا التي كانت تقع 
على أقصى الحدود الغربية لالمبراطورية الفارسية. 

ألحق جيش االسكندر الهزيمة بجيوش داريوس 
الثالث حاكم اإلمبراطورية الفارسية يف معارك يف 

منطقة إيسوس يف جنوب تركيا، ومعركة غوغميال 
يف شمال العراق. بعد هذه المعركة األخيرة، اتجه 

اإلسكندر نحو الجنوب واحتل بابل التي كانت المركز 
القديم للسلطة يف )بالد ما بين النهرين(. بحلول عام 

330 ق.م، استوىل على العاصمة الفارسية تخت 
جمشيد )برسيبوليس( . ورغم أن قوة اإلمبراطورية 
الفارسية كانت فعلًيا يف نهايتها، استكمل اإلسكندر 
مسيرته نحو الشرق عبر إيران واىٕل باكستان. شكل 

نهر السند الحدود الشرقية لغزواته، فعند هذه 
النقطة، رفض جنوده عبور النهر لمواصلة القتال بعد 

أن أصابهم اإلرهاق من سنوات من القتال، وسيطر 
عليهم الخوف مما قد يكون موجوًدا على الضفة 
الشرقية للنهر. فاستدار مع جيشه وعادوا صوب 

بابل. يف بابل تويف االسكندر يف يونيو 323 ق.م، وربما 
مات مسموًما من قبل أحد جنراالته أو مستسلًما 

للمرض الذي أصيب به خالل حمالته العسكرية.

من هو اإلسكندر األكبر؟

اإلسكندر األكبر يف معركة إسوس
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وبًناء على تلك المعلومات التي جمعها اإلسكندر من الحمالت 
االستكشافية ومن البحارة اإلغريق، خطط اإلسكندر لغزو شبه الجزيرة 
العربية ربما طمًعا بمواردها بًناء على ما نعرفه عن اهتمامه الكبير يف 

البخور والمواد العطرية األخرى التي كانت متوفرة يف ُعمان واليمن.

يف يونيو من عام 323 ق.م، تويف اإلسكندر قبل أن ُيقدم على أي إجراء 
بهذا الشأن مما أنجى شبه الجزيرة العربية من الغزو، أما االمبراطورية التي 

بناها اإلسكندر فقد تقاسمها جنراالته وخلفأوه من بعده.

يف القرون الالحقة، ازداد نفوذ القوى القائمة آنذاك يف منطقة البحر 
المتوسط مثل اإلغريق ومن ثم الرومان. ومارست المدن الساحلية مثل دبا 
والدور نشاًطا تجاريًا عبر مسافات طويلة يف المحيط الهندي، وكانت تصلها 

البضائع من رودس وأثينا وروما. يف الوقت ذاته، شهدت ثقافة اإلمارات 
تغييرات هائلة عكست التطورات التي كانت تحصل يف شبة الجزيرة 

العربية. سنناقش هذه التطورات بالتفصيل يف الفصول التالية.

اإلمارات - تاريخنا 76

الفصل

9
قيام اإلمبراطوريات



اليوم، وبعد هذه المسيرة من البناء والجهود المخلصة، تقف دولة اإلمارات 
العربية المتحدة بين مصاِف الدول المتقدمة يف العالم حيث تفاخر 

بنجاحاتها االقتصادية وتطورها الثقايف وانفتاحها على العالم وعالقاتها الطيبة 
مع جميع شعوب العالم. كما تواصل دولة اإلمارات تحقيق اإلنجازات التي 
كان آخرها وليس أخيرها متحف اللوفر أبوظبي ومعرض إكسبو 2020م يف 

ديب اللذان يشكالن نافذة واسعة ال يتعرف العالم من خاللها على حضارة 
اإلمارات فحسب، وإنما على تاريخ هذه الشعوب، واألهم من ذلك أنه على 

أرض اإلمارات تلتقي البشرية جمعاء يف بوتقة اإلنسانية.

لم يكن لدولة اإلمارات العربية المتحدة أن تحقق كل هذه المكانة 
والنجاحات لوال القيادة الحكيمة التي تسنت لها وتجسدت يف شخصية 

مؤسسها ورئيسها األول ووالد األمة، المغفور له -بإذن هللا- الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان. ومثل جميع الزعماء التاريخيين، أدرك الشيخ زايد أن 

صناعة المستقبل المشرق تبدأ من فهم تاريخ وطنه وشعبه، وهذا ماانطلق 
كًا منه أن أمة بال تاريخ ال حاضر وال مستقبل  منه وشّجع اآلخرين عليه إدرا

لها. وبفضل اهتمام الشيخ زايد -رحمه هللا- بتاريخ اإلمارات، صرنا نعرف 
أن دولة اإلمارات لها جذور تاريخية تمتد ألكثر من 125,000 سنة، وأن 

كم خالل هذه القرون الطويلة عوامل عديدة شكلت  المجتمع اإلمارايت قد را
األساس القوي للنهضة الحديثة التي ينعم بها يف الوقت الحاضر.

ومن أوىل هذه العوامل تشكّل المجتمع، فمنذ بدء نشوء المستوطنات 
البشرية، أدرك سكان تلك المستوطنات أهمية تضافر جهودهم حتى 

يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة واالزدهار يف أرض متناثرة الموارد. وقد 
لمسنا ذلك اإلحساس بالتكاتف على وجه الخصوص يف المدافن التي 

تعود اىٕل )العصر الحجري الحديث( التي تم العثور عليها يف عدة مناطق 
كثر من 6,000 سنة، كان البدو الرعاة يدفنون موتاهم  من اإلمارات. فمنذ أ
يف مدفن واحد يف جبل بحيص، وكانوا يعودون كل سنة اىٕل المدفن نفسه 
كانوا رجااًل  لدفن موتاهم وتذكّر أسالفهم، كما كانوا يكرمون موتاهم، سواًء أ

أم نساًء، أغنياًء أو فقراًء، بتقديم حبات الخرز والهدايا إليهم.

الخاتمة

الخاتمة
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وبعد ذلك بآالف السنوات، بنى سكان اإلمارات يف جزيرة أم النار ويف واحة 
العين مدافن ضخمة دفنوا فيها جميع الموىت من مجتمعاتهم، وكانت تلك 
المدافن تضم رفاة أشخاص أغنياء يلبسون حلي ذهبية جنًبا اىٕل جنب مع 

الفقراء من المزارعين والبّحارة. وبعد ذلك بفترة طويلة، وتحديًدا عندما 
حاول البرتغاليون السيطرة على بعض مدن اإلمارات، هب جميع السكان 
دفاًعا عن أرضهم وأعادوا سيادتهم عليها. إن ما يجمع بين تلك التطورات 

التاريخية هو إحساس سكان اإلمارات على مر تلك العصور أن لديهم 
مجموعة من القيم والمعتقدات المشتركة التي تشكل هويتهم.

يشكل اإلبداع ثاين تلك العوامل. منذ العصور السحيقة، لم يعدم سكان 
اإلمارات ابتكار الوسائل التي تمكنهم من استغالل الموارد الطبيعية بطريقة 
كفوءة ومثمرة. فإذا ما بدأنا من )العصر الحجري الحديث( قبل 8,000 سنة 

مضت، طور سكان اإلمارات تقنيات بحرية تسمح لهم بممارسة النشاط 
التجاري مع مناطق بعيدة واالستفادة من خيرات البحار من بينها اللؤلؤ 
الذي كان يحظى بقيمة عالية تفوق غيره من الموارد. ويف هذا المجال، 
قدمت اإلمارات لنا الدليل التاريخي األول على استخرج الآلئل من قاع 

البحار. وظل صيد اللؤلؤ الدعامة األساسية القتصاد المدن الساحلية طيلة 
اآلف السنين. أما يف المناطق الداخلية، فقد دفع شح األمطار سكان تلك 

المناطق اىٕل ابتكار تقنية األفالج لري محاصيلهم. وبفضل هذه التقنية 
المبتكرة، استطاع السكان استخراج المياه المخزّنة عميًقا يف باطن األرض 
اىٕل السطح األمر الذي ساهم يف نمو الواحات التي ال تزال تلعب دوًرا مهًما 
يف اقتصاد اإلمارات اىٕل يومنا هذا. من ناحية ثانية، تشير الدراسات الحديثة 

اىٕل أن سكان اإلمارات القدماء كانوا من أوائل الشعوب التي استخدمت 
اإلبل المدجنة. كما يوجد دليل دامغ على أنه تم تدجين اإلبل البرية ألول 

مرة يف منطقة اإلمارات. يف الخالصة، استفاد اإلنسان اإلمارايت من كل هذه 
االبتكارات بصورة جيدة لتحقيق المنفعة لجميع السكان األمر الذي ساهم 

يف تحقيق النمو واالزدهار للمجتمع.

يتمثل العامل الثالث يف استخدام اإلنسان اإلمارايت لتلك االبتكارات يف إنتاج 
البضائع التي تاجر بها يف مختلف المناطق المجاورة التي وصل إليها بالبر أو 
البحر. خالل )العصر البرونزي(، كانت اإلمارات، التي كانت تُعرف آنذاك باسم 

“مجان”، مصدًرا للنحاس واستخدمته يف أنشطتها التجارية مع المناطق 
المجاورة. فقد استطاع عمال المناجم المهرة آنذاك من استخراج فلزات 

النحاس بعناية، ومن ثم طحنها وصهرها وتحويلها اىٕل سبائك كانت "سفن 
مجان" تنقلها اىٕل )بالد ما بين النهرين( وغيرها من المناطق. ويف فترة 

تاريخية الحقة، بدأ سكان اإلمارات يصيدون اللؤلؤ وينقلونه بحًرا اىٕل آسيا 
وأوروبا للتجارة. ومع ازدهار صيد اللؤلؤ، نشأت موائن جديدة مثل جلفار. 
ليس بعيًدا عن النشاط البحري، امتلك اإلماراتيون معرفة كبيرة بفنون 

المالحة البحرية حتى أضحوا سادة التجارة البحرية.

يشكل اإلبداع ثاين تلك   
العوامل. منذ العصور 

السحيقة، لم يعدم سكان 
اإلمارات ابتكار الوسائل 

التي تمكنهم من استغالل 
الموارد الطبيعية بطريقة 

كفوءة ومثمرة.   
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كتشاف النفط يف خمسينيات القرن الماضي، احتلت دولة اإلمارات  ومع ا
العربية المتحدة موقع الصدارة يف نظام التجارة العالمية بعد أن أصبح 

النفط الشريان الحيوي لالقتصاد الحديث. ومع ازدهار النشاط التجاري، لم 
تشهد موائن اإلمارات وصول البضائع الجديدة والثروات فقط، بل استقبلت 

أيًضا األفكار والثقافات الجديدة. وهكذا، أصبح المجتمع اإلمارايت متنوع 
السكان ومنفتًحا على العالم. وقد تجلى أحد مظاهر ذلك االنفتاح يف 

تأسيس دير وكنيسة مسيحية يف جزيرة صير بني ياس حيث ازدهرت هناك 
وكان رعاياها محط ترحيب من السكان المحليين حتى بعد انتشار اإلسالم 

على نطاق واسع يف أرض اإلمارات.

أخيًرا، ال يمكن أن نغفل أن اإليمان كان حجر الزاوية يف كل النجاحات التي 
حققتها دولة اإلمارات. وحتى قبل ظهور الدين اإلسالمي، كان أسالفنا يف 

حالة بحث لمعرفة موقعهم يف هذا العالم. فمنذ )العصر الحجري الحديث(، 
طّوروا طقوسهم الدينية مثل طائفة األفاعي التي وجدنا آثارها يف معابد 

(العصر الحديدي(. كما عبدوا إله الشمس "شمس" يف المعبد الجميل يف 
قرية الدور. ويف القرن السابع الميالدي، بزغ فجر اإلسالم على اإلمارات من 

قلب شبه الجزيرة العربية فعزز مجموعة القيم من بينها المساواة التي ظل 
المجتمع اإلمارايت يف تاريخه يتحلى بها؛ واألهم من ذلك، جاء اإلسالم برسالة 
كونية تدعو اىٕل اإليمان بإله واحد، وهو هللا، والخضوع له. وسرعان ما انتشر 
الدين اإلسالمي الذي بشر به النبي محمد -صلّى هللا عليه وسلم- يف كل 
بقاع اإلمارات حتى أصبح دين حياة وآخرة يضمن السالم واالزدهار ألتباعه. 
وال يزال الدين اإلسالمي يشكل األساس الذي يقوم عليه مجتمع اإلمارات 
دون أن يمنع ذلك أتباع الديانات األخرى من ممارسة عباداتهم على أرض 
اإلمارات يف مظهر يؤكد التسامح واالنفتاح الذي ال يزال يميز دولة اإلمارات.

هكذا، كانت هذه العوامل األربعة: المجتمع، اإلبداع، التجارة، اإليمان، 
تتفاعل عبر اآلف السنين من تاريخ اإلمارات حتى تكللت يف يومنا هذا 
بهذه النجاحات التي ترفل بها دولتنا يف جميع مناحي الحياة. وستظل 

هذه العوامل األساس لنا كأمة وشعب لتحقيق المزيد من النجاحات يف 
المستقبل رغم أننا نعيش يف عالم مضطرب لكنه يحفل بالكثير من اآلمال 

الواعدة.
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التعليم الهجين يف المدرسة اإلماراتية

يف  التطويــر  لخطــط  اإلســتراتيجي  البعــد  إطــار  يف 
قنــوات  لتنويــع  وســعيها  والتعليــم،  التربيــة  وزارة 
تحــول  قــد  التــي  التحديــات  كل  وتجــاوز  التعليــم 
دونــه، وضمــان اســتمراره يف جميــع الظــروف، فقــد 
للطلبــة  الهجيــن  التعليــم  خطــة  الــوزارة  طبقــت 

كافــة. الدراســّية  المراحــل  يف  جميعهــم 

الخطة الدراسية
ماقبل 

الروضة/
الحلقة الثالثةالحلقة الثانيةالحلقة األوىلرياض األطفال

التعلم 
المدرسي

التعلم 
اإللكتروين



المباشر

الذايت







قنوات الحصول على الكتاب المدرسي:

--

الوحدات اإللكترونّية



)2 سنتان( )2 سنتان(

)5-3 سنوات(

برنامج النخبة )الصفوف 5-8(
أعلى 10 يف المئة من الطلبة يف نتائج االختبارات الوطنية

األعمار 13-10 )4سنوات(

رياض األطفال | األعمار من 6-4 سنوات )غير إلزامي(
حضانة/ رعاية | األعمار 4-0 )غير إلزامي(

الصفوف 5-8
األعمار 13-10 )4 سنوات(

الصفوف 4-1
األعمار 9-6 )4 سنوات(

)4 - 5 سنوات(

)3 - 4 سنوات( )3 - 4 سنوات(

أعلى 10 يف المئة 
من الطلبة يف نتائج 
االختبارات الوطنية 

برامج ثانويات التكنولوجيا 
التطبيقي

تقوم الوزارة بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العايل الوطنية يف قبول الطلبة يف التخصصات المختلفة بما يتسق مع احتياجات سوق 
العمل وخطط التنمية البشرية المستقبلية. كما تحدد مؤسسات التعليم العايل أعداد الطلبة الذين يمكن قبولهم طبًقا إلمكانياتها 
ورسالتها وأهدافها. كما تضع مؤسسات التعليم العايل شروط قبول الطلبة يف البرامج المختلفة بحسب المسار الذي تخرجوا منه 

ومستويات أدائهم يف المرحلة الثانوية ونتائجهم يف اختبار اإلمارات القياسي.
يتيح التكامل والتنسيق بين منظومتي التعليم العام والعايل اعتماد واحتساب مساقات دراسية مدرسية ضمن الدراسة 

الجامعية بحسب المسار المدرسي والتخصص الجامعي مما يتيح تقليص مدة الدراسة الجامعية.

دبلوم الدراسات العليا
)1 - 2 سنتين(

دبلوم الدراسات العليا
)سنة واحدة(

درجة الماجستير درجة الماجستير

درجة الدكتوراه

الحلقة الثانية

الحلقة األوىل

الطفولة المبكرة 

شهادة مشتركة
 البكالوريوس والماجستير

درجة البكالوريوس درجة البكالوريوس

الحلقة الثالثة المرحلة الثانوية

)الصفوف 12-9( األعمار من 14 إىل 18 عاًما )4 سنوات(

المسارات التقنية والمهنيةالمسارات األكاديمية
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3

6

12

12

18

18

22

24

المسار التقني المسار العامالمسار المتقدممسار النخبة
المتقدم

المسار التقني 
العام

األكاديميات 
المتخصصة

المسار 
التطبيقي

المؤهالت المهنية

دبلوم /  دبلوم عايل

)2 - 3 سنوات(

)5-3 سنوات(

)2 سنتان(

)3 - 4 سنوات(

برنامج تجسيري

دبلوم الدراسات العليا/ العلوم التطبيقية
)1 - 2 سنتين(

 االلتحاق بالعمل
التعليـــــــم المستـــــــمر

المسار العام المسار التطبيقيمحو األمية
األكاديمي

التعليم المنزيل

مركز التعليم والتطوير الِمْهني

منظومة التعليـم يف دولة
اإلمـارات العربـيـــــة الـمتحـــــــدة 

درجة الدكتوراه / العلوم التطبيقية

درجة الماجستير / العلوم التطبيقية

درجة البكالوريوس / العلوم التطبيقية
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