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اإهداء و�شكر 

ي�شرفني اإهداء هذا العمل اإىل وطني الغايل الكويت

ويسعدين أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير، وأن أعرتف بجميل 
واملراجعة،  املناقشة  خالل  من  البحث،  هذا  إمتام  عىل  ساعدين  من 
وعمل التصحيحات، وإمدادي باملواد العلمية الرضورية، وإرشادي 
إىل مظان املعلومات، مؤكدا يف نفس الوقت حتميل كامل املسؤولية 

عن أي خطأ يرد يف البحث من معلومات واستنتاجات.
االحتفاظ  مع  األفاضل  وزمالئي  أساتذيت  بالشكر  وأخص 

باأللقاب: 
وحامد  الكندري،  وفيصل  الوهيبي،  وفهد  الغنيم،  عبداهلل 
املطريي، ونعامن جربان، وسلطان الدويش، وعبداهلادي العجمي، 
وعبداهلل  العنزي،  وفيصل  اهلاجري،  وعبداهلل  املطريي،  ويوسف 

اهلتالين، وعبداهلل العبيد، وطالل الرشود.
صربها  عىل  احلميدي  حصة  زوجتي  أشكر  أن  يفوتني  وال 

وتشجيعها.





- 9 -

املقدمة

1- امل�شاألة والأهداف:

التارخيية  يركز هذا البحث التارخيي عىل دراسة املسار الطويل والتحوالت 
ألرض الكويت وسكاهنا خالل العصور الوسطى وحتليلها، وإذ تبدو هذه الفرتة 
طويلة فإن ما يربر البحث فيها عىل هذا النمو هو انقطاع الرسد التارخيي بشكل 
ن الباحثني من معرفة أحداث تاريخ أرض الكويت بشكل َحويل، كام هو  ال ُيَمكِّ
يف كثري من املناطق األخرى خصوصا يف احلوارض اإلسالمية األكثر شهرة، نظرًا 
لندرة املعلومات التارخيية النصية وقلة البحث األثري عن أرض الكويت. ولذلك 
ورصد  مالحظة  عىل  قادرين  جتعلنا  ممتد،  زمن  ذات  كهذه،  تارخيية  دراسة  فإن 
التغريات اجلوهرية والبنيوية التي تطرأ عىل البقعة اجلغرافية نفسها، وبالتايل متكننا 

من حتليلها بشكل يعمق فهمنا ملسرية اإلنسان عىل أرض الكويت.

وقد تعارف بعض املختصني، وبخاصة اآلثاريون واجلغرافيون واجليولوجيون، 
عىل استخدام مصطلح "أرض الكويت" لوصف وقائع وأحداث وآثار األرض 
الواقعة حاليا حتت سيادة دولة الكويت من أراض وجزر ومياه فيام قبل إمارة آل 
الصباح يف القرن السابع عرش امليالدي. وهذا املصطلح، أعني "أرض الكويت"، 
يتعدى حدود مدينة الكويت احلالية جنوب اجلون. وهي تسمية تشمل عصور ما 
قبل التاريخ، والتاريخ القديم، والتاريخ اإلسالمي الوسيط واإلسالمي املتأخر 

أو احلديث املبكر.

دراسة  أوال،  رئيسة، هي:  نقاط  أربع  الرتكيز عىل  الدراسة  وتستهدف هذه 
واملواضع  القرى  وتوزيع  بدو،  وبدو وشبه  البرشي من حرض  االستيطان  أنامط 



- 10 -

اآلهلة بالسكان عىل أرض الكويت، ودراسة نمو تلك القرى خالل فرتة العصور 
الوسطى وضمورها. ثانيا، حماولة رسم طرق التجارة الربية والبحرية املارة بأرض 
الكويت يف كل حقبة زمنية. ثالثا، دراسة دور أرض الكويت وجمتمعاهتا يف خضم 
األحداث الكبرية التي جرت بني الكيانات السياسية املحيطة هبا وأثرها يف نمو 
من  متاما  مفقودة  حلقة  عىل  الرتكيز  رابعا،  واملستوطنات.  املجتمعات  وضمور 
حلقات تاريخ الكويت التي مل يتم بحثها سابقا، وهي الفرتة املمتدة بني القرنني 
الرابع والعارش اهلجريني/العارش والسادس عرش امليالديني، وهي فرتة سالالت 
التي سادت رشق  احلاكمة  والعقيليني اجلربيني  والعيونيني  )القرامطة(  اجلنابيني 

اجلزيرة العربية بالتعاقب.

2- اأهمية املو�شوع:

َيلَقى هذا البحث أمهية خاصة ملحاولته سد الفراغ املعريف الكبري الناتج عن 
منفصل  بشكل  الصباح  آل  إمارة  قبل  فيام  الكويت  تاريخ  دراسة  عن  العزوف 
تارخيية  أو  فة  أثرية صرِ دراسات  إما  السابقة  الدراسات  كانت  وحرصي، حيث 
عامة عن رشق شبه اجلزيرة العربية؛ يأيت ذكر مناطق وقبائل بأرض الكويت عىل 
البحثي هو األول من نوعه  هامشها ال بؤرة تركيزها. ولذلك فإن هذا املرشوع 
فيام خيص سعة اإلطار الزمني ومركزية املكان كنقطة دراسة، وباستخدام منهجية 
جتمع بني علم اآلثار وعلم التاريخ. وهو يدرس للمرة األوىل أيضا الفرتة الزمنية 
اهلجري/ العارش  القرن  إىل  امليالدي  اهلجري/التاسع  الثالث  القرن  هناية  من 
السادس عرش امليالدي، التي تكاد تكون جمهولة، وبالتايل تتطور  معرفتنا بسلسلة 

أحداث أرض الكويت وأحواهلا.
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وتتعزز أمهية هذا البحث حينام يتعلق بالتاريخ الوطني لدولة الكويت التي 
قامت عىل أراضيها ثقافات وحضارات منذ فرتة ما قبل التاريخ؛ بدءًا من العرص 
احلجري احلديث )ما قبل الفخار(، وحضارة الُعبيد يف الصبية، ومرورا بحضارة 
من  وافرًا  حظًا  الفرتات  تلك  نالت  وقد  اهليّلينستي/اجلرهائي.  والعرص  دملون 
الدراسات املحلية والعاملية، ولذلك فهناك رضورة ملحة الستكامل دراسة احلقب 
التارخيية الالحقة لتبيان حقيقة أن أرض الكويت ذات تاريخ متصل احللقات عىل 
الرغم من حتوالت السكان يف أنامط معيشتهم بني البداوة وشبه البداوة والتحرض، 

وأهنا مل تتخلَّ عن دور حيوي تقوم به وسط حميطها اجلغرايف. 

إن َسربرْ تاريخ أرض الكويت عرب فرتة طويلة يعمق فهمنا لشخصية األرض 
بام جيعلنا عىل دراية بحدود الدور الذي تلعبه، والسلوك الذي ينسجم مع اجلغرافيا 
والتاريخ، وبذلك يضاف لنا خمزوٌن من التجارب التارخيية التي توجب علينا أن 

نأخذها باالعتبار لالستفادة منها يف وقتنا احلايل.

إن منطقة كاظمة التارخيية التي تقع يف غرب جون الكويت وشامله ستشهد 
يف القريب العاجل مشاريع عمرانية ضخمة حتيط هبا؛ حيث ستبنى مدينة املطالع 
وستشهد  ورشقها،  شامهلا  يف  احلرير  مدينة  وسُتشّيد  كاظمة،  غرب  يف  السكنية 
أيضا جزيرة فيلكا عديدًا من املشاريع السياحية التي تتطلب عمليات حفر وبناء 
ستقوم  الذي  العميق  التارخيي  اإلرث  إيضاح  الرضوري  فمن  ولذلك  وغريها. 
علم  إحاطة  القرار  صانعي  لدى  أيضًا  وليكون  الرضورية،  املشاريع  هذه  عليه 
املحافظة عليها وعدم تدمريها. ولعل  العمل عىل  آثار، وبالتايل  باحتاملية وجود 
هذا البحث يسهم، كغريه من األبحاث التي ناقشت كاظمة التارخيية، يف املحافظة 

عىل املسميات التارخيية ويصوهنا من التغيري غري املربر.
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3- املنهجية:

ستسلك هذه الدراسة منهجية من شأهنا أن متكن الباحث من التغلب عىل 
للمنحنيات  أوضح  صورة  رسم  عملية  وتسهل  النصية،  املصادر  ندرة  مشكلة 
عىل  القدرة  وتعزيز  الكويت،  أرض  عىل  اإلنسان  حلركة  التارخيية  واملسارات 
األثرية،  األبحاث  نتائج  توظيف  خالل  من  وذلك  واالستنتاج،  االستدالل 
املجاورة  للمناطق  املحورية  التارخيية  واألحداث  التارخيي  السياق  ودراسة 
الدراسات  من  عديد  ظهرت  األثرية  باألبحاث  يتعلق  ففيام  الكويت؛  ألرض 
بعد االستكشافات األثرية املتزايدة يف دولة الكويت، كشفت لنا عن مستوطنات 
عديدة منثورة يف أرجاء الدولة وبعض اللقى األثرية التي تعود إىل القرون القديمة 

املتأخرة واإلسالمية الوسطى.

أما دراسة أحداث ما جياور أرض الكويت يف فرتة العصور الوسطى فهي تفيد 
الباحث يف استنباط االنعكاسات واآلثار املبارشة عىل أرض الكويت وجمتمعاهتا 
البدوية. وال شك أن السياقات السياسية واالقتصادية  احلرضية والبدوية وشبه 
فعااًل  عنرصًا  متّثُل  فرتة  كل  يف  والدول  اجلامعات  سلوكيات  حتكم  التي  العامة 
الكتشاف الدور الذي تقوم به كل بلدة وإقليم، ولذلك فإن قراءة تاريخ أرض 
الكويت وفق هذه الرؤية امُلكربة قد ُتولِّد فرضيات مقبولة من ناحية مبدئية ريثام 

تظهر لنا أدلة جديدة تعزز أو تنفي هذه الفرضيات. 

الفرنسية  احلوليات  بمدرسة  متأثرة  الدراسة  التي ستتبعها هذه  املنهجية  إن 
"الزمن  French Annales School التي أنتجت ما اصطلح عىل تسميته بـ 
 –  1902( بروديل  فرنان  املؤرخ  أبدعه  الذي   ،Longue durée الطويل" 
التارخيية  األزمنة  يقّسم  بروديل  فرنان  فإن  أميس  كينيث  وبحسب  1985م(. 
 short-term events الزمنية قصرية األجل  إىل ثالثة أقسام: 1- األحداث 
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الطول  متوسطة  الزمنية  األوضاع   -2 سنوات(.  بضع  شهور،  أسابيع،  )أيام، 
ما  إىل  تصل  قد  عقود  )سنوات،    medium-length conjunctures
long-term structures )تدوم لقرون  ُبنى طويلة األمد  دون القرن(. 3- 
من الزمن قد تصل إىل ألفية(، وهي التي يسميها Longue durée  أي الزمن 

الطويل.)1(  
بشأن  املتاحة  املعلومات  مصادر  كل  من  االستفادة  املنهجية  هذه  وحتاول 
للعلوم  املعرفية  واحلقول  العلمية  املناهج  دمج  من  متانع  وال  البحث،  مسألة 
للتخصصات  عابر  أسلوب  استخدام  طريق  عن  واالجتامعية  اإلنسانية 
عن  السيايس  التاريخ  فصل  عن  املنهجية  هذه  متتنع   .interdisciplinary
االقتصادي واالجتامعي واجلغرايف؛ فهي تقدم تاريخ األرض واملجتمع بشمولية، 
وُتويل اهتاممًا كبريًا لظاهرة تأثري جغرافية األرض واالقتصاد عىل البنى االجتامعية 
املدى  وعىل  البطيء  وتطورها  نموها  وتقيس  وسلوكها،  التارخيي  وتطورها 

الطويل. 

زمنية  بدال من حقبة  زمنية عديدة  إىل صنع حتقيبات  بروديل  يميل  ولذلك 
واحدة لتتضح الفروقات ودرجات التطور خالل التاريخ الطويل )2(.  إن تناول 

1- Kenneth M. Ames “The Archaeology of the Longue Durée: Temporal and Spatial 
Scale in the Evolution of Social Complexity on the Southern Northwest Coast,” 
Antiquity 65.249 (1991): p. 935; see also Fernand Braudel and Sarah Matthews, 
On History (Chicago: The University of Chicago Press, 1982)

املتوسطي"  والعامل  املتوسط  "البحر  الكالسيكيني  كتابيه  خالل  من  هذه  منهجيته  بروديل  فرنان  جّسد    )2(
)1949(، و"احلضارة املادية" )1967(. انظر:

Braudel, Fernand, The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of 
Philip II, 2 volumes, tr. Sian Reynold (Berkeley: University of California Press, 
1995); Braudel, Fernand, Civilization and Capitalism, 15th-18th Century, 3 volumes, 
tr. Sian Reynold (Berkeley: University of California Press, 1992); ضاهر، مسعود، "بروديل 
.والنظرية املتوسطية،" جملة الفكر العريب املعاص – مركز اإلنامء القومي – لبنان، 43 (1987): 31 – 38
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التارخيية  للدراسات  يعّد شكال حديثا  دراسة واحدة  الزمني ضمن  النطاق  هذا 
وهناك نامذج من دراسات سارت عىل هذه املنهجية )1(. 

دور  بدراسة  خاص  بشكل  سأهتم  املنهجية  هلذه  الرئيسة  املعامل  عىل  وسريًا 
جغرافية أرض الكويت بني أربعة أقاليم كبرية )العراق يف الشامل، اهلضبة اإليرانية 
يف الرشق، إقليم البحرين يف اجلنوب، هضبة نجد يف اجلنوب الغريب(، ومالحظة 
أرض  عىل  األقاليم  تلك  بني  والسياسية  االقتصادية  العالقات  تنعكس  كيف 

الكويت وجمتمعاهتا عرب الزمن حمل الدراسة. 

وسرتاعي هذه الدراسة قدر اإلمكان وضع أرض الكويت يف نقطة الرتكيز، 
بحيث ال تتوسع كثريا يف مناقشة جمريات أحداث مناطق اجلوار وتفاصيلها، فلتلك 
االنعكاسات  بذكر  هنا  وسنكتفي  إليها.  اإلحالة  سيتم  أخرى  دراسات  املسائل 
املحتملة ألحداث مناطق اجلوار عىل أرض الكويت من أجل مالحظة التغريات 

الطارئة عليها.

4- امل�شادر والدرا�شات ال�شابقة:

تتنوع املصادر املستخدمة يف هذه الدراسة لتشمل املصادر التارخيية واألدبية 

)1(   انظر عىل سبيل املثال:
Peter Brown, The World of Late Antiquity: from Marcus Aurelius to Muham-
mad (AD 150-750), (London: Thames and Hudson, 1989); Peter Brown, The 
Rise of Western Christendom: Triumph and Diversity 200-1000 AD (Malden, 
MA Blackwell, 2003; Timothy Power, The Red Sea during the 'Long' Late 
Antiquity, AD 500-1000 (DPhill Dissertation, Oxford University, 2010); Bren-
dan Simms, Britain’s Europe: A Thousand Years of Conflict and Cooperation 
(Milton Keynes: Penguin Books, 2017)
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ذلك  إىل  باإلضافة  األثري،  االستكشاف  ونتائج  األنساب  وكتب  واجلغرافية 
ستحاول الدراسة االستفادة من املنظور األنثروبولوجي لتحوالت النمط املعييش 

لإلنسان. 

إن التنوع الكبري يف فئات املصادر، التي ال تقدم لنا إال الفتات والشظايا من 
املعلومات، مرده كام هو معروف إىل عدم وجود مصادر حملية ختص إقليم البحرين 
أو نجد يف العصور الوسطى، ما عدا كتابًا واحدًا هو رشح ديوان ابن املقرب الذي 
عىل  يشتمل  كتاب  وهو  امليالدي.  عرش  الثالث  اهلجري/  السابع  القرن  يف  أنتج 
معلومات تارخيية وجغرافية ختص إقليم البحرين يف فرتة اإلمارة العيونية )470 
– 633هـ /1077م – 1236م( التي قامت يف األحساء والقطيف وجزيرة أوال 
)البحرين(، وامتد نفوذها يف بعض األحيان إىل صحاري البحرين ونجد وجنوب 

العراق.

وهناك إشكالية أخرى تعرتي تأريخ أحداث أرض الكويت يف بداية العرص 
اإلسالمي وما قبله، هي عدم وجود مصادر عربية إسالمية معاصة لتلك الفرتة 
التحولية، وهي إشكالية التاريخ اإلسالمي املبكر بصفة عامة. عالوة عىل ذلك، 
فإن املصادر الرسيانية التي كتبها رجال الدين املرتبطون بإقليم بيت قطرايا، وهو 
بيوغرافية  أو  تارخيية سياسية  البحرين، مل تسجل أحداثا  الرسياين إلقليم  االسم 

ختص اإلقليم وسكانه، بل اهتمت كتاباهتم يف موضوعات الثيولوجيا والزهد.

تناول عدد من الباحثني يف التاريخ موضوعات ختص تاريخ أرض الكويت 
يف عرصها القديم املتأخر وعرصها الوسيط املبكر، وخصوصا ما يتعلق بكاظمة 
ومواضع  أماكن  من  وغريها  الباطن  ووادي  والعدان  والوفراء  وبرقان  وأوارة 
التخصص  هذا  رائد  إن  واجلغرافية.  والتارخيية  األدبية  املصادر  يف  ذكرها  جرى 



- 16 -

الدقيق هو يعقوب يوسف الغنيم الذي نرش بحثا سنة 1958م بعنوان كاظمة يف 
األدب والتاريخ، تأثرًا بمقالة أمحد البرش الرومي املنشورة يف جملة البعثة، ثم أعاد 
الغنيم كتابة البحث وبشكل موسع ونرشه كتابًا سنة 1995م. تناول املؤلف عدة 
مواضيع ذات صلة مثل: وصف كاظمة وموضعها عىل وجه التحديد ناقال جامعًا 
ملعظم ما كتب يف املصادر التارخيية واجلغرافية واألدبية، وكذلك بنّي أبرز سكاهنا 
من القبائل العربية قديام، وحتدث عن أبرز األحداث واحلروب التي وقعت فيها، 
وعّرف بشعرائها ومن ذكرها يف األشعار، وأوضح األماكن األخرى القريبة منها، 

وغري ذلك من موضوعات كاألساطري التي تتخذ من كاظمة مكانا حلدوثها. 

طرح الغنيم فرضيات متعددة يف دراسته؛ منها أنه عىل  الرغم من كون كاظمة 
نة شبه لسان داخلة  اليوم هي اجلزء الواقع غريب ]مدينة[ الكويت عىل أرٍض مكوِّ
يف البحر جهة اجلهراء فإّن "اسم كاظمة ]التارخيية[ كان يتعدى هذا املكان الصغري 
منطقة  وأن  اجلهراء"،  إىل  يتصل  حتى  األماكن  من  جاوره  ما  إىل  اليوم  املعروف 
الرحية هي نفسها املذكورة باملصادر التارخيية باسم الرحا. وكذلك فند آراء من 
ذهب إىل أن كاظمة املذكورة يف القصائد واألشعار تقع يف املدينة املنورة، وبرهن 
أصول  فيها  تتبع  عديدة  كتابات  أيضا  وللغنيم  الكويت)1(.  أرض  يف  أهنا  عىل 
العدان بني  العريب، مثل كتاب  الرتاث  بكتب  الكويت وربطها  مناطق  مسميات 
شاطئ الكويت وصحرائها، وكتاب السيدان قبس من مايض الكويت، وكتاب 

أوارة: ملحة من تاريخ الكويت، وكتاب دولة الكويت األماكن واملعامل. 
وكذلك قام سلطان عبداهلادي السهيل بمجهود كبري لتوثيق أسامء املواضع 
والروايات  اإلسالمية  املصادر  يف  أسامئها  أصول  وتوضيح  الكويتية،  واآلبار 

 ،73 ،36 )1( الغنيم، يعقوب يوسف، كاظمة يف األدب والتاريخ، الكويت، د.ن.، 1995م، ص. 34 - 
.64-55
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الشفهية، يف كتابه املعجم اجلغرايف لدولة الكويت: القسم األول حمافظة األمحدي، 
وفيه قدم بعض اآلراء املتفردة، وقدم اقرتاحات بديلة عام تم تقديمه سابقًا.

وال ننسى أيضًا املوسوعة الكويتية للمرحوم محد السعيدان، وكتاب فرحان 
الفرحان معجم املواضع واملواقع واألمكنة، اللذيرْن ُجع فيهام كثري من املعلومات 

اخلاصة بأماكن أرض الكويت التارخيية.

الربيطانية  البعثة  من  وفريقه   Derek Kennet كينيت  ديريك  كتب  وقد 
التنقيبات  نتائج  فيها  وضع  )2014م(  اإلنجليزية  باللغة  مهمة  دراسة  الكويتية 
واملسوحات األثرية يف كاظمة والشقايا )الشجي( التي ابتدؤوا فيها سنة 2009م. 
 Kadhima: In the Early Centuries of بـ  املعنون  الكتاب  ويضم 
Islam )كاظمة يف القرون املبكرة من اإلسالم( جداول وخرائط وصورًا أرضية 
– التي  الرصفة  األثرية  النتائج  وتتلخص  املكتشفة.  واألدوات  للمواقع  وجوية 
قمت برتجتها ووضعها يف ملحق هذا البحث – يف أنه يمكن تقسيم تاريخ كاظمة 

إىل ست مراحل؛ هي:

ما قبل القرن اخلامس امليالدي الذي خال من استيطان حرضي.  -1

يف القرنني اخلامس والسادس امليالديني بدأت بعض األدوات، مثل جرار   -2
بالظهور  السوائل،  خصوصا  الغذائية  املواد  ختزن  التي  الطوربيدو)1(، 
يف  التجار  مع  البدو  شبه  أو  البدو  السكان  بني  جتارية  تبادالت  لتعكس 

الساحل العراقي.

)1(  وهي جرار أسطوانية الشكل  تشبه صواريخ الطوربيدو اخلاصة بالغواصات، وتصلح لتخزين السوائل 
واألغذية يف تلك الفرتة. للمزيد من املعلومات عن جرار التخزين هذه انظر املطريي، حامد، "الفخار 
غري  دكتوراه  رسالة  الكويت"،  دولة  يف  فيلكا  بجزيرة  القصور  مستوطنة  يف  املبكر  اإلسالمي  واخلزف 

منشورة، جامعة امللك سعود – الرياض – اململكة العربية السعودية، 2014، ص.  229 – 232.
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السابع والثامن للميالد تتضح بداية عملية تشييد مستوطنات  القرنني  يف   -3
نظام  يشبه  بام  السكنية  الوحدات  بني  املباعدة  يف  البدو  أسلوب  متخذة 

املخيامت البدوية، وكذلك بدأ السكان بامتالك أداوت خمتلفة.

يف هناية القرن الثامن امليالدي بدأ السكان بإخالء وحداهتم السكنية، ولكن   -4
بالتزامن مع ظهور بيت كبري خمتلف يف النمط البنائي.

ساحل  مستوطنات  جيع  هجرة  مّتت  امليالدي  التاسع  القرن  منتصف  يف   -5
يف  تشييدها  تم  التي  اجلديدة  املستوطنة  بظهور  ذلك  ويعللون  كاظمة. 
انقطع  التي  كاظمة  من  بدال  احلج  قوافل  حمطة  لتكون  )الشقايا(  الشجي 

مصدر رزق سكاهنا.

مع دخول القرن العارش امليالدي تم إخالء مستوطنة وحمطة الشجي أيضًا،   -6
البدو  وبقي  هاجروا  قد  احلرض  السكان  من  واسعًا  جزءًا  أن  إىل  يشري  مما 

الذين يصعب العثور عىل آثارهم)1(.  

ولكن من املالحظات عىل النتائج التي قدموها أهنم طرحوا حكام متعجال 
القرون  السبعة  ختص  الكويت  أرض  يف  آثار  إجياد  املستحيل  من  إنه  قالوا  حينام 
الرابع  للقرن  تعود  التي  األثرية  األدلة  فإن عددا من  األمر  الالحقة. ويف حقيقة 
كام  مواقع  من  وغريها  )الشويخ(  عكاز  جزيرة  ويف  كاظمة  يف  وجدت  قد  عرش 

2- Kennet, Derek ed., Kadhima: Kuwait in the Early Centuries of Islam (Ku-
wait: National Council for Culture, Arts, and Letters of the State of Ku-
wait 2014), p. 59; Kennet, D., Blair, A., Ulrich. B. & Al-Duwish, S.M. 
(2011), “The Kadhima Project: Investigating an Early Islamic Settlement 
and Landscape on Kuwait Bay,” Proceedings of the Seminar for Arabian 
Studies 41: Seminar for Arabian Studies. British Museum, London, Ar-
chaeopress, British Museum, London, pp. 161-172.
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سينرشها  التي  الدراسات  من  عدد  يف  والحقا  البحث،  هذا  يف  توضيحه  سيتم 
اآلثاريون الكويتيون عن العمالت املغولية واململوكية التي وجدت يف الكويت. 

حمّدثة  لنسخة  بنرشه  كاظمة  عن  األثرية  الدراسات  الدويش  سلطان  وتّوج 
أهم  فيه  جع  وقد  2017م.  سنة  أثرية"  تارخيية  دراسة  البحور  "كاظمة  لكتابه 
العرص  يف  هبا  املارة  والطرق  كاظمة  عن  املكتوبة  املصادر  يف  الواردة  املعلومات 
بالصور  وَعرض  لكاظمة.  األثرية  املستوطنة  لتطور  واف  رشح  مع  الوسيط، 
إيراده  إىل  باإلضافة  واجلرار،  واألسلحة  الفخارية  واألدوات  املباين  أساسات 
اخلرائط واجلداول عىل نحٍو يضيف عىل الصور واخلرائط التي قدمت يف كتاب 

كينيت. 

ما  الفرتة  خالل  اقتصاديا  ازدهرت  قد  كاظمة  أن  إىل  الدويش  وتوصل 
التاسع  يقصد  )لعله  امليالدي  السابع  القرن  وهناية  السادس  القرن  منتصف  بني 
امليالدي، ألنه يتحدث عن الفرتة العباسية(، وأن الكرس الفخارية واخلزفية التي 
وأوضح  واألموية.  املتأخرة  البيزنطية  بني  ما  بالفرتة  تؤرخ  أن  يمكن  عليها  ُعثر 
أيضا أن غالبية ما عثروا عليه من فخار وخصوصا املزّجج يعود إىل الفرتة العباسية 
من  فيلكا  وجزيرة  كاظمة  بني  قوية  عالقات  هناك  أن  الدويش  ويؤكد  املبكرة. 
خالل التشابه يف نمط املعثورات فيها واملعثورات يف  مستوطنات فيلكا كموقع 
السابع  القرننيرْ  بني  واستخدامها  صنعها  فرتة  وأّرخ  فيلكا(،  وسط  )يف  القصور 
نتائجه بأن املوقع )E( من  امليالدينيرْ األول والثالث اهلجريني. وتنتهي  والتاسع 
منطقة كاظمة كانت قرية أو مدينة صغرية هلا نشاط بحري كالغوص عىل اللؤلؤ، 
احلجارة  استخدمت  متفرقة  منازل  ذات  وأهنا  املحار،  من  أكوام  من  وجدوه  ملا 

البحرية يف إقامة أساساهتا باإلضافة إىل استخدام مادة الطني يف بناء اجلدران. 
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وأوضح الدويش أن من بني املعثورات عملة أموية، ليس هذا فحسب بل 
نقود مملوكية برجية تعود لفرتة القرن اخلامس عرش امليالدي )التاسع اهلجري(. 
شامل  )يف  العيش  أم  منطقة  بكون  تتعلق  جديدة  فرضية  الدويش  يطرح  كذلك 
الكويت( إحدى حمطات الطريق الواصل بني البرصة وكاظمة والذي كان يسمى 

بطريق املنكدر، وذلك بعد اكتشاف عملة عباسية من الفضة.)1( 

وكتب ماجد املطريي وحامد املطريي بحثًا يف غاية األمهية سنة 2017م عن 
حمطة الشجي التي تسمى اليوم الشقايا، وتقع يف وادي الباطن غرب دولة الكويت 
حمطات  إحدى  الشجي  كانت  السعودية.  العربية  اململكة  مع  احلدود  بمحاذاة 
الطريق الواصل بني البرصة ومكة وهو طريق احلج البرصي، فقدما دراسة من 

شقني؛ تارخيي وأثري. 

ركز الباحثان عىل اجلوانب التارخيية املتعلقة بعوامل نموها واضمحالهلا من 
الناحية احلرضية، وأكد الباحثان كون الشقايا هي حمطة الشجي بالفعل، وذلك من 
خالل قياس املسافات، وحتليل األبنية واللقى األثرية. باإلضافة إىل ذلك، ركزت 
الدراسة عىل حتليل التلني األثريني اللذيرْن وجدامها حيتويان عىل اسرتاحتني، وكثري 
من الشواهد األثرية واملعثورات من أدوات مستخدمة؛ كالفخاريات والفخاريات 
املزججة واخلزف واحلجارة والعظام. وأوضحا أن االسرتاحة املبنية )اخلان( تشبه 
يف  اإلسالمي  اجلمريا  وموقع  قطر،  يف  اإلسالمي  األثري  مروب  موقع  يف  مبنى 
إمارة ديب، وهي تشرتك يف كوهنا ذات طراز معامري متقارب ومنسجم مع أشكال 

العامرة يف العرص العبايس األول )2(.  

)1( الدويش، سلطان مطلق، كاظمة البحور: دراسة تارخيية أثرية، الكويت، إدارة البحوث والدراسات يف 
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 2017م، ص. 51-50، 103. 

)2( املطريي، ماجد، واملطريي، حامد، "طريق احلج البرصي وعالقته بأرض الكويت: دراسة تارخيية للطريق 
وأثرية ملحطة الشجي،" املجلة العربية للعلوم اإلنسانية 35، 137 )2017(: 237 – 280.
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سعود  امللك  جامعة  يف  املطريي  حامد  كتبها  التي  الدكتوراه  رسالة  وتعّد 
بالرياض عن فخاريات وخزف قرية القصور بفيلكا األكثر توسعا يف هذا املجال؛ 
حيث استعرض وحلل ما وجدته عمليات التنقيب املتوالية يف قرية القصور من 

أداوت فخارية، وأواين منزلية، متعددة األغراض، وما حتتوهيا من زخارف. 
اخلزفيات  هلذه  والتصنيف  التحليل  خالل  من  املطريي  حامد  واستطاع 
احلياة  شكل  وتوضيح  املستوطنة،  لتاريخ  أدق  بنتيجة  اخلروج  والفخاريات 
اجلوار.  بمناطق  حضاريا  وتأثرها  وعالقتها  باجلزيرة  واالقتصادية  االجتامعية 
ومتتاز  توضيحية.  وخرائط  ورسومات  ملونة  تفصيلية  بصور  مزودة  والرسالة 
للمصطلحات  وتوضيحها  السابقة،  الدراسات  من  الغزير  بمحتواها  الرسالة، 
باملناطق  اخلاصة  الفخارية  األدوات  من  نامذج  أيضا  وتقدم  املتخصصة.  العلمية 
الرسالة  جعل  مما  التحليلية،  املقارنة  أجل  من  الباحث  وظفها  والتي  املجاورة، 
ليست فقط دراسة متخصصة، بل مرجعا تعليميا وتأسيسيا للدراسات الفخارية، 

وهو علم مهم متفرع عن علم اآلثار. 
ويوضح املطريي أن قرية القصور الواقعة يف وسط جزيرة فيلكا ذات مساحة 
تبلغ أربعة كيلومرتات مربعة، وهي تعّد كبرية، وأن الفخار الذي وجد فيها يغطي 
الفرتة من القرن السابع إىل العارش امليالدي )األول إىل الرابع اهلجري(. ويضيف 
إن التنقيبات األثرية قد اكتشفت حوايل 140 مبنى، من بينها كنيستان بنيتا عىل 
صليب.  فيها  وجد  التي  الثانية،  من  أقدم  واحدة  النسطوري،  املسيحي  الطراز 
الفرتة  حتى  اجلزيرة  يف  تعيش  استمرت  قد  املسيحية  اجلالية  أن  املطريي  وُيبنيِّ 
أيضا  وأوضح  املسلمني،  قبل  من  لالضطهاد  تتعرض  مل  وأهنا  املبكرة،  العباسية 
هناك  أن  الباحث  األثرية. ويؤكد  األدلة  والتجارة بحسب  بالزراعة  أهنم عملوا 
القريب  الصبية اإلسالمي  القصور وموقع  التشابه يف فخاريات موقع  كثريًا من 

من كاظمة. 
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املستوطنة  وجود  فرست  التي  السابقة  الفرضية  أن  إىل  الباحث  وتوصل 
املسيحية بوسط اجلزيرة عىل أهنا خوف املجتمع من املد اإلسالمي تعّد فرضية غري 
دقيقة، وذلك لسببني: أوال، أنه عىل الرغم من كون القرية متمركزة يف الوسط، 
فإهنا ممتدة إىل الساحل؛ مما جيعلها عىل استعداد للتواصل احلضاري مع اآلخرين، 
وأن بناء الكنيستني يف وسط اجلزيرة كان دافعه جعلهام يف مركز اجلزيرة وبالتايل 
قريبتني من السكان جيعا. ثانيا، أن األدوات التي وجدت يف قرية القصور تثبت 
وجود عالقات جتارية مع مناطق اجلوار يف القرنني األول والثاين لإلسالم، حيث 
ازدهرت وكربت حجام وكثافة سكانية، وهو أمر ال يمكن حدوثه وسكان القرية 

يف حالة خوف من اإلسالم واملسلمني )1(.  
وللمطريي دراسة أخرى تناول فيها قرية القصور وموقع القرينية يف دراسته 
العرب من  الكويت ورشق شبه جزيرة  أرض  املسيحي يف  "االنتشار  بـ  املعنونة 
وصف  فقد  القرينية  قرية  بموقع  يتعلق  ما  أما  األثري".  البحث  نتائج  خالل 
الفرتة  َنت يف  اسُتوطرِ فيلكا، وإهنا  تقع يف شامل جزيرة  إهنا  قائال  املطريي موقعها 
املتأخرة.  املبكرة، ثم هجرت، ثم أعيد استيطاهنا يف الفرتة اإلسالمية  اإلسالمية 
لطالء  ربام  القار،  لتذويب  يستخدم  كبري  وتنور  كاملني  منزلني  اكتشاف  تم  وقد 

الفخار والسفن )2(.  
ومما جيدر التنبيه عليه من جهود كبرية يف دراسة آثار الكويت رسالة الدكتوراه 
التي كتبها ماجد املطريي يف جامعة كارديف الربيطانية سنة 2011م. رصد املؤلف 

)1( املطريي، حامد، "الفخار واخلزف اإلسالمي املبكر يف مستوطنة القصور بجزيرة فيلكا يف دولة الكويت"، 
رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة امللك سعود – الرياض – اململكة العربية السعودية، 2014. ص. 

.273- 272
)2( املطريي، حامد، العرص اإلسالمي يف الكويت من خالل اآلثار اإلسالمية، بحث غري منشور )املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب(؛ املطريي، حامد، "االنتشار املسيحي يف أرض الكويت ورشق شبه 
والدراسات  البحوث  مركز   - تارخيية  وقائع  جملة  األثري،"  البحث  نتائج  خالل  من  العرب  جزيرة 

التارخيية - كلية اآلداب - جامعة القاهرة – مرص، 22، )2015(: 121 – 169.
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فيها معظم مواقع الكويت التي تم مسحها أو التنقيب فيها وإنتاج دراسات عنها، 
وما  التاريخ.  قبل  وما  التارخيية  الفرتات  بجميع  بل  معينة  بفرتة  ختتص  ال  وهي 
هيمنا هنا هو أنه تناول مواقع الكويت يف العرص القديم املتأخر واإلسالمي املبكر 

  .)1(

األثرية  املواقع  عن  عديدة  وأبحاث  تقارير  الشهاب  شهاب  كتب  وكذلك 
يف أرض الكويت، وشارك يف البعثات والتنقيبات مع عدد من اجلامعات العاملية 

التي عملت يف الكويت بام فيها املواقع اإلسالمية )2(. 

5- بنية البحث واجلدلية:

سيتم ترتيب أقسام هذه الدراسة بحسب احلقب التارخيية وبشكل تصاعدي، 
حيث سيحوي كل قسم نقاشا يتعلق باألهداف املطروحة، وحتتوي عىل عناوين 
فرعية؛ فالقسم األول يسلط الضوء عىل جغرافية أرض الكويت، أما القسم الثاين 
فريكز عىل الفرتة التي سبقت ومهدت لدخول اإلسالم إىل إقليم البحرين، ويف 
القسم الثالث يتم نقاش أبرز أحداث القرنني األول والثاين اهلجريني يف فرتة العهد 
الراشدي والدولة األموية، أما القسم الرابع فيسلط الضوء عىل خطوط السفر الربية 
والبحرية املارة بأرض الكويت، وأبرز مستوطناهتا ومواضعها. والقسم اخلامس 
من البحث يتناول فرتة إخالء أرض الكويت من سكاهنا احلرض، ويدرس عواملها 
يف الفرتة العباسية الثانية أو الفرتة اجلنابية )القرمطية( )286 – 470 هـ /899 
-1077م( وفرتة اإلمارة العيونية ) 470 -633 هـ/1077 – 1236م(، ويف 

1- Al-Mutairi, Majed, “The Archaeology of Kuwait,” (PhD Thesis, Cardiff 
University, 2011).

)2( كارتر، ترييزا، و فرولتش، وبرونو، والشهاب، شهاب، املواقع األثرية بدولة الكويت من خالل املسح 
والتنقيب األثري من 1975 – 1996. تقرير غري منشور للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب.
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القسم السادس يتم الرتكيز عىل فرتة العصور اإلسالمية املتأخرة، حيث سادت 
اإلمارة العقيلية )العصفورية( )627 – 802 هـ /1230 – 1400م( والسلطنة 

اجلربية )820 – 930 هـ /1417 – 1525م(.

يف  اإلسالم  قبل  ما  لفرتة  علمي  مصطلح  إجياد  رضورة  عن  احلديث  جيدر 
لشأن  انعكاسًا  لتكون  عام،  بشكل  العربية  اجلزيرة  شبه  ورشق  الكويت  أرض 
حميل، بداًل من تسمية الفرتة بمصطلحات هلا دالالت غري واقعية تفرتض حتكام 
كامال لكيانات سياسية خارجية عىل أرايض رشق اجلزيرة العربية. فكثريًا ما يتم 
استخدام مصطلح العرص اهليّلينستي، والعرص البارثي، والفرتة الساسانية، وهي 
تسميات تلغي أو تقلل من شأن الوجود العريب ونشاطاته ومبادراته وإسهاماته يف 
التارخيية حمليا. ولذلك من الرضوري األخذ يف االعتبار وجود  صنع األحداث 
املاملك العربية التي عاصت الفرتة اهليلينستية والبارثية الفارسية، مثل مملكة جّره 

أو جرهاء يف رشق شبه اجلزيرة العربية )650 ق.م – 300م(.

ومن الرضوري عدم املبالغة يف حجم النفوذ اخلارجي يف إقليم رشق اجلزيرة 
العربية؛ ألنه لن يتعدى عددًا صغريًا من املدن الساحلية، أما بقية املدن والقرى 
والواحات واملواين والبوادي وطرق التجارة فال يسكنها وال حيكمها غري السكان 
العرب الذين وزعوا أنفسهم عىل شكل قبائل وأحالف، ونظموا احلياة التجارية 
واالجتامعية فيام بينهم، وطوروا عالقات سياسية-عسكرية داخلية وخارجية مع 

الكيانات املحيطة. 

وتقدم هذه الدراسة عدة جدليات رئيسة وفرعية يف ثنايا البحث، ومن املمكن 
االكتفاء هنا بعرض اجلدليات الرئيسة، وهي كالتايل: اتضح أن للسياقات العامة 
لالقتصاد والسياسة إلقليم اخلليج العريب وما حييط به األثر األكرب يف نمو وضمور 
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املجتمعات عىل أرض الكويت. وَترُبُز هذه الظاهرة عندما نستقرئ املسار الطويل 
البداوة  وشبه  البداوة  بني  املعييش  نمطهم  يف  سكاهنا  وتأرجح  الكويت  ألرض 
الساسانية  الدولة  قبيل اإلسالم من خالل إرشاف  التجارة  فانتعاش  والتحرض، 
ودولة املناذرة قد ساهم يف استيطان أرض الكويت وحتول البدو فيها إىل حرض، 
وخصوصا يف كاظمة وفيلكا وعكاز )ميناء الشويخ( وغريها من مناطق تقع عىل 

طريق السفر الرابط بني العراق واليمن. 

من  األول  النصف  إىل  السابع  القرن  فرتة  يف  احلرضي  النمو  هذا  واستمر 
القرن التاسع امليالدي، ولكن بعد اندالع الثورات واحلروب يف العراق ورشق 
اجلزيرة العربية ُهجرت مستوطنات أرض الكويت ابتداء من النصف الثاين من 

القرن التاسع امليالدي بسبب توقف النشاط التجاري. 

كذلك ستثبت هذه الدراسة أن أرض الكويت يف الفرتة الواقعة بني هجران 
يف  الكويت  بلدة  ونشأة  امليالدي  التاسع  القرن  يف  لكاظمة  املتحرضين  السكان 
املستوطنات  من  خلوها  من  الرغم  عىل  عرش،  السابع  القرن  من  الثاين  النصف 
احلرضية، استمرت يف أداء دور جتاري ولوجستي خيدم مسافري املناطق املحيطة 
حيويًا  معربًا  الكويت  أرض  شكلت  فقد  البدو.  وشبه  البدو  سكاهنا  خالل  من 
وإجيابًا  سلبًا  وتأثرت  والغزاة،  واحلجاج  التجار  أنواعهم؛  بشتى  للمسافرين 
والعراق  البحرين  إقليم  يف  وقعت  التي  الكربى  باألحداث  متفاوتة  بدرجات 

ونجد واهلضبة اإليرانية.
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خريطة )1(: خريطة أولية للمواضع التارخيية يف أرض الكويت التي ورد ذكرها 

يف املصادر املكتوبة وللمواقع األثرية املكتشفة.
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) اأوًل (

اجلغرافيا التاريخية لأر�ض الكويت.

يتعلق بوجود  الكويت  التارخيية وصفا ملعامل أرض  لنا كتب اجلغرافيا  تقدم 
مياه  وآبار  وأودية،  َجّو(،  جع  )أجواء  وسهول  جباال(،  املصادر  )تسميها  تالل 
)تسميها املصادر ركايا أو مياه(، وسواحل، وتشري املصادر أحيانا إىل مظاهر احلياة 

الفطرية من حيوانات ونباتات.

الكويت  الداخلة ضمن أرض  اجلزر  أي معلومات عن  املصادر من  خلت 
كفيلكا وعكاز )القرين/الشويخ( أو بوبيان، وهلذا السبب فإنه من املفيد االستعانة 
بعلم اجلغرافيا احلديث لرشح املظاهر التضاريسية بشكل يساعد عىل فهم انتشار 

السكان يف تلك األماكن وتشكل طرق السفر يف العصور اإلسالمية.

1 - املوقع والت�شاري�ض:

املنطقة  عىل  يطلق  كان  الذي  االسم  البحرين،  بإقليم  الكويت  أرض  تقع 
املمتدة من جنوب البرصة إىل شامل عامن حيث جلفار )بالقرب من رأس اخليمة 
حاليا( يف فرتات القرون الوسطى )1(. حتتل أرض الكويت اجلزء الشاميل الرشقي 
من شبه اجلزيرة العربية، وتعترب األقرب إىل جنوب وادي الرافدين، حيث تنترش 
بوابة  تعترب  الكويت  فأرض  وبالتايل  األهواز،  إقليم  وإىل  وريفها،  العراقية  املدن 
إلقليم البحرين وإقليم نجد عىل العراق وإيران، مما جيعلها ذات أمهية اسرتاتيجية 

كمنطقة عبور وحلقة وصل.

)1( البكري، عبداهلل، معجم ما استعجم من أسامء البالد واملواضع، بريوت، عامل الكتب، 1983م، ج. 1، ص. 
228؛ احلموي، ياقوت ، معجم البلدان، ط.9 ، بريوت، دار صادر، 1977م، ج.3، ص.346-349؛ 

القزويني، زكريا بن حممد، آثار البالد وأخبار العباد، ط.3، بريوت، دار صادر، 2011، ص.77.
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اخلليج  حلوض  الغربية  الضفة  عىل  بحريا  ساحال  الكويت  أرض  متتلك 
ثالثة  إىل  الساحل  وينقسم  اجلزر.  دون  مرتا  كيلو   415 الطول  من  يبلغ  العريب 
أجزاء رئيسة: األول هو الساحل الشاميل املمتد من خور عبداهلل إىل رأس الصبية، 
إىل رأس عجوزة )حيث  الصبية  يبدأ من رأس  الذي  الكويت  والثاين هو جون 
أبراج الكويت(، واجلزء الثالث هو الساحل اجلنويب الذي يبدأ من رأس عجوزة 
إىل النويصيب)1( . ولعل هذه املنطقة الساحلية اجلنوبية وما خلفها هي ما كانت 

تسمى بالعدان كام سنناقش الحقا.

التي  باآلثار  األغنى  املنطقة  الكويت  جلون  والغربية  الشاملية  املنطقة  تعّد 
األدبيات  يف  كاظمة  تسمى  كانت  التي  املنطقة  وهي  اإلسالمية،  الفرتة  إىل  تعود 

القروسطية من كتب تاريخ وأدب وجغرافيا ورحالت. 

وقد سجل اهلمداين يف كتابه "صفة جزيرة العرب" موقع كاظمة عىل البحر، 
فقال: "شطوط بحر العرب مثل سفوان وكاظمة.")2( 

تكثر يف منطقة كاظمة التالل؛ لتشكل سلسلة أو حافة تالل جال الزور التي 
متتد حلوايل 80 كم، من منطقة األطراف غربا )غرب مدينة اجلهراء( إىل منطقة 

الصبية رشقًا. 

الكويت،  ط.1،  الكويت،  دولة  سواحل  جيومورفولوجية  يف  البرشية  التأثريات  حممد،  أمحد  )1( القصبي، 
مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2014م، ص. 13 -14.

)2( نلحظ أنه استخدم مصطلح بحر العرب، وذلك ألنه عريب، بخالف اجلغرافيني اإلسالميني اآلخرين من 
ذوي األصول الفارسية. اهلمداين، احلسن بن أمحد، صفة جزيرة العرب، حتقيق حممد بن عيل األكوع، 

الرياض، مكتبة اإلرشاد، 1990م.
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صورة )1(: جزء من سلسلة تالل جال الزور يف إقليم كاظمة.
)املصدر: جملة بيئتنا، اهليئة العامة للبيئة، عدد. 90(

صورة )2(:  صورة من األقامر الصناعية لسلسلة التالل التي متتد من جال األطراف غربا وتتصل 
بجال الزور شامل جون الكويت ومتتد إىل شامل الصبية رشقا. وهذه التالل عىل ما يبدو هي احلدود 

Googe Earth Pro © .الطبيعية إلقليم كاظمة املحصورة بني التالل والساحل
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إن أقىص ارتفاع لسلسلة التالل هذه يبلغ 155م فوق مستوى سطح البحر. 
األطراف  من  تبدأ  التي  األطراف  جال  أقسام:  ثالثة  إىل  التالل  سلسلة  وتنقسم 
وتنتهي عند املطيليع، ثم تبدأ عندها تالل املطالع حتى تنتهي عند منطقة اخلويسات، 
وبعدها تبدأ سلسلة تالل جال الزور إىل أن تصل إىل منطقة مديرة، ثم يتغري اجتاه 
السلسلة أو احلافة إىل أن تصل إىل الصبية )1(.  وسلسلة التالل هذه تسمى "اخُلرم" 
أو "املخارم". حاول أبو منصور األزهري )ت: 370هـ /980م( صاحب معجم 
هتذيب اللغة، الذي عاش يف إقليم البحرين عرشين سنة أسريًا لدى قبيلة هوازن 
البدوية التابعة للدولة اجلنابية/القرمطية، أن يصف هذه الظاهرة التضاريسية يف 
كاظمة فقال: "واخلرم بكاظمة ُجبيالت وأنوف جبال" )2(.  ويقول عبداهلل الغنيم 
أن اخلرم واجلرف واخلشم أسامء تطلق عىل اجلانب الوعر من اجلال )3(.  ومن بني 
تلك التالل أو اجلبيالت، جبل الصليب )4(.  ولعله اكتسب هذا االسم لصالبة 

تكوينه احلجري وبشكل ميزه عام حييط به من تالل. 
الذي  البحر،  وساحل  تلك  التالل  سلسلة  بني  منخفضة  منطقة  وتنحرص 
"جّو".  يف، يطلق عليها يف كتب اجلغرافيا اإلسالمية مصطلح  السِّ أيضا  يسمى 
عن  األصفهاين  وعرّب  األرض)5(.   من  املنخفض  هو  اللغويني،  بحسب  واجلّو، 
ذلك املنخفض بقوله: "ثم جتوز إىل موضع يقال له املخارم حتى هتبط كاظمة." )6(  

)1( كليو، عبداحلميد، "حافة جال الزور"، دراسات خمتارة يف جيومورفولوجية األرايض الكويتية، حترير زين 
الدين غنيمي، ط.1، الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2003م، ص. 13 – 17.

الرتاث  اللغة، حتقيق حممد عوض مرعب، ط.1، بريوت، دار إحياء  )2( األزهري، حممد بن أمحد، هتذيب 
العريب، 2001م، ج. 7، ص. 159.

)3( الغنيم، عبداهلل يوسف، أشكال أسطح األرض يف شبه اجلزيرة العربية يف املصادر العربية القديمة، الكويت، 
وحدة البحث والرتجة–قسم اجلغرافيا بجامعة الكويت، 2005م، ص. 163 – 164، 375.

)4(  احلموي، ياقوت ، معجم البلدان، ج. 3، ص. 422. ووقعت حول هذا اجلبل معركة بني قبيلتي متيم 
وبكر وذكرت يف شعر املخبل السعدي التميمي واألعشى البكري.

)5( ابن منظور، حممد، لسان العرب، ط.3، بريوت، دار صادر، 1414هـ، ج. 14، ص. 157.
)6( األصفهاين، احلسن، بالد العرب، حتقيق محد اجلارس وصالح العيل، الرياض، دار الياممة، 1967م، ص. 

.321-320
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يف البحر من البرصة عىل مرحلتني،  مة جوٌّ عىل سرِ ونقل األزهري يف هتذيبه: "كاظرِ
وب )أي صالح للرشب عىل الرغم من  وفيها ركايا )أي آبار( كثرية، وماؤها رَشُ

قلة عذوبته(." )1(   
صفي  فقال  بلوقة،  تسمى  كاظمة  يف  منطقة  أيضا  التارخيية  الكتب  ذكرت 
فوق  من  ناحية  وقاف:  الواو  بسكون  "بلوقة:  739هـ(:  )ت:  البغدادي  الدين 
عند  الغنيم  يوسف  عبداهلل  يقول  ذلك  وحول  البحر.")2(   من  قريبة  كاظمة، 
حديثه عن األنقاء: أن البلوقة، وجعها البالليق، عبارة عن فجوة بمكان صلب 
بني أكوام رملية عظيمة، تسمى األنقاء ومفردها النقي، وهي خالية من النبات، 
يرتاوح ارتفاعها بني 50 و 300 مرت فوق سطح الطبقة األساسية، وتتألف تلك 
األكوام من كثبان رملية هاللية الشكل متداخلة يعلو بعضها فوق بعض.)3(  ُيذكر 
أن يف شامل كاظمة يوجد منطقة تسمى أم نقا، وهو ما جيعلنا نتساءل إن كان هناك 

ارتباط بني بلوقة املذكورة يف الكتب اإلسالمية وبني أم نقا احلالية.
يعتقد  الذي  احلومان  موضع  أيضا  األموي  الشعر  دواوين  بعض  وذكرت 
يعقوب الغنيم أنه نفسه منطقة احلومة التي تقع غرب الكويت، ويرى أيضا أن منطقة 
أم الرمم احلالية كانت تسمى يف العصور الوسطى رمم كام جاء يف كتاب األغاين 

لألصفهاين.)4( فهو يستشهد ببيت شعر لعمرو بن الشأس الذي يقول فيه:
تكلمي ه��ي��ه  ال��س��ع��دي  اب��ن��ة  دي����ار 

رمم م��ن  فالسفح  احل��وم��ان  ب��داف��ق��ة 

)1( األزهري، حممد بن أمحد، هتذيب اللغة، ج. 10، ص. 93.
ط.1،  والبقاع،  األمكنة  أسامء  عىل  االطالع  مراصد  عبداحلق،  بن  املؤمن  عبد  الدين  صفي  )2( البغدادي، 

بريوت، دار اجليل، 1412هـ، ج. 1، ص. 220.
)3( الغنيم، عبداهلل يوسف، أشكال أسطح األرض يف شبه اجلزيرة العربية يف املصادر العربية القديمة،  ص. 

.228 – 227
)4( األصفهاين، أبو الفرج، األغاين، حتقيق سمري جابر، ط. 2، بريوت، دار الفكر، د. ت.،  ج. 11، ص. 
202؛ الغنيم، يعقوب يوسف، أوارة: ملحة من تاريخ الكويت، ط.1، د.م، د.ن.، 1995م، ص. 12 

.14-
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صورة )3(: الغطاء النبايت يف منطقة الدوحة املتصلة بكاظمة

لعل تركز كثري من السكان يف منطقة كاظمة سببه توافر عدة معطيات؛ منها: 
التالل التي توفر هلم إمكانيات املراقبة واالحتامء، وقرهبا من الساحل الذي يتيح 
هلم اصطياد األسامك واإلبحار والتواصل التجاري مع العراق واألهواز وفارس.  
أرض  وازدهار  وماشيتهم،  السكان  عليها  يعتاش  مياه  آبار  وجود  إىل  باإلضافة 
كاظمة من الناحية الفطرية من حيث توافر املراعي العشبية والنباتات الصحراوية؛ 
بعضها لألكل وبعضها لالستطباب والبعض لالحتطاب، مثل الَعرَفج واحلمض 
  ،)1( الكثري  والعرشج وغريها  والثنده  والعضيد  والثيِّل  والثامم واألرطى  والرمث 

1- Dickson, Violet, The Wild Flowers of Kuwait and Bahrain (London: 
George Allen and Unwin Ltd, 1955); 

السيد عمر، سمرية أمحد، سجل نباتات الكويت الربية، الكويت، جملس محاية البيئة ومؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي، 1985م.



- 33 -

الوحش)2(،   ومُحُر  اإلبل)1(،  ففيها  متعددة؛  بأشكال  واحليوانات  الطيور  ومن 
واملها )3(،  وطيور القطا )4(،  واحلبارى )5(.  وأخريا وليس آخرًا هو توافر املواد 
الرضورية لعملية البناء والتشييد؛ فسواحل املنطقة الشاملية ألرض الكويت تتسم 
بكوهنا حتمل رواسب طينية قدمت من شط العرب )التقاء هنري دجلة والفرات( 
مع التيار املائي الذي يسري من الشامل إىل اجلنوب )6(.  وذلك مّكن السكان من 
استخدام الطني باإلضافة إىل إمكانية استخدام الصخور البحرية يف البناء، وهذه 
إجايل  نسبة 29.47% من  تغطي  التي  الصخرية  السواحل  منترشة يف  الصخور 
شواطئ أرض الكويت، ومنها جنوب وغرب جون الكويت، ومن أشهر األماكن 
الدوحة ورأس عشريج )7(.  وهو ما يفرس ظهور مساكن ومستوطنات حرضية يف 

إقليم كاظمة بالذات.

)1( روى ابن سعد يف طبقاته أن أحد سكان كاظمة، وهو أبو عمرو الشيباين، من بني شيبان التي تعود لبكر 
بن وائل، كان يرعى إبل أهله بكاظمة حني وصلت له أخبار دعوة النبي صىل اهلل عليه وسلم. انظر ابن 
سعد، حممد، الطبقات الكربى، حتقيق حممد عبدالقادر عطا، الطبعة األوىل، بريوت، دار الكتب العلمية، 

1990م، ج. 6، ص. 161.
اخلانجي،  مكتبة  القاهرة،  عبدالسالم هارون، ط.1،  اجلاحظ، حتقيق  بحر، رسائل  بن  )2( اجلاحظ، عمرو 
يسمى  الوحشية  احلمر  نوع من  أقواال عن  الكتاب  اجلاحظ يف هذا  نقل  1964م، ج. 2، ص. 312. 

األخدرية فذكر من بينها:" األخدرّية هي احلمر التي تكون بكاظمة ونواحيها، فهي كأهنا برّية بحرّية".
)3( جرير، ديوان جرير، بريوت، دار بريوت للطباعة والنرش، 1986م، ص. 468.

األنباري، أبوبكر، األضداد، حتقيق حممد أبوالفضل إبراهيم، بريوت، املكتبة العرصية، 1987م، ج.1،   )4(
بى ... َأو كَقطا كاظمَة  لرِ الدَّ جرْ ساٌط كررِ ص. 116.نقل بيت الشاعر اجلاهيل امرؤ القيس قائال: َفُهنَّ َأقرْ

لرِ النَّاهرِ
اهلمداين، احلسن بن أمحد، صفة جزيرة العرب، ص. 291.  )5(

 – الكويت، ص.55، 84  البرشية يف جيومورفولوجية سواحل دولة  التأثريات  القصيبي، أمحد حممد،   )6(
.85

)7( القصيبي، أمحد حممد، التأثريات البرشية يف جيومورفولوجية سواحل دولة الكويت، ص. 83
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صورة )4(: جزء من الساحل الصخري يف رأس عشريج يف الدوحة املتصلة بكاظمة
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أما ما حيدُّ أرض الكويت غربا فهو وادي الباطن الذي كان يسمى بطن َفلرْج، 
العصور  كبريًا يف  الذي كان هنرًا    ،)1( العربية  اجلزيرة  أودية شبه  أكرب  أحد  وهو 
الرمة،  الباطن من مرتفعات احلجاز، ويسمى هناك وادي  ينبع وادي  السحيقة. 
الغريب  احلد  إىل  ليصل  الرشقية  الشاملية  اجلهة  نحو  مائل  َعريض  بشكل  ويسري 
العبديل.  يف  الكويت  حدود  داخل  وينتهي  الساملي  منطقة  عند  الكويت  ألرض 
وطول الوادي داخل األرايض الكويتية يبلغ 130كم، ثم يصب الوادي يف منطقة 

غرب شط العرب يف العراق. 

وعىل  1100كم.)2(   يقارب  يقارب  ما  اإلجايل  الباطن  وادي  طول  ويبلغ 
امتداد ضفتي هذا الوادي تقع العديد من املواضع التي احُتفر هبا آبار، نظرا لقرب 
طريقا  وشكلت  للقوافل  توقف  كمحطات  واختذت  السطح،  إىل  اجلوفية  املياه 
للمسافرين بكافة مقاصدهم. وألرض الكويت نصيب من هذه املحطات واآلبار 
وأمهها الشجي التي تسمى حاليا الشقايا، باإلضافة إىل غريها مما سيتم مناقشته 

الحقا يف هذا البحث.

قال نرص اإلسكندري عن فلج: "واد عظيم بني البرصة ومحى رضية، من منازل عدي بن حبيب بن العنرب   )1(
البرصة إىل  فيه طريق  بن عمرو بن متيم، من طريق مكة، وبطن واد يفرق بني احلزن والصامن، يسلك 
مكة". انظر اإلسكندري، نرص، األمكنة واملياه واجلبال واآلثار ونحوها املذكورة يف األخبار واألشعار، 
حتقيق محد اجلارس، ط.1، الرياض، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية ودارة امللك عبد 

العزيز، 1425 هـ / 2004 م، ج. 2، ص. 330.
أبوالعينني، حسن، "ثانيا: وادي الباطن"، دراسات خمتارة يف جيومورفولوجية األرايض الكويتية، حترير   )2(

زين الدين غنيمي، ط.1، الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2003م، ص. 63.
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صورة )5(: وادي الباطن يف غرب الكويت.
.)Derek Kennet' 

Kadhima: Kuwait in the Early Centuries of Islam' 
p. 11( :املصدر

 
صورة )6(: صورة من األقامر الصناعية لتضاريس وادي الباطن عىل احلدود الغربية للكويت، والتي 

Google Earth Pro  ©  .تقع فيه حمطات وآبار طريق احلج البرصي
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هضبة  مثل  اجلغرافية  املظاهر  بعض  فيوجد  الكويت  أرض  جنوب  يف  أما 
طولية أو ظهر تسمى اآلن األمحدي، وهي متتد حلوايل 30 كيلومرتًا وتبتدئ عند 
ظهر العدان. ويصل أعىل ارتفاع هلا حوايل 137مرتًا. وعند سقوط مياه األمطار 
عىل اهلضبة تنحدر املياه عىل شكل سيول رشقا نحو الساحل، وغربا نحو سهل 
برقان)1(. ويرجح أن هذه املنطقة كانت تسمى يف العصور الوسطى بـ "العدان")2(،  
ويوجد فيها تل أوارة، وتل برقان، وبئر طوالة )الطويل، غرب أوارة(. ويف اجلنوب 
يدان)3(.  وهو يبدأ   أيضا وادي الشق الذي يسمى يف العصور الوسطى وادي السِّ
- بالنسبة للكويت – من أقىص حدودها اجلنوبية )غرب الوفرة(، ويمر شامال بأم 
  ،)4( ة  السادَّ مرتفع  عند  وينتهي  واملناقيش،  قدير  وأم  وجلهم  والشقيق  حجول 

ويمتاز بكثرة آباره، كام سنناقش الحقًا بالتفصيل.

الفرتة  يف  بالسكان  مأهولتني  كانتا  جزيرتان  فتوجد  اجلزر  خيص  ما  أما 
ونطقها  فيلكا،  جزيرة  تعترب  وعكاز.  فيلكا  ومها  قبلها،  وما  املبكرة  اإلسالمية 
فيلچة، التي تبلغ من املساحة حوايل 46 كيلو مرتًا مربعًا، أهم منطقة تارخيية تابعة 
ألرض الكويت، بسبب كثرة مستوطناهتا األثرية التي تعود ألزمنة خمتلفة، وهي 
غنية بآبار املياه الصاحلة للرشب والزراعة، مما جعلها جاذبة ومشجعة لالستيطان 

البرشي. 

ط.2،  والسكان،  الطبيعية  الظروف  يف  دراسة  الكويت:  جغرافية  فتحي،  وفياض،  غانم،  سلطان،   )1(
اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية، 1997م، ص. 54.

الغنيم، يعقوب، العدان بني شاطئ الكويت وصحرائها، ط.2، الكويت، مركز البحوث والدراسات   )2(
الكويتية، 2001م، ص. 9 – 13.

القسم األول حمافظة األمحدي،  الكويت:  املعجم اجلغرايف لدولة  السهيل، سلطان بن عبداهلادي،  انظر   )3(
ص. 300 – 328.

عىل الرغم من أن املصادر ذكرت أن السيدان نسبة جلمع سيد وهو الذئب، وبعضها قالت أن السيدان هم   )4(
بنو ضبة، إال أين أميل إىل أن التسمية تعكس املظهر التضارييس للوادي، فهو كام يبدو، واد مسدود عند 

ة. مرتفع السادَّ
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كام إن موقعها إسرتاتيجي بسبب قرهبا من الساحل العريب يف أرض الكويت، 
حيث تقع يف مدخل جون الكويت، وتبعد 13 كيلومرتًا عن رأس الصبية غربًا، 
و217 كيلومرتًا عن ساحل فارس رشقًا، و60 كيلو مرتًا عن شط العرب حيث 
اخلليج  يف  البحري  السفر  طريق  عىل  حمطة  جيعلها  مما  شاماًل،  والعراق  األهواز 
املقابلة  عكاز  بجزيرة  وثيقًا  ارتباطًا  احلضارية  الناحية  من  فيلكا  وترتبط  العريب. 

لساحل الشويخ، وإقليم كاظمة، كام هو واضح من األدلة األثرية.
وقد قامت عىل جزيرة فيلكا حضارات منذ عصور ما قبل التاريخ والعصور 
القديمة؛ مثل العرص الربونزي الذي ظهرت خالله احلضارة الدملونية )من أواخر 
ينستي  اهليلِّ العرص  وكذلك  ق.م(،   800 حوايل  إىل  امليالد  قبل  الرابعة  األلفية 
السلوقي )312 ق.م – 63 ق.م(، حيث سادت عليها الدولة السلوقية التي نشأت 
بعد فرتة اإلسكندر، والتي امتد حكمها إىل إيران والعراق والشام واألناضول. 
وقد سامها اليونانيون إيكاروس بأمر من اإلسكندر األكرب )336 – 323 ق.م( 
حينام مر بالقرب منها ورآها. وقد وصفها املؤرخ أريان )ت: 160م( بأهنا كثيفة 
األشجار وترعى فيها املاعز والغزالن الربية )1(.  ومن املحتمل أهنا اختذت كقاعدة 
بحرية للقوات البحرية التابعة لإلسكندر ثم الدولة السلوقية.)2( وقد نام فيها جمتمع 

اصطبغ بالصبغة اليونانية واستمر لغاية القرن الثالث امليالدي تقريبا.
جلزيرة  بااًل  والعرب  املسلمون  والشعراء  واملؤرخون  اجلغرافيون  ُيلق  مل 
فيلكا يف الفرتة اإلسالمية وُقبيلها، ، فلم ُتذكر يف أعامهلم املكتوبة، ربام لرغبتهم 
يف الرتكيز عىل اجلزء الداخيل للجزيرة العربية أكثر من األطراف التي تعّد واضحة 

ومعروفة هلم. 

1- Arrian, The Campaigns of Alexander, tr. Aubrey de Selincourt (London: Pen-
guin Books, 1971), p. 383.

مصطفى، عمر ذيب، جزيرة فيلكا: دراسة إقليمية، الكويت، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، 1988م،   )2(
ص. 39.
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فيها عىل سبعة  ارتفاع  يزيد أعىل  منبسطة وسهلية، ال  فيلكا  وأرض جزيرة 
جزيرة  اجليولوجيون  ويعّد  الغربية،  اجلنوبية  اجلهة  يف  سبيچة  تالل  يف  كام  أمتار 

فيلكا امتدادًا لتكوينات سلسلة جال الزور.)1(  

من  للفرتة  تعود  برشية  مستوطنات  وجود  األثرية  االستكشافات  وأثبتت 
قرية  حيث  اجلزيرة  وسط  يف  تركزت  امليالديني  الثامن  القرن  إىل  اخلامس  القرن 
القصور، وشامهلا الغريب حيث قرية القرينية. وهاتان القريتان تنتميان، كام يبدو، 

لثقافة خمتلفة عن احلضارة اهليّلينستية. 

 

خريطة )2(: املواقع األثرية املهمة التي تعود إىل العصور الوسطى واحلديث املبكر يف جزيرة فيلكا

مصطفى، عمر ذيب، جزيرة فيلكا: دراسة إقليمية، ص. 57 – 65.  )1(
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أما جزيرة عكاز أو القرين فتبلغ مساحتها حوايل 12 ألف مرت مربع يف تلك 
الفرتة قبل أن يردم البحر حوهلا ويبقى منها ألف مرت فقط وتلحق بميناء الشويخ 
قرب جامعة الكويت.)1( وفيها تكدس من اآلثار من عصور عديدة، منها القرون 

األوىل من اإلسالم.

 
صورة )7(: جزيرة عكاز أو القرين أو الشويخ، وتقع يف ميناء الشويخ مقابل جامعة الكويت بعد أن 

تم دفن البحر املحيط هبا سابقا وردم ستة تالل من اجلزيرة.

)املصدر: شهاب عبداحلميد وسلطان املطريي وهادي األمري، تقرير الفريق الكويتي ألعامل الكشف 
األثري يف جزيرة عكاز موسم نوفمرب 1993م، إدارة اآلثار واملتاحف، وزارة اإلعالم(.

النجار، جواد كاظم، "التنقيب يف جزيرة عكاز " القرين " 1978م املوسم األول،" جملة دراسات اخلليج   )1(
واجلزيرة العربية، 6، 23 )1980م(: 243-252. 
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2 - ال�شكان.

يتضح من استقراء املصادر التارخيية واألدبية أن غالبية سكان أرض الكويت 
يف فرتة قبيل اإلسالم ويف القرنني األول والثاين اهلجريني من اإلسالم من قبيلة 
وبني  احلرماز  وبني  يربوع  وبني  سعد  وبني  دارم  بني  فروع  وخصوصا  متيم، 
مازن وبني عدي.)1( وتليها بالكثافة السكانية قبيلة بكر بن وائل، وبخاصة فرعا 
جنوب  يف  ضبة  بني  وجود  إىل  إشارات  وهناك  شيبان.)2(   وبني  ثعلبة  بن  قيس 
أرض الكويت، حيث الدّو واملنقاش واملنقاشية )تسمى اآلن املناقيش( يف وادي 

يدان.)3(  السِّ

ويبدو أيضا أن بني متيم قد غلبت عليهم البداوة، ودانوا بالوثنية، ربام كان 
معبودهم اإلله وّد،)4(  أما بكر بن وائل فربام مّثلوا – بدرجة أكرب من متيم – العنرص 
احلرضي، ودان بعضهم باملسيحية.)5(  وال شك أن التعميم غري مقصود فيام يتعلق 
بالنمط املعييش والديانة، فال يمكن استبعاد وجود متيميني حرضيني ومسيحيني، 

وبكريني بدو ووثنيني.
رقي؛  أما سكان جزيرة فيلكا يف الفرتة اإلسالمية فليس واضحا انتامؤهم العرِ
بسبب عدم ذكر املصادر النصية ألية معلومات عن فيلكا. وبسبب األدلة األثرية 

األصفهاين، احلسن، بالد العرب، ص. 320-321؛ ابن حوقل، صورة األرض، ط. 2، اليدن، مطبعة   )1(
بريل، 1938م، ص. 34. يرصح املؤلفان بأن غالبية سكان املنطقة ما بني البرصة وهجر من قبيلة بني 

متيم.
البكري، عبداهلل، معجم ما استعجم من أسامء البالد واملواضع، ج. 4، ص. 1110؛ اهلمداين، احلسن بن   )2(

أمحد، صفة جزيرة العرب، ص. 284.
األصفهاين، احلسن، بالد العرب، ص.  298.  )3(

ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج. 4، ص. 45.  )4(
التيمي، معمر بن املثنى، رشح نقائض جرير والفرزدق، حتقيق حممد إبراهيم حور ووليد حممود خالص،   )5(

ط.2، أبوظبي، املجمع الثقايف، 1998م، ج.3، ص. 764.
See Potts, D.T., The Arabian Gulf in Antiquity (Oxford: Oxford University 
Press, 1990), vol. 2, pp. 242 – 243.
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التي وجدها اآلثاريون، يمكن معرفة درجة متدن بعض السكان وانتامئهم الديني. 
وهو كام يبدو مسيحي نسطوري تركز يف وسط اجلزيرة وشامهلا.

ويف فرتة القرن الرابع اهلجري / العارش امليالدي سنالحظ من خالل معجم 
هتذيب اللغة أن قبيلة هوازن، كام أسامها األزهري الذي عاش يف رشق اجلزيرة 
العربية، كانت تسكن منطقة الّدّو، وهي الدبدبة حاليا يف جنوب الكويت، حيث 
القرمطية.  اجلنابية  للدولة  املوالية  العربية  القبائل  بعض  ولدى  لدهيا  أسريا  وقع 

ويذكر أيضا قبيلة متيم وقبيلة أسد.)1(  

ويف القرن السادس اهلجري / الثاين عرش امليالدي يتحدث الرشيف اإلدرييس 
)ت: 560هـ/1165م( عن قبيلة عامر ربيعة كسكان املنطقة الواقعة بني البرصة 
ولعلها  األعشاش)2(.  أي  األخصاص،  يسكنون  كانوا  بأهنم  وخيربنا  والقطيف، 
صعصعة  بن  عامر  مرجع  هي  التي  "هوازن"،  بقوله  األزهري  قصدها  من  هي 
الرابع  القرن  يف  القرامطة  اجلنابيون  استقطبهم  قد  هؤالء  أن  ويبدو  معاوية،  بن 

اهلجري/العارش امليالدي ليدعموا جيشهم الكبري.

التي  املعيشة  من  نمطا  األعشاش  أو  األخصاص  يف  املعيشة  اعتبار  ويمكن 
تتوسط بني نمطني معروفني؛ ومها: نمط البداوة حيث تسكن اجلامعات يف اخليام، 
أو احلجارة.  الطني  املبنية من  البيوت  التحرض حيث تسكن اجلامعات يف  ونمط 

لذلك يمكننا وصفهم بشبه البدو أو شبه احلرض. 

السنيدي، عبدالرمحن، "مشاهدات األزهري يف رشقي اجلزيرة العربية قراءة تارخيية يف معجم لغوي،"   )1(
وآداهبا، ج. 15، ع. 25، شوال 1425هـ، ص.  العربية  واللغة  الرشيعة  لعلوم  القرى  أم  جملة جامعة 

.700
2002م،  الدينية،  الثقافة  مكتبة  القاهرة،  اآلفاق،  اخرتاق  يف  املشتاق  نزهة  الرشيف،  حممد  اإلدرييس،   )2(

ج.1 ص. 391-385. 
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وقد قدم عبدالرسول املوسى يف دراسته للدكتوراه مالمح عامة حلياة جاعات 
شبه بدوية يف الكويت خالل العرص احلديث، ولعلها ال ختتلف بشكل جوهري 
البدو يمتلكون ويربون األغنام وحيتفظون  عن العصور الوسطى، فقال إن شبه 
 – بعدد أقل من اإلبل. وال تزال حياهتم غري مستقرة ويامرسون الزراعة املتنقلة 
– ويرعون  غريها  إىل  األرض  يرتكون  ثم  قليلة  ملواسم  أرضا  يزرعون  أهنم  أي 
احليوانات، ويعيشون يف أكواخ )أو أعشاش( مبنية من الطني والقش يف أطراف 
ُل  املدن، لكنهم يرحلون إىل املراعي واملياه اجلديدة يف فصل الربيع والشتاء. وُيشكِّ
بعض شبه البدو وحدات اقتصادية جُممعة، فبعضهم يتوىل الزراعة والبعض اآلخر 

يريب اجلامل، وبعضهم يامرس التجارة والنقل يف املنطقة التي يعيشون فيها.)1( 

الباطن،  ووادي  كاظمة،  إقليم  يف  القبائل  وأفرع  القبائل  هذه  توزعت  وقد 
وجنوب أرض الكويت، حيث العدان وأوارة وبرقان وطوالة واملنقاشية وتياس 

والوفراء والدو والرحا وغريها من مواضع سيتم مناقشتها بالتفصيل.

1- Abdulrasoul Al-Moosa, A., “Bedouin Shanty Settlements in Kuwait: A 
Study in Social Geography” unpublished PhD Thesis, School of Oriental 
and African Studies of the University of London, 1976, p. 47.
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)ثانيًا(

اأر�ض الكويت ُقبيل الإ�شالم.

عن  احلديث  خالل  من  التوطئة  الوسطى  القرون  يف  الدخول  قبل  حيسن 
مقدمات وإرهاصات أحداث القرون الوسطى اإلسالمية يف أرض الكويت، فال 
 Late Antiquity يمكن فصل بداية التاريخ الوسيط عن العرص القديم املتأخر
املنظومة  وتأسيس  السكان  وتوزع  احلرضي  االستيطان  أن  منها:  أسباب؛  لعدة 
قبيل  كلها  بدأت  قد  الكربى  بالدول  السكان  عالقة  وتشكل  والدينية  التجارية 

اإلسالم الذي نشأت حضارته يف بداية العرص الوسيط. 

اجلزيرة  رشق  تاريخ  دراسة  الصعب  من  أنه  شك  ال  أخرى،  وبكلامت 
العربية يف بداية العرص اإلسالمي دون معرفة أحداث الفرتة التي تسبقها، والتي 
مّهدت الستقبال الدعوة اإلسالمية، وأملت عىل القبائل موقفها من دولة املدينة 

ومرشوعها الديني والسيايس والعسكري. 

يف  اإلسالمية  الفتوحات  إطار  يف  حدث  الذي  لفارس،  العريب  الفتح  إن 
من  األول  يكن  مل  امليالدي،  السابع   / اهلجري  األول  القرن  من  األول  النصف 
نوعه؛ فقد كان لذلك سابقة تارخيية، وكان لقبائل أرض الكويت دور يف ذلك. 
بني  التاريخ  عرب  متبادلة  كانت  االحتالل  عمليات  أن  نجد  أوسع  منظور  فمن 
الرابع  القرن  من  بدأنا  ولو  العريب.  للخليج  والرشقي  الغريب  الساحلني  كيانات 
الرئيسية،  بلداهتا  العرب قد غزوا فارس واحتلوا عددا من  أن  امليالدي فسنجد 
إقليم  الساسانية جتتاح  الدولة  مبارشة جعلت  فارسية  فعل  ردة  ما أحدث  وهذا 
الصحاري  نفوذها يف  أن تستطيع مد  بإدارهتا دون  البحرين وتلحق بعض مدنه 

والقرى إال باالتفاق مع القبائل العربية. 
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حينام  اهلجري،  امليالدي/األول  السابع  القرن  بداية  إىل  العرب  رد  وتأخر 
شاركت قبائل إقليم البحرين، ومنها أرض الكويت، يف الفتوحات اإلسالمية يف 

العراق وفارس، واستوطنوا تلك األماكن.

ويف ظل هذا التنافس العريب-الفاريس يف الفرتة التي سبقت اإلسالم، والذي 
يتأرجح بني التناحر والتعاون، نجد مالمح احلياة تدب يف أرض الكويت؛ فتزدهر 
والتجارة  التعمري  حركة  يف  ذلك  مالحظة  ويمكن  ونشاطاهتا،  احلرضية  احلياة 

والتدّين. 

إن ملخص ما سيتم طرحه يف هذا القسم أن أرض الكويت منذ القرن الرابع 
امليالدي إىل هناية القرن اخلامس امليالدي كان يسكنها جاعات من البدو وكانت 
ختلو من السكان احلرض، حيث أشارت إىل ذلك املصادر التارخيية واتفقت معها 

نتائج األبحاث األثرية. 

أما خالل القرن السادس امليالدي فقد بدأ بعض السكان بالتحول يف نمطهم 
املعييش إىل حياة التحرض؛ وبنوا مساكن وخمازن واختذوا أدوات فخارية وغريها. 
ولعل الدافع األكرب هلذا التحول هو رعاية الساسانيني واملناذرة يف العراق لطريق 
وفارس  العراق  يصل  والذي  الكويت،  بأرض  يمر  كان  الذي  الربية  التجارة 

واألهواز باليمن. 

الديانة  الكويت حتمل معها  الفرتة وصلت جاعات إىل أرض  وخالل هذه 
تلك   إىل  احلرض  املحليني  السكان  بعض  وحتول  النسطوري،  بفرعها  املسيحية 
لديانة، وتم بناء ثالث كنائس أو أديرة، اثنتان يف جزيرة فيلكا، وواحدة يف جزيرة 

عكاز أو الشويخ. وفيام ييل نقاش هلذه النقاط الرئيسية.
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1- اأر�ض الكويت و�شكانها بني الإمرباطورية ال�شا�شانية ومملكة املناذرة: 

لعل أقدم حادثة وقعت يف أرض الكويت تذكرها املصادر التارخيية هي اختاذ 
هلجوم  انطالق  كنقطعة  اجلون(  من  والشاميل  الغريب  الساحل  عىل  )تقع  كاظمة 
بحري عريب توجه نحو الساحل الفاريس الحتالل بعض املدن والقرى. وذلك 
خالل فرتة احلاكم الذي كان ال يزال طفال وهو سابور الثاين ذو األكتاف )309 
أليب  وامللوك  الرسل  تاريخ  من  بنصه  هنا  نورده  التقرير  هذا  ولقرص  -379م(. 
جعفر حممد بن جرير الطربي )ت: 310 هـ/923م( الذي نقله عن مصادر غري 

معروفة قد تكون مصادر فارسية اطلع هو عليها ومل تصل إلينا: 

األمم  أحوج  من  وكانوا  فارس،  إىل  البالد  أدنى  العرب  بالد  وكانت   ..."
إىل تناول يشء من معايشهم وبالدهم، لسوء حاهلم وشظف عيشهم، فسار جع 
عظيم منهم يف البحر من ناحية بالد عبد القيس والبحرين وكاظمة، حتى أناخوا 
عىل أبرشهر وسواحل أردشريخره وأسياف فارس، وغلبوا أهلها عىل مواشيهم 
وحروثهم ومعايشهم، وأكثروا الفساد بتلك البالد، فمكثوا عىل ذلك من أمرهم 
حينا، ال يغزوهم أحد من الفرس لعقدهم تاج امللك عىل طفل من األطفال، وقلة 

هيبة الناس له.")1( 

يَنَوري )ت: 282 هـ/895م( يف كتابه األخبار الطوال  ويذكر أبوحنيفة الدِّ
إضافة تبني نوعية النمط املعييش هلؤالء الناس، فقال إن من غزا فارس كانوا "جعا 

كبريا من األعراب )أي من البدو( من ناحية البحرين وكاظمة.")2(  

إن هذا الوصف من الدينوري يتوافق مع التأريخ األثري ملنطقة كاظمة التي 

الطربي، حممد بن جرير، تاريخ الطربي تاريخ الرسل وامللوك، حتقيق حممد أبوالفضل إبراهيم، القاهرة،   )1(
دار املعارف، 1969م، ج. 2، ص.55.

)2(  الدينوري، أمحد، األخبار الطوال، حتقيق عمر فاروق الطباع،  بريوت، دار القلم، د.ت، ص. 47. 
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مل يعثر فيها أو عىل امتداد ساحل جون الكويت الشاميل عىل أية شواهد أثرية ثابتة 
تؤرخ ملا قبل القرن اخلامس امليالدي، مما يعني أن من كان يسكن كاظمة هم من 
البدو الذين مل يرتكوا أدلة مادية كاملباين واألدوات)1(،  علام بأن هذه احلادثة تؤرخ 
أي  وعىل  الثاين.  سابور  الساساين  الفاريس  امللك  زمن  امليالدي  الرابع  القرن  يف 
حال فقد روى الطربي أن الفرس مل يعودوا قادرين عىل حترير أراضيهم مما يعني 

حتكم العرب الكامل يف جنوب فارس وسواحلها. 

أما املناطق الفارسية التي حكمها عرب إقليم البحرين، ومنهم أهل كاظمة 
فهي: 1( أسياف فارس، أي سواحل فارس، لكن دون أن حيدد املدن والقرى. 
2( أبرشهر )هكذا وردت(، وهي تقع اآلن بالقرب من نيسابور يف إقليم خراسان 
مما جيعلها بعيدة جدا عن الساحل. وبسبب عدم انسجام هذه املعلومة مع غريها 
أشك يف أن ما ورد يف النص تصحيفا، وأن القراءة الصحيحة هي ري شهر أو ريڤ 
أردشري، وهي املدينة الساحلية التي استخدمها الساسانيون لتكون قاعدة رئيسية 
ألسطوهلم البحري، وسيتغري اسم هذه املدينة يف العرص احلديث إىل اسم بوشهر، 
مدينة  وهي  أردشريخره،  مدينة   )3 الكويت.)2(   أرض  يف  كاظمة  بمقابل  وتقع 
مهمة جدا يف إقليم فارس أعاد تأسيسها أردشري الساساين معطيًا إياها اسمه، وقد 
سميت الحقًا يف العرص اإلسالمي بمدينة فريوزآباد، ومتتاز بمزارعها وموقعها 

الوسيط بني شرياز واصطخر، وتقع مواين الساحل الفاريس باجلنوب منها. 

3- Kennet, Derek ed., Kadhima: Kuwait in the Early Centuries of Islam (Ku-
wait: National Council for Culture, Arts, and Letters of the State of Kuwait 
2014), p. 59.

1-	 de	Planhol,	Xavier,	“BŪŠEHR	i.	The	City,”	Encyclopædia	Iranica,	IV/6,	
pp.	 569-572,	 available	 online	 at	 http://www.iranicaonline.org/articles/
bushehr-01-city	(accessed	on	20/09/2017).
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)ت:  اجلوزي  البن  واألمم  امللوك  أخبار  يف  املنتظم  كتاب  يف  ونجد 
597هـ/1200م( اسم مدينة رستاق الفارسية كمدينة تم احتالهلا من قبل العرب 
أيضا، ولكن هذه املعلومة غري موجودة يف نيص الدينوري والطربي األقدمني.)1(  

"وهم  ابن خلدون )ت: 808هـ/1406م( فقد أضاف جلة  أما يف نسخة 
أحوج إىل تناول احلبوب"، ويقصد هبا أن الدافع الذي أجلأ عرب رشق اجلزيرة 
العربية إىل احتالل فارس هو افتقارهم ملصادر الغذاء وسوء أحواهلم االقتصادية 
واملبادرة  التحرك  يف  أكرب  حرية  جيدون  البدو  أن  شك  وال  وجتارة.)2(  رعي  من 

العسكرية يف وقت غياب السلطة املركزية أو ضعفها.

ونفهم من املسعودي )ت: 364هـ/956م(، إن صحت روايته، التي تشوهبا 
املبالغات، أن القبيلة األكثر سوادًا يف جوع العرب الغازين لبالد فارس هي قبيلة 
متيم، التي يتزعمها عمرو بن متيم بن مر، الذي كان يبلغ الثالثامئة عامًا من العمر! 
وهو ما ال يمكن قبوله بال شك.)3( ولكن مع ذلك فلعل وجود قيادي من بني 
متيم يف هذه القصة الرمزية يعكس لنا أن قبيلة بني متيم كانت يف تلك الفرتة األبرز 
بني القبائل العربية البدوية يف رشق شبه اجلزيرة العربية، وأهنا هي من قادت ذلك 

اهلجوم.

ابن اجلوزي، عبدالرمحن بن عيل، املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم، حتقيق حممد عبدالقادر عطا ومصطفى   )1(
عبدالقادر عطا، ط.1،  بريوت، دار الكتب العلمية، 1992م، ج.2، ص.83. 

ابن خلدون، عبدالرمحن، ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عاصهم من ذوي الشأن   )2(
األكرب، حتقيق خليل شحادة، ط.2، بريوت، دار الفكر، 1988م، ج.2، ص.204.

املسعودي، أبو احلسن بن عيل، مروج الذهب ومعادن اجلوهر، حتقيق كامل حسن مرعي، بريوت، املكتبة   )3(
العرصية، ط.1، 2005م، ج.1، ص. 195- 196. قال املسعودي يف قصته األسطورية أن عمرو بن 
الثاين من شأنه أن يوقف  اتفاق دبلومايس مع سابور  بلغ ثالثامئة عاما، وأنه توصل إىل  متيم بن مّر قد 

اهلجوم الساساين عىل القبائل العربية.
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انطلقت من كاظمة  التي  العربية  العسكرية  املبادرة  وهناك من جيادل يف أن 
اجلزيرة  جنوب  يف  محري  مملكة  ملك  سياسة  عليها  شجعت  قد  كانت  والبحرين 
عرب  احتالل  مع  متزامنة  فرتة  يف  عاش  الذي  هيرعش،  شمر  واسمه  العربية، 
كاظمة والبحرين لسواحل فارس يف بداية حكم سابور وهو يف املهد.)1( ومما قد 
يزيد من احتاملية حدوث هذه الفرضية هو بعض اللقى األثرية التي وجدت يف 
أرض الكويت والتي تربطها باليمن وممالكها، وخصوصا كندة، حيث عثر عىل 
بعض النقوش املكتوبة باخلط املسند املستخدم يف اليمن وبعض األواين الفخارية 
التي حتمل أحرفا باخلط املسند يف جزيرة عكاز )ميناء الشويخ( القريبة من كاظمة 
وارة واخلريان،  العربية يف  اجلزيرة  نقوش بخطوط جنوب  أيضا  احلالية، وهناك 
وهي تعود لفرتات تارخيية خمتلفة.)2( إن وجود هذه الصالت قد ال يشري إىل وجود 

عالقة جتارية فقط بل أيضا لوجود تفاعل سيايس بني املنطقتني. 

دامت تلك السيطرة العربية يف فارس لفرتة ال تزيد عىل ستة عرش عاما ريثام 
كرب سابور الثاين وقاد بنفسه عملية حترير فارس، وطرد العرب منها، وغزو رشق 
وفرض  القتل  يف  اإلرساف  عىل  اشتملت  بالغة  بشدة  واالنتقام  العربية،  اجلزيرة 
سياسة التهجري، وإعادة توزيع القبائل، ربام إلضعاف االرتباطات السياسية بينها 
وإشغاهلا بمصاحلها يف الوضع اجلديد الذي حيتم احلصول عىل أراض ومراع وآبار 

جديدة.

العسيل، خالد، العالقات السياسية بني املناذرة واجلزيرة العربية، بغداد، مطبعة جامعة بغداد، 1972م،   )1(
ص. 6-5.

"كتابات جنوب اجلزيرة العربية يف أرض الكويت"، جملة عامل اآلثار، السنة األوىل،  الدويش، سلطان،   )2(
العدد الرابع، 2011م. وبحسب الدكتور حامد املطريي فقد وجد يف بعض اجلرار املكتشفة يف جزيرة 
عكاز كتاباٌت بخط املسند، وهي من النوع الذي يسميها خرباء النقوش واللغات العربية القديمة باخلط 
املسند األحسائي الذي كان مستخدما يف رشق شبه اجلزيرة العربية. وهذا األمر يعزز من فرضية قوية هي  

العالقة بني جنوب اجلزيرة العربية ورشقها.
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ويأيت ذكر كاظمة مرة أخرى يف فرتة سابور الثاين عندما تذكر بعض املصادر 
مثل كتاب األعالق النفيسة البن رستة )القرن الرابع اهلجري/ العارش امليالدي(، 
وكتاب معجم البلدان لياقوت احلموي )622هـ/1225م( أن سابورا ذا األكتاف 
قد حفر خندقًا يبدأ من هيت يف صحراء األنبار العراقية وينتهي بكاظمة، حيث 
حلامية  وذلك  باجلنود،  املشحونة  القالع  من  بسلسلة  إياه  معززًا  بالبحر،  يتصل 

األرايض حتت النفوذ الساساين من الغزوات العربية.)1(  

فرضية  من  يعزز  الساسانية  التحصينات  نطاق  داخل  كاظمة  دخول  ولعل 
امتالكها  إىل  العريب، ويشري  كون كاظمة ذات أمهية إسرتاتيجية يف رأس اخلليج 
ميناء رئيسًا. ومن املحتمل أن هذا امليناء كان يربط كاظمة وأرض الكويت بمواين 
ة القريب من البرصة، وريڤ أردشري  جتارية لعل أمهها جزيرة فيلكا، وميناء اأُلُبلَّ

)بوشهر( يف الساحل الرشقي. 

وربام كان غرض هذا اخلندق أن حيد من التواصل السيايس مع اليمن التي 
التنقيبات األثرية عن  كان هلا سياسات مناهضة للدولة الساسانية. لقد أسفرت 
إجياد حصن يف كاظمة قد يعود لفرتة ما قبل اإلسالم، ولكن ال يمكن بالطبع البت 
بأنه ذو صلة بالساسانيني، وخصوصا أن اآلثاريني ُيرّصون عىل عدم وجود آثار 

لفرتة القرن الرابع امليالدي.)2(  

وعىل أي حال، فإن ما جيعلنا نفرتض أن لكاظمة ميناء حيويًا يف ذلك الوقت 
هو أن السياسة الساسانية كانت مهتمة بتشكيل مثلث إسرتاتيجي للسيطرة عىل 

ابن رستة، أمحد بن عمر، املجلد السابع من كتاب األعالق النفيسة، اليدن، مطبعة بريل، 1893م، ص.   )1(
107 – 108؛ احلموي، ياقوت، معجم البلدان، ج.4، ص. 72، باب: عانة.

والدراسات  البحوث  إدارة  الكويت،  أثرية،  تارخيية  دراسة  البحور  كاظمة  مطلق،  سلطان  الدويش،   )2(
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 2017م، ص. 43-42.
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سواحل اخلليج العريب الرشقية والغربية والشاملية،)1( باإلضافة إىل إشارة تعتمد 
عىل تسمية كاظمة، هي كاظمة البحور.)2( ومع ذلك فإن التنقيبات األثرية مل تسفر 
جزيرة  تكون  أن  املحتمل  من  ولكن  كاظمة،  ميناء  موقع  حتديد  عن  اآلن  حتى 
عكاز )يف ميناء الشويخ حاليا( يف جنوب اجلون هي ميناء كاظمة التارخيي؛ إذا ما 
اعتربنا كاظمة اساًم إلقليم صغري ملعظم األرايض املحيطة باجلون. وحيتمل أيضا 
أن ميناء كاظمة التارخيي قريب من ميناء كاظمة احلديث الذي كان يستخدم حتى 

فرتة قريبة.

لقد جادل أكثر من باحث يف أن كاظمة منطقة واسعة تشمل اجلهراء، كام قال 
حممد النبهاين وأمحد البرش الرومي ويعقوب الغنيم، وأضاف الدويش أن كاظمة 
منطقة أو إقليم يشمل األرض املمتدة من اخلويسات )غرب اجلهراء( إىل رأس 
الصبية حيث متر بمواضع هي املقر )امغرية حاليا( وامديّرة، وهي حتتوي عىل عدد 

كبري من آبار املياه عددها املكتشف بحسب الدويش 13 بئرا.)3(  

ولعل حالة جزيرة عكاز بالنسبة لكاظمة تشبه حالة جزيرة تاروت بالنسبة 
للقطيف، حيث إن تاروت تبعد كيلو مرتا واحدا فقط عن القطيف وتعترب ميناءها 

الرئييس.)4(  

2- Daryaee, Touraj, “The Persian Gulf in Late Antiquity: The Sasanian Era 
(200-700 C.E.),” in The Persian Gulf in History, ed. Lawrence G. Potter 
(New York: Palgrave Macmillan, 2009), pp. 57-70, at. 61-62.

اهلمداين، احلسن بن أمحد، صفة جزيرة العرب، ص. 249.  )2(
الدويش، مطلق سلطان، كاظمة البحور دراسة تارخيية أثرية، ص. 7، 48-44.  )3(

يذكر أن األعامل اإلنشائية الرضورية التي قامت هبا اجلهات املسؤولة يف الكويت لتطوير ميناء الشويخ   )4(
قد دمرت املواقع األثرية التي من املحتمل وجودها بالقرب من جزيرة عكاز الزاخرة باآلثار من خمتلف 

العصور.
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إن ما جيعل ميناء كاظمة )ولنفرتض كونه جزيرة عكاز أو الشويخ( صاحلًا 
يوفر  "جون"،  جغرافّيًا  يسمى  صغري،  خليج  داخل  كونه  هو  السفن  الستقبال 
للسفن مالحة أكثر ثباتًا وأمانًا من البحار املفتوحة؛ ألن الرياح والتيارات املائية 
وجزر  مد  أعىل  خالل  املائية  للتيارات  القصوى  القيمة  تصل  حيث  خفيفة،  فيه 
مقابل رأس الصبية ورأس األرض إىل مرت واحد يف الثانية، أما داخل اجلون فال 

تتعدى نصف مرت يف الثانية.)1( 

صورة )8(: صورة جوية لبئر كبري مزود بسقايات لإلبل يف منطقة ABC بكاظمة.
)).40 .Derek Kennet

' 
Kadhima: Kuwait in the Early Centuries of Islam

' 
p  املصدر: كتاب(

القصيبي، أمحد حممد، التأثريات البرشية يف جيومورفولوجية سواحل دولة الكويت،  ص. 54 – 55.  )1(
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وميناء  سرياف  وميناء  )بوشهر(  أردشري  ريڤ  بميناء  الساسانيني  حتكم  إن 
ة قرب البرصة يف العراق )الذي أنشئ يف عهد عمر بن اخلطاب سنة 14هـ(،  اأُلُبلَّ
القريب من كاظمة وميناء القطيف، ربام جعل الدولة الساسانية تكتفي بام لدهيا 
من مواٍن، مما جاء لصالح استقاللية ميناء كاظمة. ومع ذلك فإن ميناء كاظمة قد 
شارك يف املنظومة التجارية التي نظمها الساسانيون، والتي كانت مدفوعة برغبتهم 

يف التفوق عىل البيزنطيني الذي كانوا حيكمون السيطرة عىل البحر األمحر. 

ويف خضم احلروب الطويلة بني الساسانيني والبيزنطيني توقف البيزنطيون 
عن تصدير النحاس واحلديد للساسانيني ما جعل األخريين يقابلون ذلك بحظر 

تصدير احلرير ورفع الرضيبة اجلمركية للبضائع البيزنطية. 

اهلند؛  إىل  الوصول  يف  أنفسهم  عىل  االعتامد  البيزنطيون  قرر  فعل  وكردة 
البحر  عىل  تطل  التي  باملناطق  عالقاهتم  ومدوا  ونفوذهم،  تواجدهم  فدعموا 
األمحر، فحدث صاع بني الدولتني عىل اليمن انتهى بنرص الفرس.)1( وقد سّهل 
تدخَل القوى اخلارجية يف اليمن وجوُد صاعات داخلية بني القبائل واجلامعات 

اليمنية جعل بعضها يستجلب الفرس والروم واألحباش.

إن سيطرة الساسانيني عىل اليمن جعلهم قادرين عىل استخدام الطرق الربية 
البحري؛ فكان طريق  باليمن، ولتكون رديفًا للطريق  العراق  التي تربط  العربية 
احلرية-اليمن، وطريق األبلة-اليمن، وربام كان ميناء كاظمة مستخدمًا يف تنزيل 
البضائع لتأخذها القوافل حتت محاية بعض قبائل أرض الكويت. وهذا النشاط 

1- Daryaee, Touraj, “The Persian Gulf in Late Antiquity: The Sasanian Era 
(200-700 C.E.),” in The Persian Gulf in History, ed. Lawrence G. Potter 
(New York: Palgrave Macmillan, 2009), p. 62.
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يف  التحرض  إىل  التحول  عىل  القبائل  هذه  قيادات  من  جزءًا  شجع  قد  التجاري 
نمطهم املعييش، ألن التجارة حتتاج إىل استقرار وبناء وحدات سكنية ووحدات 

ختزين وسوق حميل وغريها. 

جانبها  من  أمهية  أكثر  كان  الكويت  ألرض  الربي  اجلانب  فإن  ذلك  ومع 
الكويت تعترب مفرتق  باملواين األخرى. إن أرض  الذي يمكن تعويضه  البحري 
طرق للمسافرين برًا من العراق واألهواز إىل عامن عرب إقليم البحرين، وإىل اليمن 

عرب نجد واحلجاز. 

ذلك  عىل  يدلل  ومما  املتناحرة.  القوية  بالقبائل  تعج  الكويت  أرض  كانت 
ت من أيام العرب. ولو فككنا القصص األسطورية، واجلوانب  حدوث معارك ُعدَّ
املتعلقة بمظاهر احلنكة والشجاعة وغريها من مشاهد درامية، التضح أن جزءًا 
كبريًا من تلك املعارك مل يكن إال صاعًا عىل الفوز بمهمة خفارة القوافل التجارية 
التي تربط فارس والعراق بالبحرين وعامن ونجد واحلجاز واليمن، وهي مهمة 

ذات ُبعد ربحي وُبعد يتعلق بإظهار السيطرة وقوة النفوذ.

وتروي األدبيات العربية من كتب وشعر جاهيل أخبارًا عن يوم أوارة األول 
بني قبيلة شيبان البكرية واملناذرة حلفاء الفرس، ويوم أوارة الثاين بني قبيلة متيم 
واملناذرة، ويوم الصليب بكاظمة بني قبيلة متيم وقوات الدولة الساسانية، ويوم 
َفلرْج وهي املعركة التي وقعت بدايتها بالدو )الدبدبة حاليا(، ثم انتقلت إىل بطن 
وهلذا  حاليا.  الكويت  دولة  من  الغربية  احلدود  عىل  الباطن(  وادي  )أي  َفلرْج 
الزخم من املعارك دالالت وإشارات مهمة تتعلق بحيوية األرض وكثرة سكاهنا 

وإمكانيتها اإلسرتاتيجية املتعلقة بمشاريع النقل.

آبارًا  العرب،  أيام  التي تسمى  املعارك،  فيها  التي جرت  املناطق  تلك  وتعّد 
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نفوذ متنازع  القوافل، وهي مناطق  تتنقل عربها  أو مواضع  أو حمطات اسرتاحة 
 )9 الصورة  )انظر  مشهوران  يومان  فيها  حدث  التي  فأوارة  القبائل؛  بني  عليها 
تقع يف الطريق إىل هجر والقطيف وعامن، وإىل نجد، أما جبل الصليب يف كاظمة 
فيقع عىل الطريق املؤدية إىل ميناء عكاز )الشويخ( وميناء األبلة، واملدن والقرى 
املنترشة يف جنوب العراق، حيث احلرية عاصمة اللخميني أو املناذرة )التي ُهجرت 
وُبنيت الكوفة بالقرب منها يف العرص اإلسالمي ثم أصبحت النجف الحقًا(. أما 
يوم فلج فوقعت يف منطقة بالقرب من أرض الكويت تقع يف وادي الباطن عىل 
الرابع دراسة مفصلة عن طرق  القسم  الياممة واحلجاز واليمن. ويف  الطريق إىل 

السفر املارة يف أرض الكويت.

كان هلذه املعارك امتداد يف مناطق جماورة، كاملشقر بالقرب من هجر، حيث 
وقع أحد أيام العرب الشهرية وهو يوم الصفقة، التي كان واضحًا فيها صاع متيم 
وبكر عىل خفارة القوافل التجارية بني العراق واليمن، وكان بطلها هوذة بن عيل 
احلنفي البكري. وتروي املصادر معركة أخرى يف بلدة ُزبالة بشامل نجد يف الطريق 

إىل احلجاز. 

يوم  الكويت  أرض  عىل  بعضها  وقوع  املحتمل  من  التي  العرب  أيام  ومن 
مبايض، ويوم الزورين، ويوم جدود، ويوم الوقيط، ومعظمها بني متيم وبكر بن 
وائل اللتني تشاركتا يف اإلقامة بإقليمي البحرين والياممة عمومًا، وأرض الكويت 

خصوصا.)1(  

 

 ،266-265  ،223 ص.   ،1 ج.  2009م،  صادر،  دار  بريوت،  التاريخ،  يف  الكامل  عيل،  األثري،  )1( ابن 
.316 ،300 ،297-295 ،292-291
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صورة )9(: جبل أوارة بالقرب من حقل برقان جنوب مدينة الكويت. حدث فيها معركتان من معارك أيام 
العرب املشهورة: يوم أوارة األول والثاين. )املصدر: كتاب كاظمة البحور، سلطان الدويش ص.98.(

واللغة  التقاليد  ذات  الفارسية  الساسانية  الدولة  عىل  الصعب  من  كان  لقد 
والثقافة اخلاصة أن تتعامل مع سكان اجلزيرة العربية الذين يتصفون بتشكيالت 
اجتامعية سياسية خمتلفة. ولذلك عمدوا إىل دعم أرسة عربية تتوىل شؤون القبائل 
بينها   Buffer State حاجزة  دولة  ولتشكل  االقتصادية،  مصاحلها  وتنظم 
وبني الدولة البيزنطية وحلفائها من الغساسنة. وقد وقع اختيار الساسانيني عىل 
املناذرة، حكام مدينة احلرية، يف القرن الرابع امليالدي. وهي التي عرفت بمملكة 

املناذرة.
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ا كثريًا مع  وعىل أي حال مل تكن مهمة اللخميني أو املناذرة سهلة، فقد عاَنورْ
سكان أرض الكويت، فخاضوا معهم معارك عديدة، كام ذكرت سائقًا، وذلك 
سنة  منذ  البحرين  إقليم  يف  املناذرة  يد  إطالق  أنورشوان  كرسى  قرار  من  بدءا 
يف  داخلية  مشاكل  إىل  تعود  ربام  ألسباب  عليها  املبارش  باإلرشاف  لتقوم  531م 

الدولة الساسانية.)1(  

اخلامس-السادس  القرنني  يف  )عاش  احليل،  البقاء  أبو  املؤرخ  لنا  يصف 
يف  املزيدية  املناقب  كتابه  يف  امليالديني(،  عرش  والثاين  عرش-  اهلجريني/احلادي 
التعامل مع  العراق يف  املناذرة يف حرية  امللوك  امللوك األسدية إسرتاتيجية  أخبار 

القبائل العربية، قائال:

عليهم،  أعداءهم  استامل  العرب  من  حي  غزوة  أراد  إذا  امللك  "وكان 
بقوم  واستنجد  املذكورين،  احلرية  أجناد  من  معه  ومن  نفسه  إىل  واستضافهم 

عىل قوم، ورضب بعضهم ببعض...")2( 

ومعنى ذلك أنه كان يستثمر حالة التنافس والعداوة بني القبائل لصاحله، ومل 
يكن له حليف دائم أو عدو دائم. ويقول أبو البقاء احليل إن غالبية معارك املناذرة 
مع بني متيم.)3( وذلك ألهنم مل يكونوا يف الغالب يدينون للمناذرة أو هيادنوهنم. 
فاملؤرخ احليل يسجل يف كتابه حتلياًل ملواقف القبائل من مملكة املناذرة قوله: "وكان 
يف العرب من يدين هلم ويعطيهم اإلتاوة، وفيهم من يواثقهم وهيادهنم وال يدين 

الطربي، حممد بن جرير، تاريخ الطربي تاريخ الرسل وامللوك، ج. 2، ص. 149؛ صقر، يوسف فيصل،   )1(
تاريخ مملكة املناذرة )268-634م(، بريوت، دار النفائس، 2014م، ص. 105-89، 174-167.

خريسات  عبدالقادر  حممد  حتقيق  األسدية،  امللوك  أخبار  يف  املزيدية  املناقب  اهلل،  هبة  البقاء  أبو  احليل،   )2(
وصالح موسى دراركة، أبوظبي، مركز زايد للرتاث، 2000م، ج. 2، ص. 368.

احليل، أبو البقاء هبة اهلل، املناقب املزيدية يف أخبار امللوك األسدية، ج. 2، ص. 470-436.   )3(
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هلم، وفيهم اللقاح؛)1(  من ال يدين هلم وال يواثقهم"، ثم ذكر بيت شعر ألحد بني 
رياح بن يربوع التميميني)2(.

2- امل�شيحية الن�شطورية يف اأر�ض الكويت.

الرابع  القرن  فرتة  يف  النمل  أم  وجزيرة  عكاز  وجزيرة  فيلكا  جزيرة  كانت 
مرتبطة  هيّلينستية  حضارة  ذات  للميالد  الثاين  القرن  يقارب  ما  إىل  امليالد  قبل 
املصادر  يف  فيلكا  ذكر  ويأيت  ق.م.   63  – ق.م   312 السلوقية  باإلمرباطورية 
اليونانية والرومانية التي وصفتها ووصفت سكاهنا ودينهم. وذكر سرتابو وجود 
معبد لإلله أبولو يف جزيرة إيكاروس.)3( أما أريان )ت: 160م( فقدم تقريرًا أكثر 

تفصياًل جلزيرة فيلكا يف كتابه عن فتوحات اإلسكندر األكرب:
مصب  مقابل  تقعان  جزيرتني  بوجود  األكرب[  ]اإلسكندر  إخبار  "تم 
عرش  مخسة  بمسافة  املصب  من  قريبًا  تتموضع  إحدامها  البحر،  يف  الفرات 
وحتتوي  كثيفة،  أشجار  فيها  وتتواجد  األخرى،  من  أصغر  اجلزيرة  وهذه  مياًل. 
عىل معبد أرمتيس الذي تتم فيه الصالة بشكل اعتيادي من قبل أهل اجلزيرة. تعيش 
الغزالن واملاعز الربية عىل مراعي اجلزيرة، وتعترب مقدسة لدى اإلهلة ]أرمتيس[، 
ومن املحرم اصطيادها إال لغرض تقديمها كقرابني؛ فعندها جيوز الصيد. يقول لنا 

كتب ابن منظور يف لسان العرب يف باب )لقح(:" وحي لقاح: مل يدينوا للملوك، ومل يملكوا، ومل يصبهم   )1(
يف اجلاهلية سباء."

)2(  قال عمرو بن حوط بن سلمى بن حرمي بن رياح الريبوعي:
لنعم احلي يف اجلىل ريـــــاح لعمر أبيك واألنباء تنمى     
إذا ُهيجوا إىل حرب أشاحوا أبوا دين امللوك فهم لقاح     

احليل، أبو البقاء هبة اهلل، املناقب املزيدية يف أخبار امللوك األسدية، ج. 2، ص. 369.  
4- Strabo, The Geography of Strabo, tr. H. L. Jones (Cambridge: Harvard Uni-

versity Press, 1917), vol. vii, p. 303.
 Arrian The Campaigns of Alexander tr. Aubrey de Selincourt )London: Penguin  
.Books 1971( p. 383
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"إيكاروس"، نسبة  أريستوبولوس إن اإلسكندر أصدر مرسومًا بتسمية اجلزيرة 
للجزيرة التي حتمل هذا االسم يف بحر إجية، والتي وقعت فيها أحداث أسطورة 
الصبي إيكاروس بن دايدالوس الذي كان يطري بجناحني ثم وقع بسبب ذوبان 
احلادث  ذلك  وقع  األسطورة،  وتكمل  اجلناحني.  هذين  يلصق  الذي  الشمع 
حلق  ولكنه  االرتفاع،  املعتدل  بالطريان  أمره  الذي  ألبيه  الصبي  عصيان  بسبب 
الشمَع فسقط الصبي  أذابت حرارة الشمس  نتيجة هذه احلامقة أن  عاليا فكانت 
أما  إيكاروس.  ابنه  باسم  والبحر  اجلزيرة  األب  سمى  لذكراه  وختليدًا  ومات. 
يوم  مقدار  بالسفن  الفرات  مصب  تبعد عن  وهي  تايلوس،  فهي  الثانية  اجلزيرة 

وليلة..." )1( 
وبعد اهنيار الدولة السلوقية بدأت املستوطنة اهليلينستية يف فيلكا باالضمحالل 
السكان  هجرها  ثم  تقريبا،  األول  امليالدي  القرن  منتصف  غاية  إىل  واستمرت 

ألسباب غري معلومة.)2(  
وجزيرة  فيلكا  جزيرة  إىل  تقريبا  قرون  مخسة  بعد  البرشي  االستيطان  وعاد 
كام  امليالدي،  السادس  القرن  أي حوايل  اإلسالم،  قبل  ما  فرتة  عكاز، وذلك يف 
وجالية  عربية،  جاعات  اجلدد  املستوطنني  بني  من  كان  األثرية.  األدلة  تشري 
املسيحية  اجلالية  وأسست  النسطوري.  بمذهبها  املسيحية  تعتنق  كانت  مهاجرة 
وحدة   140 حوايل  من  تكونت  "القصور"،  اآلن  تسمى  فيلكا،  جزيرة  يف  قرية 
سكنية، وكنيستني، ومبان ذات أغراض متعددة. ومارس أهلها التجارة والزراعة 
جزيرة  إىل  أيضا  وامتدت  احلرفية.  واملشغوالت  األسامك  وصيد  املاشية  وتربية 

1- Arrian, The Campaigns of Alexander, tr. Aubrey de Selincourt (London: Pen-
guin Books, 1971), p. 383.

2- See H.E. Mathiesen et al., Ikaros: The Hellenistic Settlements (Copenha-
gen, 1982-1989);

انظر جوالن، ماتيلد، وآخرون، احلصن اهليلينستية )تل سعيد(: التقرير األويل عام 2009م – البعثة الكويتية 
الفرنسية يف فيلكا، ط.1، الكويت، املجلس الوطني للقافة والفنون واآلداب، 2016م.
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الثالث  القرن  أي  األول،  العبايس  العرص  إىل  املستوطنة  هذه  واستمرت  عكاز، 
اهلجري/التاسع امليالدي تقريبا.

العراق  من  املسيحيني  هجرة  بسبب  تتعلق  فرضية  الباحثني  بعض  وطرح 
وفارس إىل جزر الكويت، وأرجعوه إىل االضطهاد الذي مورس بحقهم يف القرن 
الرابع امليالدي زمن سابور الثاين )309- 379م( عندما رفضوا دفع  الرضائب 
اإلضافية التي فرضت عليهم لتكون إسهاما يف احلرب ضد الروم البيزنطيني)1(. 
الفرتة  يف  يكن  مل  األثرية  النتائج  بحسب  ألنه  مقنعة  غري  الفرضية  هذه  ولكن 
املقدمة.  يف  ذكرنا  كام  الكويت  جزر  يف  أثرية  شواهد  أية  الثاين  لسابور  املعاصة 
ربام يف  فرتة الحقة  وفارس ولكن يف  العراق  من  فعال  قد حدثت  اهلجرة  ولعل 

القرنني اخلامس والسادس امليالديني. 
لقد نتج عن هذه اهلجرات بداية انتشار حمدود للمسيحية يف أرض الكويت 
وإقليم البحرين. وتم تأسيس ثالثة مبان بغرض العبادة يف أرض الكويت، وغري 
جزيرة  يف  وواحدة  فيلكا،  جزيرة  يف  اثنتان  كنائس؛  أو  أديرة  كانت  إن  واضح 

عكاز)2(.  
ومما ُيروى يف كتب األدب، وله داللة وتأكيد عىل وجود املسيحية بني بعض 
سكان كاظمة العرب، وخصوصا قبيلة بكر بن وائل، أنه ملا استدعى زياد بن أيب 
سفيان األموي الفرزدق فّر واختبأ يف كاظمة داخل بيت نرصانية اسمها مّرار من 
بنات قيس بن ثعلبة البكريني.)3( وهذا الشاهد يؤيد األدلة األثرية التي أوضحت 
بعض  بني  انترشت  املسيحية  أن  ويبني  امليالدي،  الثامن  القرن  يف  بيوت  وجود 

القبائل العربية التي بدأت بالتحرض وبناء البيوت.

1- Al-Mutairi, Majed, “The Archaeology of Kuwait,” (PhD Thesis, Cardiff 
University, 2011), p. 259. 

انظر املطريي، حامد، " االنتشار املسيحي يف أرض الكويت ورشق شبه جزيرة العرب من خالل نتائج   )2(
التارخيية - كلية اآلداب - جامعة  البحوث والدراسات  تارخيية - مركز  البحث األثري،" جملة وقائع 

القاهرة – مرص، 22، )2015م(: 121 – 169. 
التيمي، معمر بن املثنى، رشح نقائض جرير والفرزدق، حتقيق حممد إبراهيم حور ووليد حممود خالص،   )3(

ط.2، أبوظبي، املجمع الثقايف، 1998م، ج.3، ص. 764.
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صورة )10(: أطالل أحد البيوت األثرية يف منطقة امغرية بإقليم كاظمة اإلسالمية. ويبدو حجر 
الرحى املستخدم يف طحن احلبوب.

)Derek Kennet' Kadhima: Kuwait in the Early Centuries of Islam' p.58 :املصدر(
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صورة )11( إحدى الكنيستني يف قرية القصور بجزيرة فيلكا، وهي مبنية من احلجر.
 Bonneric' Julie' Al-Qusur: A Chistian Monastery on Failaka :املصدر(

).Island – Kuwait p. 19

صورة )12( من املباين امللحقة بالكنيسة كام تعتقد جويل بونريك، وهي حجرة طعام للرهبان. 
 Bonneric' Julie' Al-Qusur: A Chistian Monastery on Failaka Island – :املصدر(

).Kuwait p. 27
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صورة )13( الكنيسة الثانية A2 يف قرية القصور بجزيرة فيلكا. )املصدر: املطريي، حامد، "الفخار 
واخلزف اإلسالمي املبكر يف مستوطنة القصور بجزيرة فيلكا يف دولة الكويت"،  ص. 13(

صورة )14(: التل املتبقي من جزيرة عكاز أو جزيرة القرين، وتقع يف ميناء الشويخ مقابل جامعة 
الكويت. )املصدر: النجار، "التنقيب يف جزيرة عكاز"، ص. 244(
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إن اختيار املسيحيني اللجوء إىل أرض الكويت وغريها من أماكن يف رشق 
شبه اجلزيرة العربية كاجلبيل ودارين وثاج وقطر وصري بني ياس وجزيرة أوال، 
يشري إىل معرفتهم بضعف النفوذ الساساين يف اجلانب الغريب من اخلليج، حيث 
سيعيشون بمأمن. ويف نفس اجلانب نلحظ من خالل األدلة النصية واألثرية قلة 
تواجد الدين الزرادشتي/املجويس، الذي هو دين الدولة الساسانية الرسمي يف 

هذه املناطق الواقعة يف الساحل الغريب للخليج العريب.

يف  األثرية  األدلة  وبني  النيص  املدلول  بني  تناقضًا  هناك  أن  بالذكر  وجدير 
فبينام  البحرين،  إقليم  يف  الساساين  النفوذ  درجة  عن  العربية  اجلزيرة  شبه  رشق 
تشعرنا املصادر النصية )التي كتبها املؤرخون املسلمون الفرس( بأن الساسانيني 
إىل  تشري  األثرية  النتائج  أن  نالحظ  اإلقليم،  عىل  مطلق  بشكل  مهيمنني  كانوا 
إليه  توصل  ما  وهذا  اآلثار.  من  كثريًا  يرتك  مل  الذي  الساساين  التواجد  ضعف 
ديريك كينيت الذي قارن بني اآلثار الساسانية واآلثار السابقة هلا، كآثار احلقبة 

اهليّلينستية/البارثية األكثر انتشارا.)1(  

املمتدة  املنطقة  بتمشيط  قامت  أثرية  بعثات  أن  النظرية  تلك  من  يعزز  ومما 
من كاظمة إىل شامل الكويت بحثا عن أثر للخندق الذي ورد ذكره يف النصوص 
والنقوش الفارسية القديمة ولكن دون جدوى.)2( ومع ذلك فقد عثر عىل بعض 
األختام والقطع النقدية الساسانية يف قرية القصور يف فيلكا، وهي ذات داللة عىل 

1- Kennet, Derek, “The Decline of Eastern Arabia in the Sasanian Period,” 
Arabian Archaeology and Epigraphy 18 (2007): pp. 86-122, at p. 86.

ومن باب تقييم النفوذ الساساين عىل اخلليج العريب وسواحله يمكن الرجوع إىل دراسة محد بن صاي   )2(
التي أحىص فيها األدلة األثرية والنصية اخلاصة بمنطقة اخلليج العريب يف فرتات الدول الفارسية ومنها 
الساسانية. انظر: بن صاي، محد، الفرس ومنطقة اخلليج العريب من القرن اخلامس قبل امليالد إىل القرن 

السابع امليالدي، ط.1، الشارقة، احتاد أدباء وكتاب اإلمارات، 2007م، ص. 95 – 210.
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التبادل التجاري.)1( وهذه النقود منترشة يف معظم األقاليم القريبة من فارس، ألن 
بسبب  النقود؛  من  قادرين عىل سك كميات ضخمة  كانوا  الساسانيني وحدهم 
حيازهتم عىل مناجم الفضة واملعادن. وال بد من التنبيه عىل أن النقود الساسانية 

كانت متداولة يف العهد الراشدي والعرص األموي أيضا.

املبكرة  اإلسالمية  الفرتة  يف  بفيلكا  املسيحية  اجلالية  حياة  اتصفت  وقد 
وجود  فرسَّ  من  عىل  رّدًا  املطريي،  حامد  فريى  املسلمني.  مع  السلمي  بالتعايش 
املستوطنة املسيحية بوسط اجلزيرة عىل أهنا خوف تلك اجلالية من املد اإلسالمي، 
أن املسيحيني مارسوا نشاطهم بشكل اعتيادي، فوجود القرية املسيحية يف وسط 
إىل  متتد  فإهنا  الوسط،  يف  متركزها  من  الرغم  عىل  ألهنا  لالنعزال،  ليس  اجلزيرة 

الساحل الشاميل، مما يعني أهنا متواصلة حضاريًا مع غريها من اجلامعات. 

ويعتقد املطريي أيضا أن بناء الكنيستني يف وسط اجلزيرة كان دافعه جعلهام 
قريبتني من السكان جيعا. باإلضافة إىل ذلك، فإن األدوات التي وجدت يف قرية 
القصور تثبت وجود عالقات جتارية مع مناطق اجلوار يف القرنني األول والثاين 
لإلسالم، حيث ازدهرت القرية وكربت حجاًم وكثافة سكانية، وهو أمر ال يمكن 

حدوثه وسكان القرية يف حالة خوف من اإلسالم واملسلمني.)2( 

 

1- Bonneric, Julie, Al-Qusur: A Chistian Monastery on Failaka Island – Ku-
wait (Kuwait: National Council for Culture, Arts, and Letters of the State 
of Kuwait 2017), p. 36 – 37.

املطريي، حامد، "الفخار واخلزف اإلسالمي املبكر يف مستوطنة القصور بجزيرة فيلكا يف دولة الكويت"،   )2(
رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة امللك سعود – الرياض – اململكة العربية السعودية، 2014م، ص. 

.273 – 272
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صورة )15(: أسس أحد بيوت قرية القصور بجزيرة فيلكا. وقد عثر فيه عىل كثري من األدوات.
 Bonneric' Julie' Al-Qusur: A Chistian Monastery on Failaka :املصدر(

).Island – Kuwait' p. 22

وقد تم اكتشاف خمطوطات رسيانية عديدة يف بعض املكتبات واألرشيفات 
العاملية، وهي ذات حمتوى ديني مسيحي، قام بتأليفها قساوسة ورجال دين عاشوا 
يف القرن األول اهلجري/السابع امليالدي، وينتمون ملنظومة الكنائس التي تقع يف 

إقليم البحرين الذي كانوا يسمونه "بيت قطرايا". 

الرحيم  كوزا، وعبد  ماريو  مثل  العلامء؛  بعض  قبل  من  ُينظر مؤخرًا  وبات 
العربية عىل  اجلزيرة  كنائس رشق  إىل  ثاين،  آل  وهيا  املرخيي،  أبوحسني، وسيف 
أهنا كانت مركزًا علميًا بارزًا للمسيحية النسطورية، ال يقل أمهية عن بقية كنائس 
الرشق. ومن بني رجال الدين والعلم الذين عاشوا يف إقليم بيت قطرايا، الذي 
الكويت، عدٌد ممن  الذي يضم أرض  الرسيانية،  باللغة  البحرين  إقليم  نفسه  هو 
ترك آثارًا مكتوبة باللغة الرسيانية يف القرن األول اهلجري/السابع امليالدي؛ مثل 
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امليالدي/األول  السابع  )القرن  القطري  وأحوب  القطري،  أو  النينوي  إسحق 
األول  امليالدي/  السابع  )القرن  داديشوع  ليباه،  بن  قطرايا  أبراهام  اهلجري(، 
اهلجري(، وجربيل بن ليباه، وجربيل بن أريا.)1( وليس واضحا إن كان أحد من 

هؤالء قد ولد أو عاش يف أرض الكويت.

البحرين  إقليم  أو  قطرايا  بيت  إقليم  مركز  اآلن  حتى  املعروف  غري  ومن 
تقع يف شبه جزيرة قطر؟  إّنه  القول  يمكننا  ، ولكن بسبب االسم هل  بالتحديد 
علام بأنه قد ُعثر فيه مؤخرا عىل بعض آثار مسيحية كصليب نسطوري يف موقع 
يسمى أم املرادم يف وسط شبه اجلزيرة، وبعض األطالل وأسس املباين يف موقعي 

قرص املليحات وقلعة الركّيات. فهل من املمكن أن تكون كنائس أو أديرة.)2(   

والتا�شع  ال�شاد�ض  القرن  بني  الكويت  اأر�ض  يف  املحكية  اللغات   -  3

امليالديني:

أدلة  عىل  العثور  يمكن  الكويت  أرض  عىل  املحكية  باللغات  يتعلق  فيام 
اللغة  كانت  العربية  وكانت  والرسيانية.  العربية  لغتني؛ مها  وشواهد عىل وجود 
األكثر انتشارًا بني القبائل، ومما يدلل عىل هذه احلقيقة الشعُر العريب الذي أنتجه 
اإلسالم  وفرتة  اجلاهيل(  )العرص  اإلسالم  قبيل  فرتة  يف  الكويت  أرض  شعراء 

1- Mario Kozah, Abdulrahim Abu-Husayn, Saif Shaheen Al-Murikhi and 
Haya Al Thani, The Syriac Writers of Qatar in the Seventh Century (New 
Jersey: Gorgias Press, 2014); Mario Kozah, Abdulrahim Abu-Husayn, Saif 
Shaheen Al-Murikhi and Haya Al Thani, An Anthology of Syriac Writers 
from Qatar in the Seventh Century (New Jersey: Gorgias Press, 2015).

2- Mario Kozah, others, The Syriac Writers of Qatar in the Seventh Century, 
pp. 23-35
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وثقت  وقد  وغريها.)1(  وبرقان  وأوارة  كاظمة  يف  يعيشون  كانوا  الذين  املبكرة، 
أرض  يف  كثرية  مواضع  أسامء  العبايس  العرص  يف  تدوينها  تم  التي  األشعار  هذه 

الكويت، كام يتم االستشهاد فيها يف ثنايا هذا البحث.
الكويت،  أرض  يف  ما  حد  إىل  منترشة  حمكية  كانت  الرسيانية  اللغة  ولعل 
ومارسها  وعكاز،  بفيلكا  القصور  قرية  يف  املسيحية  اجلالية  بني  وخصوصا 
املتدينون باملسيحية النسطورية، إما كلغة يومية أو كلغة كتابة وعلم. ويف القسم 
السابق ذكرنا أسامء بعض العلامء املنتمني ملنظومة كنائس إقليم بيت قطرايا التي 
تشمل أرض الكويت، الذين أنتجوا كتابات عقائدية مسيحية وكتابات يف الزهد، 

وبعض املراسالت. 
ومل يتم اكتشاف أي نقش فاريس هبلوي يف أرض الكويت، ومل تذكر املصادر 
النصية وجود جمتمع فاريس بكاظمة بشكل صيح إال ما يتعلق بوجود املسالح 
)اجلنود( عىل طول اخلندق الذي زعم األخباريون بأنه كان يربط كاظمة هبيت يف 

وسط العراق، وهي مسألة مل تثبتها األدلة األثرية كام قلنا. 

نطاق ضيق يف أرض  استخدامها عىل  املحتمل  للغات األخرى  بالنسبة  أما 
ذكره  فكام سبق  اجلنوبية؛  العربية  اللغات  فهي  قبل اإلسالم  ما  فرتة  الكويت يف 
قبل  وممالكها  اليمن  مع  سياسية  وربام  جتارية  صالت  وجود  عىل  دالئل  هناك 
اإلسالم كمملكة كندة ومملكة محري. وتم الكشف مؤخرًا يف تالل النويصيب عن 
بعض الكتابات بخط املسند لكنها ملا ُتدرس بعد، إضافة إىل اجلّرة املنقوش عليها 
وغني  بعد.  ينرش  ملا  مما  وغريها  الدويش،  سلطان  عنها  كتب  التي  املسند  بخط 
عن القول إن اللغة العربية هي التي استمرت، بينام اندثرت اللغات األخرى يف 

العصور اإلسالمية.

الغنيم، يعقوب يوسف، كاظمة يف األدب والتاريخ، ص. 95 – 111؛ الدويش، سلطان مطلق، كاظمة   )1(
البحور دراسة تارخيية أثرية، ص. 25 – 27.
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)ثالثًا(

اأر�ض الكويت يف الع�شر الإ�شالمي املبكر  يف القرنني الأولوالثاين 

الهجريني/ال�شابع والثامن امليالديني )ع�شر اخللفاء الرا�شدين 

والدولة الأموية(.

يعّد القرنان األول والثاين للهجرة /السابع والثامن للميالد يف غاية األمهية 
بالنسبة ألرض الكويت؛ ألن املستوطنات احلرضية يف فيلكا وكاظمة وإىل حد ما 
يف الشجي، بحسب األدلة األثرية، قد ازدادت كثافة سكانية ونشاطا اقتصاديا،)1(  
ووقعت فيها أحداث مفصلية تتعلق باملواجهة بني دولة املدينة اإلسالمية والدولة 
الدولة  بني  ومواجهات  امليالدي،  اهلجري/السابع  األول  القرن  يف  الساسانية 

األموية وإمارات القبائل الثائرة عليها )اخلوارج( كام سنرى. 

حتول  نقطة  اعتربت  الكويت  أرض  عاشتها  التي  االنتقالية  املرحلة  فهذه 
نظرًا  الكويت،  أرض  ديموغرافية  يف  حتول  ونقطة  اإلقليمية،  القوى  موازين  يف 
حلركة الفتوحات العربية اإلسالمية باجتاه الشامل والرشق حيث العراق واهلضبة 
التاسع  القرن  من  الثاين  النصف  يف  وبالتحديد  الفرتة،  هذه  وسيعقب  اإليرانية. 
امليالدي خالل العرص اجلنايب/العبايس الثاين ، كام سنرى، إخالٌء من املستوطنني 

احلرضيني لسبعة قرون أخرى.)2( 

املطريي، حامد، "الفخار واخلزف اإلسالمي املبكر يف مستوطنة القصور بجزيرة فيلكا يف دولة الكويت”،   )1(
ص. 272 -273.

2- Kennet, Derek ed., Kadhima: Kuwait in the Early Centuries of Islam (Ku-
wait: National Council for Culture, Arts, and Letters of the State of Kuwait 
2014), p. 59.
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اأر�ض الكويت يف بداية الدعوة الإ�شالمية: معركة ذات ال�شال�شل   -1

وان�شمام القبائل للدولة الإ�شالمية.

ال تسعفنا املصادر بمعلومات عن موقف قبائل أرض الكويت من اإلسالم 
النبي حممد صىل اهلل عليه وسلم، علاًم بأن املنذر بن ساوى، ملك هجر  يف عهد 
الذي أسلم بعد تفامهه مع املدينة يف عهد النبي، ينتسب إىل بني دارم التميميني، 
متيم  أن  يبدو  فإنه  ذلك  ومع  املصادر.)1(  تعكس  كام  كاظمة  سكان  غالبية  وهم 
كاظمة التزمت احلياد، فلم تساير قبيلة عبد القيس يف اعتناقها لإلسالم وحمالفتها 
لدولة املدينة يف احلجاز، ومل تساند أو تشارك قبيلَة بكر بن وائل يف حماربتها لقبيلة 
عبد القيس وحرهبا جليش املدينة يف عهد اخلليفة أيب بكر الصديق )حكم 11 – 

13هـ/632 – 634م(. 

فينبغي التنبيه عىل أن القبائل الكبرية عددًا، كتميم وبكر بن وائل، هلا انتشار 
يف أكثر من إقليم جغرايف، وأفرعها ليست متوحدة يف توجهاهتا السياسية؛ فتميم 

نجد هلا ظروف وتوجه خمتلف عن متيم البحرين.

العربية  القوات  بني  املعارك  حلقات  خامس  السالسل  ذات  معركة  وتعد 
وفارس  ودارين  والقطيف  هجر  يف  احلرضمي  بن  العالء  معارك  بعد  اإلسالمية 
بكر  أيب  اخلليفة  عهد  يف  السالسل  ذات  معركة  كانت  بحرًا.  غزوها  تم  التي 
الصديق )حكم 11 – 13هـ /632 – 634م( يف كاظمة بقيادة خالد بن الوليد 
ضد القوات الفارسية الساسانية بقيادة هرمز، وذلك سنة 12 هـ/633م، وهي 
أخطر وأقرب لقلب الدولة الساسانية وعاصمتها املدائن )قرب بغداد حاليا( من 

قال احلسن بن عبداهلل األصفهاين:” وكاظمة عىل ساحل البحر، حصن فيه سالح أعد للعدو، وهبا جتار   )1(
ودور مبنية، وعامتهم متيم.”. انظر األصفهاين، احلسن، بالد العرب، حتقيق محد اجلارس وصالح العيل، 

ص. 320 – 321.
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هجر والقطيف. ويف حقيقة األمر، فإن وصف معركة ذات السالسل يف مصادرنا 
التارخيية وأحداثها غري واضح بل وغري مقنع من الناحية العملية، كمسألة ربط 
اجلنود الساسانيني بالسالسل، ومسألة اختيار موقع احلفري. لكننا سنحاول إيرادها 

بصياغة أخرى معززة بالتعليالت اخلاصة بتحركات القادة. 

احتشدت قوات املسلمني يف منطقة احلفري التي تقع يف طريق احلجاز -األبلة 
مل  أن كاظمة  ويبدو  الكويت،  أرض  الغربية من  احلدود  الباطن عىل  بوادي  املار 
تكن هدفًا ملسري جيش خالد بحسب املصادر؛ فقد كانت توجيهات أيب بكر خلالد 
بالذهاب مليناء األبلة )بالقرب من البرصة(، ولكن جلوؤهم لكاظمة كان تكتيكيا 
فرضته ظروف الدخول يف معركة ضد الساسانيني. ويبدو أن كاظمة كانت ختلو 
من حامية عسكرية ساسانية، وإال لكانت التوجيهات العسكرية خلالد بالذهاب 
إليها، فال يعقل التوجه لألبلة وختطي حمطة عسكرية ساسانية ألنه سيكون خطأ 
الساسانية جنوبا  القوات  تكتيكيا يعرض جيش املسلمني للوقوع يف حصار بني 

وشاماًل. 

لقد كان القائد الفاريس هرمز هو حاكم األبلة التي وصفت يف املصادر بأهنا 
القادمة من اهلند. فلام علم هرمز  امليناء الذي ترسو فيه السفن  "فرج اهلند"، أي 
بمسري خالد إليه أراد نقل املعركة إىل خارج األبلة، فاختار منطقة قريبة، فذهب إىل 
كاظمة، ثم انطلق منها إىل احلفري لورود اخلرب بوجود خالد وجيشه هناك. وهذا ما 
جعل خالد يرتك احلفري ويذهب إىل كاظمة من طريق آخر، ربام مارا عىل مناطق 
بني متيم وبكر يف العدان بجنوب أرض الكويت، حيث انضم إىل جيشه سكان  

وارة وبرقان وتياس وكدد وغريها.
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وربام هلذا السبب تأخر املسلمون يف الوصول إىل كاظمة، حيث سبقهم إليها 
الساسانيون راجعني من احُلفري. وهناك جرت املعركة بني الساسانيني واملسلمني 
الذين تضخم عدد جيشهم، وانتهت بانتصار املسلمني، مما سّهل عليهم فتح األبلة 
والتوغل يف العراق، وخوض معركة احلرية )12هـ/633م(، ومعركة القادسية 

)15هـ/636م(، وفتح املدائن )16هـ/637م(.

عمرو  بن  القعقاع  شخصيُة  السالسل  ذات  معركة  خرب  سياق  يف  وتظهر 
فردية ضد هرمز، حيث  مبارزة  الذي كان يف  الوليد،  التميمي كمنقذ خلالد من 
كاد خالد ُيقتل بمكيدة عىل يد بعض اجلنود الفرس، الذين أرادوا التدخل لصالح 

هرمز، ولكن القعقاع بن عمرو أفسد عليهم العملية.)1(  

ولعل هذه القصة ختتزل فكرة أن قوم القعقاع، وهم بنو متيم سكان كاظمة، 
للدولة  وانضموا  الساسانيني،  ضد  الوليد  بن  خالد  جيَش  أخريا  ساندوا  قد 
منها  املعركة،  هذه  ختلد  قصيدة  التميمي  عمرو  بن  للقعقاع  وُينسب  اإلسالمية. 

هذا البيت:

ف��ن��ح��ن وط��ئ��ن��ا ب��ال��ك��واظ��م ه��رم��زا
ب���اجل���وارف)2( ق���ارن  ق��رين  وبالثني 

التميميني والبكريني  لقد َحسمت معركُة ذات السالسل يف كاظمة موقَف 
الفتوحات  بداية  يف  يكونوا  مل  فهم  املدينة،  دولة  بتأييد  الكويت  أرض  سكان 

الطربي، حممد، تاريخ الطربي، ج.3 ص. 349-347.  )1(
الطربي، حممد، تاريخ الطربي، ج.3، ص. 365.  )2(
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اإلسالمية باجلزيرة العربية متخذين موقفًا سياسيًا معينًا، بخالف أبناء عمومتهم يف 
البحرين ونجد الذين كانت هلم جتارب من نوع آخر مع دولة املدينة أو ضّدها. 

ما  – هو  اختاذ موقف  القبائل يف  تردد  – أعني  التصور  يدلل عىل هذا  ومما 
ذكره الطربي يف تارخيه عن فرع من فروع قبيلة بني متيم يف نجد، حيث قال: "فأما 
املواجهة  حدوث  بعد  ولكن  ُأخرى.")1(  روا  وأخَّ اًل  جرْ ررِ موا  قدَّ فإهنم  حنظلة  بنو 
اإلسالمية الساسانية عىل أرضهم قّدرت القبائل يف أرض الكويت وما حوهلا بأن 
الناشئة، فدخلت معها وعظمت جيوش  العربية اإلسالمية  القوة  مصلحتها مع 
الدولة العربية اإلسالمية عددًا وخربة، مما أهلها لتحقيق فتوحات رسيعة وإسقاط 
األهواز  يف  املسرية  إكامل  ثم  واملدائن،  والقادسية  واحلرية  األبلة  يف  الساسانيني 
التميميون والبكريون وغريهم من سكان إقليم  وفارس وخراسان، حيث كّون 

البحرين وأرض الكويت مستوطنات عربية إسالمية. 

ومما يشري إىل تأثري قبائل كاظمة عىل حركة الفتوحات العربية اإلسالمية يف 
العراق ما رواه ابن سعد يف الطبقات الكربى عن أحد سكان كاظمة، وهو سعد 
بن إياس املكنى بأيب عمرو الشيباين، وهو من بني شيبان التي تعود لبكر بن وائل، 
الذي كان يرعى إبل أهله بكاظمة حني وصلت له أخبار دعوة النبي صىل اهلل عليه 

وسلم، وأنه قد شارك يف معركة القادسية احلاسمة ضد الدولة الساسانية.)2(  

البحرين  إقليم  وعىل  الكويت  أرض  عىل  الكبري  احلدث  هلذا  مبارش  وكأثر 
مشاركة  بسبب  تدرجييًا؛  باالنخفاض  فيها  السكانية  الكثافة  بدأت  عام،  بشكل 
كثري من سكاهنا املسلمني يف الفتوحات العربية اإلسالمية، واستيطاهنم يف املناطق 

الطربي، حممد، تاريخ الطربي، ج.3 ص. 305.  )1(
انظر ابن سعد، حممد، الطبقات الكربى، حتقيق حممد عبدالقادر عطا، الطبعة األوىل، بريوت، دار الكتب   )2(

العلمية، 1990م، ج. 6، ص. 161.
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املفتوحة اجلديدة يف العراق واهلضبة اإليرانية. ومما يدلل عىل ذلك أن البرصة بعد 
عىل  وتوزيعهم  فيها  املسلمني  العرب  إسكان  تم  14هـ/635م  سنة  أنشئت  أن 
لقبائل  قبيلة واحدة: قسم  أو عشائر من  طة تسكنها عشرية  طط، كل خرِ مخس خرِ
حجازية، وقسم لتميم، وقسم لبكر، وقسم لعبد القيس، وقسم لألزد.)1( ولكن 
مع ذلك دلت اآلثار املكتشفة يف كاظمة وقرية القصور بفيلكا وجزيرة عكاز عىل 
والصناعات  والتجارة  لالستيطان  كمركز  وظيفتها  يف  الكويت،  أرض  استمرار 

احلرفية وصيد اللؤلؤ واألسامك.)2(  

إن ما هو واضح جّدًا من استقراء املصادر النصية واألدلة األثرية هو كون 
أرض الكويت معربًا للسلع والبضائع، ومّمرًا للجيوش، وحمطات توقف واسرتاحة 
للحجاج واملعتمرين، ونقاط تبديل لعامل الربيد واجلواسيس. غري أن املعلومات 
التي يف املصادر التارخيية عن أحداث وقعت يف أرض الكويت شحيحة ومتقطعة 
غري حولية/سنوية؛ فهي تذكر حادثة ثم تسكت ملدة قد تزيد عن القرن ثم تعود 

لتسجيل حادثة. 

إن هذا السلوك لدى املؤرخني واألخباريني اإلسالميني يعطي داللة واحدة 
 .Periphery واضحة؛ وهي أن أرض الكويت قد دخلت يف دائرة املناطق الطرفية
بمجرد  عسكرية  سياسية  أحداث  عليها  تظهر  الكويت  أرض  فإن  ذلك  ورغم 
والشام؛ فموقعها اجلغرايف جيعل  العراق  املركزية يف  السلطة  انرشاخ يف  حدوث 
والعراق  العربية  اجلزيرة  بني  احلضاري  التامسك  درجة  قياس  أداة  يشبه  ما  منها 

واهلضبة اإليرانية.

اإلسالمية  العهود  يف  واملالية  العمرانية  أحواهلا  يف  دراسة  ومنطقتها  البرصة  خطط  أمحد،  صالح  العيل،   )1(
األوىل، بغداد، مطبعة املجمع العلمي العراقي، 1986م، ص. 51.

الدويش، سلطان مطلق، كاظمة البحور دراسة تارخيية أثرية، ص. 24.   )2(
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بإقليم  العراَق واألهواز  املبكر  الكويت يف فرتة اإلسالم  وقد ربطت أرض 
البحرين، حيث توجد يف جنوهبا قرى وادي الستار الكثرية )وادي املياه ثم وادي 
)قرية  وقطر  وجواثى،  وهجر،  والعقري،  والزارة،  والقطيف،  حاليا(،  العجامن 
مروب(، وقرى يف موقع أبوظبي حاليا وجزرها املأهولة )صري بني ياس ومروح( 

وموقع جريا )يف ديب حاليا(. 
ومن النتف التي نجدها يف املصادر والتي تشري إىل استخدام أرض الكويت 
معربًا يف فرتة اخللفاء الراشدين، ما ذكره ابن خرداذبه يف املسالك واملاملك من أن 
الصحايب عبداهلل بن عباس )ت: 68هـ( قد سلك الطريق املار بكاظمة مسافرًا من 
البرصة إىل مكة، وارتاح فيها، فروى ابن خرداذبة )ت: 300هـ/ 912م( بيتًا من 

الرجز ملرافق ابن عباس يقول فيه:
الَقَصب اخُل���ّص  كاظمة  م��ن  صبحن 

عبداملطلب)1( ب��ن  ع��ب��اس  اب��ن  م��ع 
ولعل ذكر الراجز أيضا جلملة اخُلّص الَقَصب تعكس وجود مساكن تسمى 
اخلص وجعها األخصاص ومعناها األعشاش، وهذا النوع من املساكن يسكنه ما 
يعرف أنثروبولوجّيًا بشبه البدو. ولعل هذه األخصاص املصنوعة من القصب كام 
هو واضح استخدمت من قبل شبه البدو لإلجيار أو الضيافة، وهي خدمة لوجستية 
مهمة للمسافرين. ومن املهم أيضا التنبيه عىل وجود رواية أخرى ُسجلت الحقًا 
هلذا البيت، فبدال من "اخلص القصب"، ُتروى "القرص اخلرب" عند ابن عبد ربه 
)ت:328هـ/940م( صاحب العقد الفريد الذي وضعها يف سياق قصة حول 

خالف بني عيل بن أيب طالب وعبداهلل بن عباس ريض اهلل عنهام.)2( 

ابن خرداذبة، عبيداهلل بن عبداهلل، املسالك واملاملك، بريوت، دار صادر مصورة عن طبعة جامعة اليدن،   )1(
1889م، ص. 151.

ابن عبد ربه، أمحد بن حممد، العقد الفريد، ط. 1، بريوت، دار الكتب العلمية، 1404، 1984م، ج. 6،   )2(
ص. 103 - 105.
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2- اأر�ض الكويت يف الع�شر الأموي: ثورة القبائل "اخلوارج".

كانت أرض الكويت ضمن إحدى املناطق يف إقليم البحرين وإقليم الياممة يف 
نجد التي حكمتها القيادات القبلية – التي دأبت املصادر عىل تسميتهم "اخلوارج". 
وكانو من ضمن املنشقني عن السلطة األموية يف الفرتة بني 61 – 73هـ/ 680 – 
692م، وكانت للقبائل الثائرة والعلوليني والزبرييني مع السلطة األموية حروب 
سميت باحلرب األهلية الثانية، أو الفتنة الثانية التي بدأت بمقتل احلسني وانتهت 
بمقتل عبداهلل بن الزبري، واستمرت هذه احلرب يف إقليم البحرين إىل حوايل سنة 
77 هـ/696م. كانت هذه القبائل ترمي إىل تكوين كيانات سياسية مستقلة عىل 

غرار الزبرييني والعلويني يف احلجاز والعراق. 
ولو الحظنا أنساب هذه القيادات التضح أهنا تنتمي لقبيلتي بكر بن وائل، 
وعبدالقيس التي بدورمها دخلت يف الثورة بشكل تدرجيي دون أن تكون متحدتني. 

وتظهر قبيلة بني متيم املتمركزة يف كاظمة كمترضر من هذه احلركات كام سنرى.

 

صورة )16(: حصن كاظمة أكرب مبنى مكتشف إىل اآلن. من املحتمل أنه ُبنَي يف الفرتة بني القرنني األول 
والثاين اهلجريني / السابع والثامن امليالديني. 

)املصدر: كتاب كاظمة البحور، الدويش ص. 42(.



- 79 -

ويذكر البالذري )ت: 279هـ/892م( أن بني حنيفة البكريني بقيادة نجدة 
حيث  67هـ/686م،  سنة  البحرين  إىل  الياممة  من  نفوذهم  مدوا  قد  عامر  ابن 
وصلوا إىل كاظمة التي أخضعوها وأخذوا إتاوة من سكاهنا بني متيم.)1( وبذلك 
رسموا يف كاظمة حّدًا سياسيًا بينهم وبني دولة آل الزبري )64 – 73هـ / 683 

-692م( التي امتد حكمها إىل البرصة.

وتذكر البالذري أيضا أن احلجاج بن يوسف الثقفي )40هـ-95هـ/661 
– 714م(، يف إطار مرشوعه التوحيدي للدولة األموية، قرر اسرتجاع البحرين، 
فقام بإرسال عدة جيوش إليها. وقد مرت هذه اجليوش، التي خرجت من البرصة 
إىل هجر والقطيف والزارة، بأرض الكويت بالرضورة . ولعل أمهها جيش يزيد 
بن أيب كبشة الذي قاد اثني عرش ألفًا من جند الشام ملقاتلة أمري إمارة عبد القيس 

الريان النكري "اخلارجي" يف القطيف سنة 77هـ/696م.)2( 

ويأيت ذكر الوفراء، التي تقع يف جنوب أرض الكويت حاليًا، يف خضم احلروب 
بني األمويني وقبائل بكر بن وائل "اخلارجية"، كموقع حتصن به القائد األموي عمر 
بن عبيداهلل بن معمر، حيث حفر يف الوفراء خندقا، وخنادق أخرى يف كل منزلة 

)حمطة من حمطات الطريق( ليجهز لقتال أيب فديك البكري "اخلارجي".)3(  

وجاء مقتل األمري أيب فديك سنة 73هـ-692م لتنتهي اإلمارة البكرية التي 
دب فيها الرصاع بني فرع بني حنيفة الذي مثله نجدة بن عامر، وفرع بني قيس بن 

ثعلبة الذي مثله أبو فديك.)4( 

البالذري، أمحد بن حييى، أنساب األرشاف، بريوت، دار الفكر، 1996م، ج.6، ص.177-176.  )1(
البالذري، أمحد بن حييى، أنساب األرشاف، ج. 5، ص. 202.  )2(
)3(  البالذري، أمحد بن حييى، أنساب األرشاف، ج.5، ص. 173.

)4(  الطربي، تاريخ الطربي، ج. 6، ص. 193.
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النفطية بمحافظة األمحدي، يف  املنطقة  التي تقع حاليا يف  برقان،  ويأيت ذكر 
شعر الفرزدق كساحة معركة بني زعيم بني حمارب من عبدالقيس مسعود بن أيب 
زينب، الذي ثار سنة 86 هـ / 705م ضد الدولة األموية وعاملها عىل البحرين 
املنطقة ملدة 19 سنة، وربام  تلك  إمارة  بن اجلارود، وحكم  األشعث بن عبداهلل 
ومؤرخوها  األموية  الدولة  عدته  وقد  الكويت.  أرض  من  أجزاء  حكمه  شمل 

وشعراؤها خارجيا حروريًا.

دارت املعركة بني القوات املوالية لألمويني من الياممة ومعظمها من قبيلة بني 
حنيفة بعد أن تغري موقعفها من الدولة األموية بعد أن انقلب عليهم بنو عمومتهم 
نتجت   ، الياممة  عامل  العقييل  عمرو  بن  سفيان  بقيادة  ولكن  ثعلبة(،  بن  )قيس 
عنها هزيمة جيش عبد القيس ومقتل األمري مسعود بن أيب زينب وأخته.وليس 
بني  وسطى  منطقة  تعترب  التي  برقان،  منطقة  يف  املعركة  هذه  دارت  ملاذا  واضحًا 
العراق وهجر؟ ولكن يظهر من سياق القصة التي أوردها البالذري أن هالل بن 
مدلج نائب مسعود بن أيب زينب قد احتمى بقرص، ولكن مكان هذا القرص غري 

واضح يف املصدر، أهو بالياممة التي حدثت فيها بدايات احلرب أم يف برقان؟)1( 

وعىل كل حال، فإن حكم مسعود لتسع عرشة سنة يعكس وجود قاعدة قبلية 
ينجح يف  مل  أنه  أيضا  ويبدو  والقطيف.  االستقاليل يف هجر  له وملرشوعه  مؤيدة 
بني حنيفة قد حتولوا  أن  لوائه. ونرى كيف  البحرينية حتت  القبائل  توحيد جيع 
ديناميكية  تعكس  وهذه  ثائرين.  كانوا  أن  بعد  لألمويني،  موالني  إىل  برسعة 

وبراغامتية القبائل التي متتنع من الثبات عىل املواقف السياسية.

 لذلك يذكر البالذري إحدى الروايات القائلة إن من توىل قتل مسعود أحد 

البالذري، أمحد بن حييى، أنساب األرشاف، ج. 8، ص. 354 – 355.  )1(
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موايل بني شيبان، وأن من احتز رأسه رجل من متيم. ويبدو يل أن املراد من إيراد 
هذه التفاصيل إبراز القبائل املشاركة يف احلرب.

اهلزيمة، حيث  املحتفلني هبذه  أحد  التميمي  الفرزدق  الشاعر  نرى  ولذلك 
قال شعرًا ذكر فيه هذه احلادثة ومكان حدوثها والقبائل املشاركة فيها. فقال:)1(  

عضة السيف  ع��ىل  ع��ض��اض  ع��ض  لقد 
زي��ن��ب��ا أم  أث��ك��ل��ت  ق���د  ب��أن��ي��اب��ه 

سيفه س��ل  إذ  ال��ع��ض��اض  رضب��ة  كفت 
وغيبا مت��ي��م  م��ن  ش���ه���ودًا  رج����اًل 

وقال أيضا:
سلة ح��ن��ي��ف��ة  س��ل��ت  ل��ق��د  ل��ع��م��ري 

تعريا أن  ال��وغ��ى  ي��وم  أب��ت  س��ي��وف��ًا 
ت���رك���ن مل���س���ع���ود وزي����ن����ب أخ��ت��ه

أمح��را امل����وت  م��ن  ورسب�����اًل  رداء 
أري�����ن احل����روري����ني ي����وم ل��ق��ائ��ه��م

ب��ربق��ان ي��وم��ا جي��ع��ل اجل���و أش��ق��را

يعكس  برقان  يف  النرص  هبذا  لكاظمة  ينتمي  الذي  الفرزدق  احتفاء  ولعل 
األموية،  الدولة  البحرينية ضد  للثورة  الكويت  انضامم كامل سكان أرض  عدم 
مما يعطينا تصورًا النقسام والءاهتم السياسية إىل داعمة للدولة املركزية وأخرى 

مؤيدة لالستقاللية اإلقليمية. 

املصلحة  هي  القبائل  لدى  السيايس  الوالء  قرارات  حيكم  ما  أن  شك  وال 
االقتصادية بالدرجة األوىل؛ فاملترضرون من الدولة املركزية )األموية( ربام رأوا 

البالذري، أمحد بن حييى، أنساب األرشاف، ج. 8، ص.356-345.  )1(
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واألبلة، عىل حساب  البرصة  ميناءي  البحرية عن طريق  بالتجارة  استأثرت  أهنا 
املواين البحرينية كالقطيف والعقري، ولذلك مالوا إىل رفض االستمرار باخلضوع 

للسلطة األموية يف العراق والشام. 

يف  وبكر  متيم  قبيلة  ومنها  البحرينية،  القبائل  بعض  اختارت  املقابل،  ويف 
لألمويني؛  السيايس  والؤها  يكون  أن  فلج/الباطن،  ووادي  والعدان  كاظمة 
ربام ملشاركتها يف التجارة الربية والبحرية بسبب قرهبا من ميناء البرصة واألبلة، 
ومن طريق املنكدر، وطريق احلج البرصي الذي يربط البرصة بالياممة واحلجاز 
والذي تراعاه اإلدارة األموية. ومن املنطقي االعتقاد أنه يف حال حدوث توتر يف 
العالقات بني العراق وإقليم البحرين، وخصوصا مدن هجر والقطيف والعقري 
والزارة، فإن الرضر االقتصادي سيطال املنطقة الوسطى بينهام، وهي كاظمة وما 

حوهلا؛ ألهنا حلقة الوصل واملعرب بني الشامل واجلنوب.

بئر  الكويت  أرض  يف  مواضع  عن  معلومات  املصادر  يف  أيضا  جاء  ومما 
الطوالة، الذي يبدو أنه يسمى اآلن الطويل يف املنطقة النفطية باألمحدي. ويورد 
ياقوت احلموي يف معجم البلدان قول ثعلب: "ُطوالة: بالضم، موضع بربقان فيه 

بئر." ثم أورد شعرًا للحطيئة املخرضم الذي عاش يف القرن السابع امليالدي.

وم���ع���ّرس ل��ي��ل��ة  مم���س���ى  ك����ل  ويف 
معبد أم  م��ن  ال��رك��ب  ي���وايف  خ��ي��اٌل 

ل��ف��ت��ي��ة ه������داك  م����ا  وّد  ف���ح���ي���اك 
هجد ط��وال��ة  ذي  ب��أع��ىل  وخ���وص 

ويبدو من هذين البيتني أن بئر طوالة كان يقع ضمن مسار ركب املسافرين، 
وأن به صناًم من أصنام العرب وهو وّد، الذي ذكر يف القرآن الكريم يف اآلية 23 
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َيُغوَث  َواَل  ُسَواًعا  َواَل  ا  َودًّ َتَذُرنَّ  َواَل  َتُكمرْ  َ آهلرِ َتَذُرنَّ  اَل  "َوَقاُلوا  نوح:  سورة  من 
ا". ً َوَيُعوَق َوَنرسرْ

أما نرص فريى أن طوالة هذه تقع يف ديار فزارة، وهي لبني مرة وغطفان.)1(   

ويبدو أن إقليم البحرين قد ُفرض عليه الترشذم السيايس وعدم وجود عقيدة 
أو عصبية أو آلية توحد املكونات املجتمعية ضمن هدف سيايس مشرتك، وذلك 

بسبب كثرة الزعامات والرغبة يف الرياسة.

ذات  التارخيية  املصادر  يف  كثريًا  الكويت  أرض  ذكر  عدم  من  الرغم  وعىل 
ذكر  من  أكثرت  قد  األدب  كتب  أن  نجد  فإننا  العسكري  السيايس  املوضوع 
كاظمة)2(؛  فمام يرتبط بكاظمة من الناحية األدبية كوهنا مسقط رأس وموطن قوم 
التميمي  الدارمي  الفرزدق واسمه مهام بن غالب بن صعصعة  التميمي  الشاعر 
– 732 م(، الذي عاش يف العرص األموي. وحتتضن  – 114 هـ / 641   38(
كاظمة، قرب والده غالب بن صعصعة الذي تعارف الناس هناك عىل جعله ملجأ 

للمستجريين.)3(  

ويروي ابن حزم  أيضا أن بكاظمة، بقرب البحر، قرب اجلد اخلامس لألديب 
املشهور األصمعي، واسمه مظهر بن رياح. واألصمعي البرصي )ت: 216هـ/ 
831م( هو مصدر اجلغرايف إبراهيم احلريب )ت: 285هـ / 898م( للمعلومات 
اخلاصة بطريق احلج البرصي الذي كان يمر عرب أرض الكويت.)4( وضمت كاظمة 

ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج. 4، ص. 45.  )1(
الغنيم، يعقوب يوسف، كاظمة يف األدب والتاريخ، ص. 111-95.  )2(

البلدان، ج. 5،  ياقوت، معجم  – 14؛ احلموي،  أنساب األرشاف، ج. 8، ص.13  البالذري، أمحد،   )3(
ص. 175.

الغنيم، يعقوب يوسف، كاظمة يف األدب والتاريخ، ص. 117-113.  )4(
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أيضا رفاة زوجة الشاعر األموي جرير بن عطية الريبوعي التميمي النجدي )ت: 
110هـ/ 728م(.)1( 

املثال فحسب  أديبني  - عىل سبيل  أن كون كاظمة مسقط رأس  وال شك 
املزدهرة يف كاظمة،  لنا احلالة األدبية  أدباء العرص اإلسالمي يعكس  – من أهم 
اللغة  الذي ترعرع فيه عدد من األدباء وتعلموا فيه فنون  وبكوهنا املكان األول 
العربية. ومن املعروف أن من أراد أن يربع يف اللغة العربية كان عليه أن يقيض زمنا 

يف البوادي العربية ليأخذ اللغة سامعا عن أصحاهبا. 

ولعلنا ال نبالغ إن تصورنا أن املدرسة البرصية يف النحو والرصف وغريها 
من علوم لغوية كان علامؤها ممن وفد إىل كاظمة بغرض التعلم من أهلها؛ فهي 
قريبة جدا من البرصة، وحتتوي عىل مظاهر البداوة واحلضارة. ولعل هذا أيضًا من 
أسباب ذكر كاظمة يف كثري من القصائد عىل لسان كبار الشعراء، وخصوصًا من 

له عالقة بالبرصة.)2(  

ويأيت هذا االقرتاح كإضافة عىل األجوبة التي قدمها بعض املؤرخني واألدباء 
كعبدالوهاب عزام ويعقوب الغنيم عن سبب شهرة كاظمة؛ يمكن تلخيصها يف 
أهنا كانت أول حمطة من حمطات حجاج البرصة، وأن فيها ملتقى للتجار والعشاق، 

وأهنا حتتوي عىل مياه ومراع وحيوانات متنوعة هتيؤها ملامرسة للصيد والقنص)3(.

)1(   الزبيدي، حممد،، تاج العروس، د.م.، دار اهلداية، د.ت.، ج. 13، ص. 397.
)2(   حتتاج هذه املسألة إىل دراسة مستقلة يتم فيها البحث عن عالقة كل شاعر أتى عىل ذكر كاظمة يف شعره 
هبذه املنطقة أو بام جياورها؛ ففي زمن خال من الوسائل اإلعالمية املتطورة من الصعب عىل إنسان أن 
يتحدث عن منطقة مغمورة دون أن يكون قد حّل هبا وعرفها. أعد أمحد زكي األنباري كتابا جع فيه 
معظم ما قيل يف كاظمة من شعر، منذ الفرتة اجلاهلية إىل الفرتة املعاصة. انظر األنباري، أمحد، كاظمة يف 

الشعر العريب، ط.1، الكويت، مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطني لإلبداع الشعري، 2016م.
الغنيم، يعقوب يوسف، كاظمة يف األدب والتاريخ، ص. 65 – 71.  )3(
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)رابعًا(

خطوط ال�شفر الربية والبحرية املارة باأر�ض الكويت من القرن 

ال�شاد�ض امليالدي حتى القرن التا�شع امليالدي/الثالث الهجري.

أرض  يف  مواضع  بعدة  املارة  السفر  طرق  بتوضيح  ُيعنى  القسم  هذا  إن 
الكويت، وذلك عن طريق تقسيم هذه الطرق إىل مخسة دروب؛ أربع طرق برية 
وواحدة بحرية. ولكن قبل ذلك جيب توضيح مسألة مهمة، هي أنه من الصعب 
لعدم  نظرًا  دقيق،  بشكل  الطرق  هذه  فيها  تستخدم  كانت  التي  األزمنة  حتديد 

إفصاح املصادر عن ذلك، وحمدودية معرفة املؤلفني. 

وكذلك ال بد من التنبيه عىل أن الطرق تتبدل يف كل فرتة؛ بسبب عوامل عديدة، 
مثل جفاف بعض اآلبار، وفقدان األمن يف مناطق معينة، أو تعامل املسافرين مع 

قبائل خمتلفة ينتج عنها أن كل قبيلة تأخذ القافلة إىل مرابعها ومواطنها.

الشتاء  يف  ُيسلك  طريق  هناك  فيكون  املواسم،  بحسب  الطرق  تتغري  وقد 
واخلريف، وآخر ُيسلك يف الربيع والصيف. فال يوجد مصدر إسالمي استقىص 
فنجد  الطرق.  من  بطريق  مؤلف  كل  اكتفى  بل  الكويت،  أرض  طرق  جيع 
األصفهاين قد وصف طريق الدو وكاظمة، بينام اهتم احلريب أو األصمعي بوصف 
طريق احلج البرصي الذي كان يمر بفلج أو وادي الباطن. وهناك من اهتم بمناطق 

القبائل يف العدان جنوب أرض الكويت كام سنرى ذلك بالتفصيل.
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خريطة )3(: خطوط السفر املارة بأرض الكويت

1- اإقليم كاظمة يف �شرقّي اأر�ض الكويت:

إلقليم  اساًم  كانت  كاظمة  أن  يبدو  لكاظمة  الدقيق  املوقع  حتديد  سياق  يف 
الشواهد عىل ذلك استخدام املصادر لعدة تسميات  أو قرية. ومن  وليس ملدينة 
إليها،  البحور، بإضافة مياه أو جبال  منها الكواظم، وكاظمة، وكظيم، وكاظمة 
واخلرم،  والصليب  واملقر  غيض  مثل  لكاظمة،  منسوبة  خمتلفة  مواضع  ولوجود 
الكبرية  املستوطنات  من  كبريًا  عددًا  اكتشفوا  قد  اآلثار  علامء  أن  بدليل  وأيضا 
واملتباعدة التي تقع عىل اخلط الساحيل املحاذي لغرب وشامل غرب وشامل جون 

الكويت كام سنرى.

كتابًا  ونرش  كاظمة،  إقليم  وتاريخ  آثار  بدراسة  الدويش  سلطان  قام  وقد 
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األبنية  بالصور واخلرائط، ووصف  األثرية مصحوبة  املكتشفات  فيه آخر  وضع 
والفخاريات والعمالت واآلبار والشواهد القربية احلجرية؛ فهناك مستوطنة يف 
منطقة تسمى حديثا اخلرفيش، نسبة ألحد األشخاص حفر فيها بئرًا، تضم مبان 
ومدافن إسالمية، ومستوطنة أخرى يف )امديرة( حتوي حصنا مساحته )1150 
منطقة  يف  ثالثة  ومستوطنة  اآلن،  حتى  اكتشافه  تم  حجري  مبنى  أكرب  وهو  م2( 

تسمى )غيض( تكثر فيها املباين التي قد تكون وحدات سكنية. 

ويف كاظمة عثر عىل عدد من املسكوكات؛ منها عىل سبيل املثال قطعة نقدية 
نحاسية مسكوكة سنة 123هـ/741م ، وهي عبارة عن فلس أموي سك يف فرتة 
اخلليفة هشام بن عبدامللك، يمكن أن نقرأ عليه الشهادتني بالوجه والظهر، ويف 
طوق ظهر الفلس كتب بسم اهلل رضب هذا الفلس بواسط سنة ثالث وعرشين 

ومائة)1(.

 

صورة )17(: فلس أموي ُسكَّ يف مدينة واسط سنة 123ه� وجد يف كاظمة. )املطريي، حامد، اآلثار 
اإلسالمية عىل الساحل الشاميل الغريب جلزيرة فيلكا، ص. 200(.

املطريي، حامد، اآلثار اإلسالمية عىل الساحل الشاميل الغريب جلزيرة فيلكا: دراسة أثرية حتليلية مقارنة،   )1(
ص. 200.
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الشويخ حاليا( كإحدى  ميناء  منطقة  إضافة جزيرة عكاز )يف  املمكن  ومن 
إقليم كاظمة، والتي اعتربناها ميناء لإلقليم، حيث عثر فيها عىل فلوس  مناطق 

نحاسية عباسية من سك مدينة السالم لسنة 157هـ.)1(

ومن الناحية األثرية أوضحت الدراسات أن النشاط البرشي قد بدأ، من حيث 
األسبقية، يف منطقة الصبية من إقليم كاظمة يف حوايل القرن اخلامس أو السادس 
امليالدي، ثم أعقبته حركة استيطان حرضي عرب فرتة زمنية طويلة من التطور يف 
يف  االقتصاد  واعتمد  احلرفية،  واألعامل  التجارة  فيها  مورست  املعييش؛  النمط 
العرص اإلسالمي املبكر عىل توفري خدمات للحجاج، لكن االستيطان قد توقف 

يف منتصف القرن التاسع امليالدي عندما هاجر السكان احلرض منها.

الكويت؛ وذلك  املناطق حيوية يف أرض  أكثر  أن منطقة كاظمة هي  ويبدو 
منفذا  هلا  أن  إىل  باإلضافة  الكويت،  بأرض  السفر  خطوط  بجميع  متصلة  ألهنا 
بحريًا يوصلها بفيلكا واألهواز وفارس، فكاظمة تتصل شامال بالبرصة عرب طريق 
الركبان  أيرمى  ثم  الصليب،  املطالع(، ثم جبل  النجفة )ربام  ثم  الثني،  أو  اخلرم 
)قد تكون قريبة من أم العيش(، ثم املعرقبة )ربام قريبة من الروضتني(، ثم احلزيز 

)قريبة من العبديل(، ثم سفوان.)2(  

وإىل اجلنوب يمكن التوجه نحو إقليم البحرين عرب طريقني؛ األول ساحيل 
يسمى ساحل العدان، والثاين يتصل بطريق وادي الباطن من خالل التوجه غربًا 
من الرحا إىل احلومان إىل الشجي التي تؤدي إىل نجد واحلجاز واليمن. ولذلك 
فإن كل الطرق يف أرض الكويت كانت مرتبطة مبارشة بكاظمة. )انظر خريطة 1 

وخريطة 3(.

الدويش، سلطان مطلق، كاظمة البحور دراسة تارخيية أثرية، ص.  51-27.  )1(
األصفهاين، احلسن لغدة، بالد العرب، ص. 297، 317 – 322.  )2(
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والطريق الذي يربط بني البرصة وكاظمة يسمى طريق املنكدر، قال احلسن 
األصفهاين يف بالد العرب: 

وأنت  يسارك  عن  فالصحراء  أحدمها  أما  طريقان:  مكة  إىل  "وللبرصة 
فإذا  الرمل،  يف  فأنت  فلج  من  فخرجت  ارتفعت  فإذا  ليال،  مكة  إىل  ُمصعد 
كاظمة  إىل  املنكدر  طريق  أخذت  وإذا  أنجدت.  فقد  والَقرَيتني  َباج  النِّ جاوزت 

ّو، وثالث يف الصامن، وثالث يف الدهناء".)1(  فثالث إىل كاظمة، وثالث يف الدَّ
ومن املواضع التي يرى يعقوب الغنيم وجودها يف أرض الكويت، الذرانح، 
التي وردت يف شعر املثقب العبدي ومعجم البكري، وتقع بني كاظمة والبحرين 
بأرض  قديم  هنر  اسم  الذرانح  بأن  االعتقاد  إىل  الغنيم  اجتهاد  ويصل  وفلج. 

الكويت)2(.

2- بطن فلج/ وادي الباطن يف غربي اأر�ض الكويت: طريق احلج الب�شري.

يمر بطن فلج أو ما يسمى حديثا بوادي الباطن املتصل بوادي الرمة، الذي 
ألرض  الغربية  احلدود  بمحاذاة  العربية،  اجلزيرة  شبه  وديان  أطول  من  يعترب 
هذا  وكان  نجد.)4(  إقليم  عن  البحرين  إقليم  يفصل  الوادي  وهذا  الكويت.)3( 
فرتة  منذ  واليمن  احلجاز  إىل  العراق  جنوب  بني  للسفر  طريقًا  يستخدم  الوادي 
سبقت اإلسالم. وعىل طول الوادي توجد حمطات توقف واسرتاحات وآبار مياه، 
وجمموعات برشية بدوية وشبه بدوية تعمل ضمن منظومة اقتصاد السفر )جتارة 

وحج وغزو(. 

األصفهاين، احلسن، بالد العرب، ص. 338.  )1(
الكويت  "هنر  يعقوب،  والغنيم،   ،611 –  610 ص.   ،2 ج.  استعجم،  ما  معجم  عبداهلل،  البكري،     )2(

اخلفي"، جريدة النهار  عدد 2811، األربعاء 06 يوليو، 2016م.
  http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=669960&date=06072016   

تاريخ	الدخول	11/	4	/	2018  	
انظر القسم األول اخلاص بجغرافية أرض الكويت.  )3(

البكري، معجم ما استعجم، ج. 2، ص. 610 – 611.  )4(
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بعد  القوافل  والبلدانيون عدة حمطات متر هبا  املؤرخون واجلغرافيون  وذكر 
خروجها من البرصة مرورًا بأرض الكويت وقبل وصوهلا إىل الرقيعي )الرقعي 
حاليا يف اململكة العربية السعودية(. تبدأ مواضع التوقف أو املنازل أو املتعشيات 
من املنجشانية )التي قد تكون بحرة حوشان يف الكويت(، ثم الربو، ثم احلفري، 
ثم الرونج، ثم الوردة، ثم الرحيل، ثم الشجي )وهي الشقايا(. )انظر خريطة 1 

وخريطة 3(. 

وليس واضحا حتى اآلن ما إذا كانت املنجشانية هي أوىل املناطق الداخلة 
يف حدود دولة الكويت أوليست هي إذا ما اعتربنا أن بني حمطة وأخرى قدر 50 
كيلومرتا، وهي نفسها املسافة بني البرصة وحدود الكويت الشاملية، أما إن صح 
املنجشانية  بني  أن  األصمعي  عن  نقل  الذي  للحريب  املنسوب  الكتاب  وصف 
والبرصة 8 أميال "إسالمية"، وهي ما تعادل 15 كيلو مرتًا، فهي ال تدخل ضمن 

أرض الكويت. 

وقد كشف املسح األثري يف وادي الباطن يف الكويت عن وجود آثار إسالمية 
يف ثامنية مواقع أثرية تعود للقرنني التاسع والعارش امليالديني تقريبا يف منطقة بحرة 
ترييزا  اآلثاريون،  ورجح  العراق.  مع  احلدود  وعىل  الكويت  شامل  يف  حوشان 
كارتر، وبرونو فرولتش، وشهاب الشهاب، أنه موقع عىل طريق احلج.)1( وليس 

واضحا إىل اآلن ما إذا كانت بحرة حوشان هي املنجشانية فعاًل أوليست هي. 

أوىل  وهي  البرصة،  جنوب  تقع  ماء  فيها  قرية  فاملنجشانية  حال  كل  وعىل 

كارتر، ترييزا، و فرولتش، وبرونو، والشهاب، شهاب، املواقع األثرية بدولة الكويت من خالل املسح   )1(
والتنقيب األثري من 1975 –1996م. تقرير غري منشور للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب.
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حمطات طريق احلج البرصي، وربام هو نفسه الطريق املستخدم بني جنوب العراق 
والياممة واحلجاز واليمن يف فرتة ما قبل اإلسالم.)1(  وقد حتدث ياقوت احلموي 
مما  والعجم،  العرب  بني  الفاصل  احلد  اإلسالم  قبل  ما  فرتة  شكلت يف  أهنا  عن 
قد يعني أهنا النقطة الفاصلة حلدود سياسية إقليمية بني العراق وإقليم البحرين 
بن  قيس  موىل  منجش  إىل  تنسب  وهي  الكويت.  وأرض  كاظمة  فيه  تقع  الذي 
مسعود الشيباين البكري الذي كان مرشفا عليها من قبل أحد امللوك الساسانيني 

قبل اإلسالم.)2(  
حدود  يف  دخوهلا  حقيقة  أيضا  الواضح  من  ليس  التي  التالية  املواضع  أما 
أرض الكويت ولكن من املمكن أن تكون عىل احلدود الغربية ألرض الكويت 
ردة.  املحاذية لوادي الباطن فهي: بئر الربو، واحُلفري، والرونج وهو متعشى، والورِ
حيل داخلة ضمن حدود أرض  ثم يوجد احتاملية أكرب ألن تكون منطقة منزل الرُّ
وهي  املبكرة،  اإلسالمية  للفرتة  تعود  آثار  عن  فيها  الكشف  تم  ألنه  الكويت؛ 
الواقعة يف منطقة الشقايا داخل  التالية وتسبقها، وهي الشجي  قريبة من املحطة 

الكويت. 
ويذكر الكتاب املنسوب إلبراهيم احلريب رواية تفيد أن الذي حفر بئر احلفري 

هو الصحايب أبو موسى األشعري، وأن اسمه حفر أيب موسى. 

قيام  هو  الباطن  بوادي  املار  احلج  بطريق  البرصة  والية  اعتناء  مظاهر  ومن 
حيل  والرُّ احُلفري  وهي  منازل،  أربعة  يف  آبار  بحفر  سليامن  ابني  وحممد  جعفر 
والشجي واخلرجاء، ورشاء عبيد من البدو وإسكاهنم فيها، وذلك ليعملوا عىل 

خدمة املسافرين وخصوصا احلجاج.

الطبعة  اجلارس،  محد  حتقيق  اجلزيرة،  ومعامل  احلج  طرق  وأماكن  املناسك  إسحاق،  بن  إبراهيم  احلريب،   )1(
الثالثة، الرياض، دار الياممة للنرش والرتجة، 1420هـ، ص. 325. 

احلموي، ياقوت، معجم البلدان، ج. 5، ص. 208.  )2(
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هارون  قبل  من  البرصة  أمري  اهلاشمي،  سليامن  بن  حممد  أن  أيضا  ويذكر 
الرشيد، قد حفر عدة آبار يف احلفري أيضا ورعى فيها إباًل. أما جعفر بن سليامن، 
وايل املدينة املنورة، فقد اشرتى منزل )حمطة( الرحيل وحفر هبا بئرًا بعمق ثامنني 

قامة. وكذلك قام حممد بن سليامن بحفر عدة آبار يف الشجي.)1(  

كبرية  وكميات  فسيحة  مبان  آثار  عىل  الشجي  حتتوي  األثرية  الناحية  ومن 
من كرس الفخار املرتبطة بالعراق، مما يرشحها لتكون هي املحطة املعنية. وقد تم 
إجراء أبحاث وتنقيبات أثرية من قبل البعثة الربيطانية الكويتية؛ فقد نرش ديريك 
كينيت بحثًا سنة 2014م، وكذلك سلطان الدويش تناوهلا يف كتابه كاظمة البحور 
األبحاث  أكثر  املطريي  وحامد  املطريي  ماجد  من  كل  نرش  وأخريًا  )2017م(، 
بالفعل  الشقايا هي  أن  فيه  البحث، وأثبتا  تفصيال، كام تم عرضه يف مقدمة هذا 

حمطة الشجي عىل طريق احلج البرصي.)2( 

طريق العدان باأر�ض الكويت: الب�شرة-البحرين-عمان.  - 3

إن املسافرين من إقليم البحرين إىل العراق عرب أرض الكويت أو العكس، 
قبيل اإلسالم وخالل القرنني األولني منه سيسلكون غالبا أحد طريقني؛ األول 
ثم   كاظمة  عرب  يمر  األحساء(،  )قرب  هجر  إىل  الذهاب  يريد  ملن  داخيل  طريق 
جنوبا إىل كدد )الشدادية()3(،  ثم خيرتق املنطقة النفطية باألمحدي حيث أوارة، ثم 

احلريب، إبراهيم بن إسحاق، املناسك وأماكن طرق احلج ومعامل اجلزيرة، ص. 326 – 328، 364 –   )1(
.365

املطريي، ماجد، واملطريي، حامد، "طريق احلج البرصي وعالقته بأرض الكويت: دراسة تارخيية للطريق   )2(
وأثرية ملحطة الشجي،" املجلة العربية للعلوم اإلنسانية 35، 137 )2017(: 237 – 280.

احلموي، ياقوت، معجم البلدان، ج. 4، ص. 441؛ الغنيم، يعقوب، أوارة: ملحة من تاريخ الكويت،   )3(
ص. 28. يرى الغنيم أن كدد حتولت إىل الكدادية ثم الچدادية )باجليم املعطشة( ثم الشدادية. وهي قريبة 

من أوارة كام وصفها ياقوت احلموي.
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برقان، ثم طوالة )الطويل(، ثم الوفراء، وليس بالرضورة املرور أو التوقف عند 
جيع هذه اآلبار ألهنا متجاورة، ويف الفرتة اإلسالمية املتأخرة ظهرت منطقة كبد 

كموضع متر هبا القوافل، ربام كبديل عن أوارة وبرقان.)1( 
الطريق األقرب للساحل، ملن يريد  العدان فهو  الثاين يف منطقة  الطريق  أما 
الذهاب إىل القطيف، ولعله امتداد للخط أيضا الذي هو سيف بالد البحرين.)2(  
وال بد من االعرتاف أن هذا الطريق الساحيل مل تتم تغطيته بشكل جيد يف املصادر 
مع  ولكن  الصحراوية.)3(  الداخلية  باملناطق  أكثر  مهتمة  كانت  التي  اإلسالمية 
ذلك يمكن تلخيصها بأن أهم مواضعها – كام سنرى بالتفصيل – هي: القصيبة 
)أم قصبة(، ثم بطن الضباع )بحرة الضبعة والضباعية(، ثم األدمي )األدعمي(.

وقد أفرد يعقوب يوسف الغنيم دراسة وافية ملنطقة العدان جع فيها ما حفظته 
املصادر األدبية والتارخيية من نتف املعلومات التي تشري إىل هذه املنطقة التارخيية، 
وأضاف عليها ما سجله من الروايات الشفهية لكبار السن يف الكويت، وما سجله 

قبله لوريمر صاحب موسوعة دليل اخلليج واملعتمد الربيطاين ديكسون. 
ويرى الغنيم أن العدان تسمية تشمل املنطقة الصحراوية املمتدة بني كاظمة 
بأرض الكويت ويربين يف إقليم البحرين عىل حافة الربع اخلايل )244 كيلومرتًا 
التارخيية  املصادر  يف  ورد  من رسم  أكثر  هلا  ويورد  باألحساء(.   اهلفوف  جنوب 
واألدبية؛ مثل العدانني واألعدان. وهي من ديار بني متيم أيضا.)4( وكذلك قام 

جمهول، رشح ديوان عيل بن املقرب، ج. 2، ص. 866، واملطريي، حامد، اآلثار اإلسالمية عىل الساحل   )1(
والفنون  للثقافة  الوطني  املجلس  الكويت،  مقارنة،  حتليلية  أثرية  دراسة  فيلكا:  جلزيرة  الغريب  الشاميل 

واآلداب، 2017م، ص. 198 – 199.
احلموي، ياقوت، معجم البلدان، ج. 2، ص. 378.  )2(

ظهرت  يف العرص احلديث عدة قرى عىل طول هذا الساحل، مثل: املسيلة، وأبواحلصانية، والفنيطيس   )3(
والفنطاس، واملهبولة، وأبوحليفة، واملنقف، والفحيحيل، والشعيبة، وغري معروف تاريخ استيطان هذه 

املناطق عىل وجه الدقة.
اهلمداين، احلسن بن أمحد، صفة جزيرة العرب،ص. 297؛ الغنيم، يوسف يعقوب، العدان بني شاطئ   )4(
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الكويتية  املواضع واآلبار  لتوثيق أسامء  السهيل بمجهود كبري  سلطان عبداهلادي 
األول  القسم  الكويت:  لدولة  اجلغرايف  املعجم  كتابه  يف  الرتاث  بكتب  وربطها 

حمافظة األمحدي.
ويعتقد  بأوارة،  مقرتنة  القصيبة  تسمى  منطقة  اسم  األعشى  شعر  يف  وورد 
الغنيم أهنا قد تكون منطقة أم قصبة التي تقع بعد منطقة أم اهليامن. وهي بالفعل ال 
تبعد كثريا عن أوارة. ويبدو أهنا كانت مسكونة منذ فرتة ما قبل اإلسالم ووقعت 
فيها معركة من معارك أيام العرب، وذكر ياقوت احلموي عدة مناطق حتمل اسم 
القصيبة، ومنها تلك التي بالقرب من أوارة فقال:)1( ويوم القصيبة لعمرو بن هند 

عىل بني متيم وهو يوم أوارة. قال األعشى:
زرارة وبني  منقرا  املوازي  السلف  يف  وتكون 

أوارة من  القصيبة  يوم  وا  قُتلِّ قوم  أبناء 

وحول  الضباع.)2(  بطن  أيضا  العدان  يف  وجودها  املحتمل  املناطق  ومن 
الواقعة  الضباعية  إهنا  الغنيم  فقال  والسهيل،  الغنيم  اختلف  املوضع  هذا  مكان 
عىل ساحل البحر، وأما السهيل فريى أهنا بحرة الضبعة، وتقع بالقرب من ظهر 
األمحدي/العدان  هضبة  من  تنحدر  كيلومرتات  تسعة  تبلغ  ومساحتها  العدان، 

الكويت وصحرائها، ط.2، الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2001م،  ص. 85- 66، 
.112 – 111

الكويت  شاطئ  بني  العدان  يعقوب،  الغنيم،  366؛  ص.   ،4 ج.  البلدان،  معجم  ياقوت،  احلموي،   )1(
وصحرائها، ص. 101 – 102.

الشاعر  قول  وأورد  متيم.  بنو  يزحيهم  أن  قبل  ثعلبة  بن  قيس  بن  ضبيعة  بالد  أهنا  وقال  البكري  ذكرها   )2(
املرقِّش األكرب:

وبراق النعاف ذات اليمني جاعالت بطن الضباع شامال     
انظر البكري، معجم ما استعجم، ج. 3، ص. 854، واحلموي، ياقوت، معجم البلدان، ج. 3، ص.   

512، والغنيم، يعقوب، العدان بني شاطئ الكويت وصحرائها، ص. 102 – 103.
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متجهة نحو البحر رشقا.)1(  وأرى أن القولني كمل أحدمها األخر؛ فبطن الضباع، 
كام يبدو، يشمل منطقة متتد من بحرة الضبعة إىل الضباعية الساحلية، فقد سميت 

بالد ضبيعة، أي أهنا منطقة واسعة.

كانت  للكويت  اجلنويب  الساحل  األدعمي يف  منطقة  أن  أيضا  الغنيم  ويرى 
التميميني، وجاء ذكرها  تسمى األدمي. فهي كام قال ياقوت من بالد بني سعد 

مقرتنة بالدو يف شعر جرير الذي قال:)2( 

ق��ط��ع��ن��ا ال�������ّدّو واألدم�������ي إل��ي��ك��م

بعيد األدم������ي  م���ن  وم��ط��ل��ب��ك��م 

أسمته  ما  زعيم  التميمي  الثائر  رأس  مسقط  هي  العدان  تكون  أن  وحيتمل 
املصادر "فرقة األزارقة اخلوارج"، قطري بن الُفجاءة، وله أخ يدعى املاحوز.)3(  
يد  وقيل إن الفجاءة لقب، وأن االسم الكامل هو قطري بن جعونة بن مازن بن يزرِ
القبيل سياسيًا وعسكريًا ضد  الزعيم  نشط هذا  نعامة، وقد  أبو  املازين،  التميمي 
الدولة األموية، لكن مرسح عملياته ضد قوات احلجاج بن يوسف واملهلب بن 

أيب صفرة مل يكن يف أرض الكويت، بل يف العراق واألهواز وفارس. 

ووصل األمر بقطري بن الفجاءة أن نّصب نفسه خليفة، أسوة بعبداهلل بن 
الزبري )64هـ - 73هـ/ 683م-692م(، وعبدامللك بن مروان األموي )65هـ 

القسم األول حمافظة األمحدي، ص.  السهيل، سلطان بن عبداهلادي، املعجم اجلغرايف لدولة الكويت:   )1(
.408 – 398 ،70 – 69

الكويت  بني شاطئ  العدان  يعقوب،  والغنيم،  البلدان، ج. 1، ص.  126،  ياقوت، معجم  احلموي،   )2(
وصحرائها، ص. 73 – 74.

احلموي، ياقوت، معجم البلدان، ج. 1،  ص. 220  )3(



- 96 -

سنة  من  خالفته  ودامت  باسمه،  عمالت  وسك  685م-705م(.   / 86هـ    -
68هـ/687م، إىل أن قتل يف طربستان سنة 79هـ/697م.)1( 

التي  اإلشارات  أهم  إيراد  خالل  من  الشأن  هبذا  القول  تلخيص  ويمكن 
"قال  احلموي:  لياقوت  البلدان  معجم  يف  جاء  فقد  العدان.  موقع  عن  تتحدث 
نرص: عدان موضع يف ديار بني متيم بسيف كاظمة، وقيل ماء لسعد بن زيد مناة 

ابن متيم، وقيل: هو ساحل البحر كله كالّطّف.")2( 

أما يف كتب اللغة، فقد قال ابن منظور "الَعَدان: موضع كل ساحل، وقيل: 
َعَدان البحر، بالفتح، ساحله.")3(  

العدان  أن  يفيد  ما  الصعق  بن  يزيد  اجلاهيل  للشاعر  بيت  يف  أيضا  وجاء 
بالقرب من أوارة،)4( وهي تلة معروفة يف جنوب أرض الكويت، وكذلك سجل 
لوريمر وغريه من املوظفني الربيطانيني ما يطلقه الكويتيون عىل املنطقة اجلنوبية 

وهي تسمية العدان.)5( 

و يف اأر�ض الكويت بني ِحجر اليمامة والب�شرة. 4- طريق الَدّ

وّثق احلسن لغدة األصفهاين يف كتابه بالد العرب أحد الطرق الواصلة بني 
أرض  وسط  عىل  متر  وهي  والبرصة،  حاليا(،  الرياض  منطقة  )يف  الياممة،  جر  حرِ
الكويت، بني الساحل يف الرشق ووادي الباطن يف الغرب. وهذا الطريق يسمى 
و يف وقتنا احلايل الدبدبة والقرعة جنوب أرض الكويت.  طريق الّدّو، وتشمل الدَّ

البالذري، أمحد، أنساب األرشاف، ج. 5، ص. 143 – 167، والذهبي، شمس الدين، تاريخ اإلسالم   )1(
ووفيات مشاهري األعالم، حتقيق عمر عبدالسالم التدمري، ط.2، بريوت، دار الكتاب العريب، 1993م، 

ج. 5، ص. 339.
احلموي، ياقوت، معجم البلدان، ج. 4، ص. 88.  )2(

ابن منظور، حممد، لسان العرب، ج. 13،  ص. 280.  )3(
: قرِ عرْ الزبيدي، حممد،، تاج العروس، ج. 35، ص. 382. قاَل يزيُد بُن الصَّ  )4(

َن عىل ُأَوارَة فالَعَدانرِ لرِيَث َحتَّى          َوَردرْ َجَلبرْنا اخليَل من َتثرْ  
الغنيم، يعقوب يوسف، العدان بني شاطئ الكويت وصحرائها، ص. 27 – 39.  )5(
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وهي منطقة واسعة متتد شامل رشق اململكة العربية السعودية )شامل وادي الصامن( 
إىل أن تصل إىل غرب الوفرة، حيث يبتدئ بعدها وادي السيدان أو الشق )جنوب 

رشق وادي الباطن(.)1(  

من  الشامل،  إىل  اجلنوب  من  األصفهاين  ذكرها  التي  األماكن  تسلسل  إن 
صحاٍر وأودية وآبار وثامد وجبال، يمكن إعادة صياغتها وتوضيحها، مع إضافة 
وِّ )الدبدبة جنوب غرب الوفرة(،  من مصادر أخرى، كام ييل: يبدأ الطريق من الدَّ
ثم وادي السيدان )الشق، غرب الوفرة(، حيث توجد عدة آبار يف ذلك الوادي 
منطقة  تدخل  ثم  )املناقيش(،  املنقاش  وثمد  واملنقاشية  والرباطية  النحيحية  مثل 
عاب )وهي ربام اسم آخر للعدان الصحراوي(، فيمرُّ عىل جبل  كبرية تسمى الصِّ
غرب  جنوب  )رحية  الرحا  وجبل  الفاريس  ثمد  منه  بالقرب  يقع  الذي  تياس 
أو  املخارم  ثم  الكلب،  ثمد  ثم  اجلهراء(،  من  )قريبة  قاعي  الرِّ إىل  ثم  اجلهراء(، 
ثنية املرَِجر )لعلها جال األطراف(، ثم كاظمة، ثم النجفة )ربام املطالع(، ثم جبل 
الصليب، ثم رمم )أم الرمم(،)2(  ثم أيرمى الركبان، ثم املعرقبة )قريبتان من أم 
العيش والروضتني(، ثم احلزيز )قريبة من العبديل(، ثم سفوان.)3( ويبدو أن هذا 
الطريق ال يمر عرب املنطقة النفطية يف األمحدي التي فيها برقان وأوارة ، بل يسري 

غرهبا.

السهيل، سلطان بن عبداهلادي، املعجم اجلغرايف لدولة الكويت: القسم األول حمافظة األمحدي، ط. 1،   )1(
الكويت، منشورات اجلزيرة، 2007م، ص. 240 – 246. 

)2(   األصفهاين، أبو الفرج، األغاين،  ج. 11، ص. 202؛ الغنيم، يعقوب، أوارة: ملحة من تاريخ الكويت، 
ص. 12 -14.

– 322. انظر امللحق رقم 3 ففيه النص مع  )3(  األصفهاين، احلسن لغدة، بالد العرب، ص. 297، 317 
تعليقات عىل األسامء اجلديدة هلذه املواضع، ورشح للمفردات من املعاجم.
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صورة )18(: تالل منطقة رحية جنوب غرب اجلهراء، حيث جبل تياس وجبل الرحا. صورة التقطتها األقامر 
الصناعية سنة 1984م، قبل أن تتشوه معامل املنطقة بسبب مشاريع الكسارات واملقالع ومردم اإلطارات.

)Google Earth Pro ©(

صورة )19(: نصف درهم فيض عبايس عثر عليه يف منطقة أم العيش شامل الكويت.
)املطريي، حامد، اآلثار اإلسالمية عىل الساحل الشاميل الغريب جلزيرة فيلكا: دراسة أثرية حتليلية مقارنة، ص. 204(
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سعد  ابن  وطبقات  خياط  بن  خليفة  تاريخ  مثل  التارخيية  املصادر  لنا  تذكر 
14هـ/635م  سنة  تياس  منطقة  يف  تويف  قد  احلرضمي  بن  العالء  الصحايب  بأن 
هؤالء  كان   .)1 رقم  خلريطة  )انظر  بكرة  وأيب  هريرة  أيب  برفقة  هبا  مروره  أثناء 
العالء واليتها، حيث واله  ليتوىل  البرصة  البحرين إىل  الصحابة يف طريقهم من 
عليها اخلليفة عمر بن اخلطاب. وتياس موضع فيه بئر ماء يعيش حوله جاعة من 

بني متيم، ووصف أيضا بأنه جبل )أي تل أو ضلع(.)1(  

البكرية  القوات  ضد  املسلمني  جيوش  قائد  احلرضمي  بن  العالء  كان 
والساسانية يف إقليم البحرين، حيث فتحها وأكمل مسريته بحرًا ليحتل مناطق من 
فارس وبعض اجلزر، ثم أعفي من منصبه العسكري من قبل عمر بن اخلطاب؛ 

بسبب خمالفته للخطة العسكرية. 
ويرى يعقوب الغنيم وفرحان الفرحان أن منطقة تياس تقع جنوبا بالقرب 
رفاة  تضم  التي  هي  وأهنا  "اللتياس"،  وصار  َف  ُحرِّ قد  اسمها  وأن  الوفرة،  من 
الصحايب فاتح إقليم البحرين العالء بن احلرضمي.)2(  لكنني أعتقد أن الوفرة ال 
تقع يف طريق الدو، ولذلك فتياس تقع بني هناية وادي السيدان يف السادة وكاظمة، 
ويف هذه املنطقة ال توجد فيها تالل إال يف رحية جنوب غرب اجلهراء، وقد وصف 
تياس  أن  املرجح  يمينه(. وإن صح هذا فمن  الرحا )عىل  بالقرب من جبل  بأنه 
كانت ضمن مواضع التوقف للمسافرين عرب أرض الكويت يف فرتة القرن األول 

اهلجري / السابع امليالدي.

خياط، خليفة بن، تاريخ خليفة بن خياط، حتقيق سهيل زكار، ط.1، بريوت، دار الفكر للطباعة والنرش   )1(
والتوزيع، 1993م، ص. 133؛ ابن سعد، طبقات ابن سعد، ج. 4، ص. 362 – 363.

"األماكن واملناطق املأهولة يف تاريخ الكويت القديم. اللتياس اليوم وتياس  الفرحان، فرحان عبداهلل،   )2(
http://alqabas. 2006م.  6مارس   ، القبس  جريدة  احلرضمي"  العالء  هو  من   .. القديم  يف 
com/47490/ تاريخ الدخول 2017/11/1م، والغنيم، يعقوب، أوارة: ملحة من تاريخ الكويت، 

ط.1، د.م، د.ن.، 1995م، ص. 14 – 16.  
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وقد جاء يف وصف احلسن األصفهاين بعض التفاصيل التي ختص املواضع 
ذكر  لقد  عندها؛  نقف  أن  تستحق  والتي  الكويت،  أرض  يف  تقع  التي  واآلبار 
األصفهاين أن بعض اآلبار يتم بناء القباب عليها، والغرض من القبة عىل البئر - 
والتي تستلزم بناء جدار حول البئر وأعمدة حتمل القبة - هو توفري وسيلة لتعليق 
شاء. ويوجد أيضا يف تلك اآلبار سانية  دلو يسمى الغرب، ُيربط بحبل يسمى الرِّ
أو ساقية، حيث تقوم اجلامل بسحب احلبل لكي تستخرج دلو املاء، خصوصا إذا 

كان قعر املاء عميقا. 

قباب  ماء  مياه عدة، عىل كل  السيدان  "وببطن  ويف ذلك كتب األصفهاين: 
مبنية. واملياه التي ببطن السيدان كلها تسمى اجَلرور واجلراير لبعد قعرها، وألهنا 
ال خترج إال بالغروب والّسواين. فال خيرج الَغرب من قعر البئر إىل فمها حتى جيرُّ 

شاء يف األرض من ُبعد مذهبه.")1(  اجلمُل الرِّ

وكذلك أخرب األصفهاين عن مظهر آخر من مظاهر اعتناء السكان بتقنيات 
الوصول إىل املاء واالحتفاظ به، فتحدث عن وجود ثامد كثرية؛ والثمد هو احلوض 
أو الربكة االصطناعية التي حيتفرها اإلنسان بغرض جع املاء فيها عندما ينزل املطر 
أو حيدث سيل يف الوديان. وهذه الوسيلة مستخدمة أيضا يف درب زبيدة ولكن 
عىل نطاق أكرب، فتسمى املصانع والربك، ومن أشهرها بركة الثليمة وبركة اجلميمة 

يف رفحا شامل رشق السعودية.

وفيام يتعلق بوسائل اإلرشاد إىل الطريق الصحيح يف الصحراء أبان األصفهاين 
عن وجود ما أسامه األيرمى، وهو عبارة عن حجارة مقطعة ومرتبة ومبنية بشكل 
يشبه اإلنسان، وهي بال شك مرحلة متقدمة عن الرجوم التي هلا نفس الغرض. 

انظر امللحق ففيه رشح لنص األصفهاين عن طريق الدو.  )1(
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من  جزء  تعبيد  يف  السياسية  اإلدارة  من  اهتامم  وجود  إىل  أيضا  األصفهاين  وملح 
طريق الدو وكاظمة، فقال أن أيرمى الركبان )شامل كاظمة( من عمل عيسى بن 
سليامن، وهو - كام أوضح محد اجلارس يف تعليقه - ابن عيل بن عبداهلل بن عباس، 
أخو حممد بن سليامن. وكان والدمها قد توىل إمارة البرصة للخليفة العبايس األول 
أبو عبداهلل السفاح. وكان عيسى رجاًل عمرانيًا، ينفق املال يف استصالح األرايض. 
وقام عيسى بن سليامن أيضا بحفر بئر تسمى املعرقبة وبنى بالقرب منها قرصًا.)1(  
أو  فلج  بوادي  الشجي  منطقة  يف  آبار  بحفر  سليامن  بن  حممد  اهتامم  بنا  مر  وقد 

الباطن. 

ويضيف اهلمداين يف صفة جزيرة العرب معلومات عن طريق الدو-كاظمة 
تتعلق بوجود احلبارى، كام أن هناك موضعا يف تلك املنطقة يسمى )ذو طلوح(2(.

 696/ 117هـ   –  77( التميمي  الربايب  الرمة  ذو  األموي  الشاعر  أما 
م-735م(، فقد سجل يف شعره ثالثة مواضع من أرض الكويت من ضمن طريق 

الدو-كاظمة، وهي احلومة والدو وكاظمة: )3(

وأصبحن باحلومان جيعلن وجهة 
الفجر مطلع  أو  اجل���دي  ألعناقهن 

من يف دوية الدو بعد ما  فصمَّ
الضمر م��ن  اللتيا  بعد  ال��ت��ي  لقني 

يمنة ال��ك��واظ��م  ي��ع��دل��ن  وأص��ب��ح��ن 
الصفر م��ن  أج��وازه��ن  قلقت  وق��د 

األصفهاين، احلسن لغدة، بالد العرب، ص. 317 – 322. وانظر امللحق.  )1(
اهلمداين، احلسن بن أمحد، صفة جزيرة العرب، ص. 291.  )2(
اهلمداين، احلسن بن أمحد، صفة جزيرة العرب، ص. 345.  )3(
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5 - جزيرة فيلكا وعكاز يف �شبكة التجارة البحرية.

ألرض  االقتصادي  النشاط  أن  النصية  دون  فقط  األثرية  األدلة  من  يبدو 
شبكة  كانت  البحري.  النشاط  إىل  يتعداه  كان  بل  الرب،  عىل  يقترص  مل  الكويت 
وجزر  بمواين  تتصل  الرئيسة  العريب  اخلليج  مواين  تربط  التي  البحرية  التجارة 
املياه  لتعبئة  السفن  فيها  ترسو  صغرية  حمطات  شكلت  حيث  الكويت،  أرض 

والتزود باملؤونة والقيام بإصالحات وعمليات صيانة للسفن. 

وقد أمهل اجلغرافيون والبلدانيون اإلسالميون ذكر جزيرة فيلكا يف العرص 
عىل  فاالعتامد  ولذلك  هلا،  منهم  كثري  معاصة  من  الرغم  عىل  املبكر  اإلسالمي 

األدلة األثرية فقط لكتابة تارخيها هول األمر املتاح.

قرية  املبكرة؛  الفرتة اإلسالمية  قريتان مأهولتان يف  فيلكا  وكانت يف جزيرة 
)انظر خريطة 2(. وهذا  الشاميل  الساحل  القرينية يف  الوسط، وقرية  القصور يف 
بحسب االنطباع احلايل، ولكن هاتني القريتني قد تكونان قرية واحدة يف فرتة ُقبيل 
العرص  منها يف  الساحيل  الشاميل  استيطان اجلزء  إعادة  اإلسالم وبدايته، وبسبب 
اجلزيرة  وسط  يف  املأهول  غري  اجلزء  وعىل  القرينية،  تسمية  عليها  أطلق  احلديث 

تسمية القصور.
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 Lucia Benediktova, Failaka and :خريطة )4(: املواقع األثرية يف جزيرة فيلكا )املصدر
.))10  .p – 2009م   2004  Miskan Islands

تعتمد  كانت  القصور  أن  يبدو  واكتشافاته  األثري  البحث  لنتائج  وبنظرة 
العظام  بقايا  من  يتضح  كام  والدواجن،  املاشية  وتربية  الزراعة  عىل  اقتصاديًا 
واملزارع، ووجد أيضا يف القرية نوى متور مما يشري إىل زراعة النخيل، أو عىل أقل 

تقدير استريادها من املناطق املجاورة.)1(  
أما امتداد القرية إىل الشامل، حيث القرينية فيبدو أن أهلها اختصوا باالقتصاد 
املالحي من جتارة بحرية، وصيد أسامك، وصناعة وصيانة السفن والقوارب، فقد 
اكتشف هناك مبنى حيتوي عىل تنور )فرن( من املرجح أنه كان يستخدم يف صهر 
مادة القار التي كانت تستخدم يف طالء السفن ، وبخاصة قاع السفينة ملنع ترسب 

)1(  املطريي، حامد، اآلثار اإلسالمية عىل الساحل الشاميل الغريب جلزيرة فيلكا: دراسة أثرية حتليلية مقارنة، 
الكويت، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 2017م، ص. 48 – 51.
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املياه إليها.)1(  ومعنى وجود هذه االستعدادات أن القرينية ميناء فرعي يف شبكة 
طرق املالحة البحرية. )2(

تبلغ مساحتها 550  القرينية  البعثة الكويتية السلوفاكية فإن قرية  وبحسب 
مستوى  عن  وترتفع  الشاميل.  الساحل  بمحاذاة  عرضًا،  و250مرتًا  طواًل،  مرتًا 
سطح البحر بمقدار 6 – 8 أمتار، وبذلك تكون من بني املناطق األعىل ارتفاعًا 
يف اجلزء الشاميل املطل عىل الساحل، وحتتوي القرية عىل بئر ماء، ووجد اآلثاريون 
أيضا عدة مباين )تقدر بـ30(، من بينها منازل مبنية من أسس الصخور البحرية، 

والطوب الطيني للجدران.)3(  
حيث  املطريي،  يرى  كام  هلا  وامتدادًا  القصور  من  أحدث  القرينية  وتعّد 
القرينية  يف  واستمر  القصور  يف  توقف  االستيطان  أن  األثري  التحليل  من  يبدو 
العارش  التاسع امليالدي/الثالث اهلجري، أو  القرن  لفرتة معينة قبل أن هتجر يف 

امليالدي/الرابع اهلجري.
ومن اجلزر النشطة اقتصاديًا أيضًا، والتي تعّد إحدى حمطات شبكة املالحة 
البحرية يف اخلليج العريب، جزيرة عكاز أو جزيرة القرين أو الشويخ )التي مل تعد 

جزيرة بسبب توسعات ميناء الشويخ غرب مدينة الكويت(. 

املجلس  النرش،  قيد  اآلثار اإلسالمية، بحث  الكويت من خالل  العرص اإلسالمي يف  املطريي، حامد،    )1(
الوطني للثقافة والفنون واآلداب، ص. 38. وستصدر قريبا دراسة جديدة لقرية القرينية قامت هبا البعثة 

الكويتية اإليطالية فيها نتائج حمدثة للدراسات السابقة.
)2(     ملعلومات حول السفن املستخدمة يف اخلليج العريب يف العصور اإلسالمية انظر العمري، جيل عبد 
محزة، "صناعة السفن يف اخلليج العريب  دراسة يف اجلغرافية التارخيية،" جملة القادسية يف اآلداب والعلوم 

الرتبوية 8، 4 )2009م(: 177 – 194.
3- Shehab, A.H., Shehab, Bielich Mario, Bartik, Martin, et al., “Al-Quraniya 

(Survey and Mapping),” in ed. Benedikova, Lucia, Failaka and Miskan 
Islands	 2004	 –	 2009:	 Primary	Scientific	Report	 on	 the	Activities	 of	 the	
Kuwaiti-Slovak Archaeological Mission (Kuwait: National Council for 
Culture, Arts amd Letters, 2010), 47-54.
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ويف الزمن املايض قبل توسيعات ميناء الشويخ كان من املمكن الوصول إىل 
اجلزيرة سريًا عىل األقدام يف وقت اجلزر. وقد كان وفيها صناعة فخارية مشاهبة 
والتزجيج،  املستخدمة واألسلوب  املادة  فيلكا من حيث  القصور يف  لقرية  جّدًا 

ولكن أسلوب العامرة يف عكاز خيتلف عن عامرة قرية القصور. 

بفيلكا(،  القصور  بعد كنيستي  الثالثة  )ُتعد  أو ربام دير  بناء كنيسة  فيها  وتم 
وعثر فيها عىل صليب، وعىل هيكل عظمي لرجل مسن ُيعتقد أنه ألحد الرهبان. 
ووجد بداخلها أيضا نقود عباسية من سك أيب جعفر املنصور، مما يدل عىل فرتهتا 

الزمنية. 

 

صورة )20( قطع نقدية من النحاس تعود للفرتة العباسية تسمى فلوس، من رضب مدينة السالم )بغداد( 
سنة 175ه�/773م، وهي معارصة للخليفة أيب جعفر املنصور. )املصدر: النجار، جواد ، "اكتشاف نقود 

إسالمية يف جزيرة عكاز،" جملة املتحف العريب 3، 3 )1988م(: 48 - 51(.
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ويرى جواد النجار أن بناء املبنى بشكل دائري يف أعىل نقطة من جزيرة عكاز 
يوحي بأهنا ذات غرض دفاعي أو إرشادي للسفن. 

حيوانية  ثروة  عىل  جتارهتم،  وربام  تغذيتهم،  يف  عكاز  جزيرة  سكان  اعتمد 
أبقارًا،  أهنا ختص  ليكتشفوا  العظام  فرز  اآلثاريون  استطاع  فقد  األنواع؛  متعددة 
وأغنامًا، وماعزًا وأرانب، إىل جانب أسامك و بعض احليوانات البحرية من حمار 
وغريها. وقد وجدت بعض هذه العظام حمروقة ربام بفعل الطبيخ. ويرى اآلثاريون 
أيضا أن وجود العاج واحلديد والربونز واخلرز التي ال توجد يف الكويت، تدل 

عىل ممارسة سكان عكاز للنشاط التجاري مع األماكن التي تنتج هذه املواد.)1( 

املطريي، حامد، العرص اإلسالمي يف الكويت من خالل اآلثار اإلسالمية، بحث غري منشور )املجلس   )1(
الوطني للثقافة والفنون واآلداب(؛  النجار، جواد كاظم، "التنقيب يف جزيرة عكاز " القرين " 1978م، 

املوسم األول، و" جملة دراسات اخلليج واجلزيرة العربية، 6، 23 )1980م(: 243-252.



- 107 -

)خام�شًا(

اأر�ض الكويت من القرن الثالث الهجري/التا�شع امليالدي اإىل القرن 

ال�شابع الهجري/الثالث ع�شر امليالدي )اإخالء اأر�ض الكويت من 

احل�شر يف الفرتة اجلنابية »القرمطية« والعيونية.

أعادوه  إخالء كاظمة من مستوطنيها احلرض،  لبداية  اآلثار سببًا  قدم علامء 
انتقلوا  الذين  للحجاج  خدمات  توفري  من  االستفادة  فرصة  من  حرماهنم  إىل 
غرب  )الشقايا  الشجي  منطقة  يف  العباسيون  طورها  التي  اجلديدة  املحطة  إىل 
الكويت(.)1(  ويمكن قراءة ترجة التقرير اخلتامي للبعثة الربيطانية الكويتية التي 
عملت يف مواقع كاظمة والصبية والشجي )الشقايا(، الذي كتبه ديريك كينيت 
 Kadhima: Kuwait in the Early Centuries of كتاب  يف  وزمالؤه 
الكويت  بدولة  واآلداب  والفنون  للثقافة  الوطني  املجلس  نرشه   الذي   Islam

سنة 2014م يف ملحق البحث. ولكن البعثة الربيطانية مل تقدم اقرتاحات تعلل 
 / اهلجريني  والرابع  الثالث  القرنني  يف  الكويت  أرض  كامل  من  احلرض  إخالء 

التاسع والعارش امليالديني فصاعدًا، وهو ما سنحاول فعله يف هذا البحث. 

لعل املقاربة املثىل هلذه املسألة تكمن يف دراسة السياقات السياسية والعسكرية 
القرن  اهلجري/  الرابع  القرن  فرتة  يف  احلرضي  اإلخالء  فرتة  يف  واالقتصادية 
العارش امليالدي. إن دراسة كهذه من شأهنا أن تكشف لنا ما ال ترصح به املصادر 
النصية، وما ال تكشفه األدلة الصلبة الصامتة؛ فأرض الكويت صغرية وحمصورة 

بني أقاليم ودول كبرية يف حميطها.

2- Kennet, Derek ed., Kadhima: Kuwait in the Early Centuries of Islam (Ku-
wait: National Council for Culture, Arts, and Letters of the State of Kuwait 
2014), p. 59.
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ويبدو أن هناك ارتباطًا بني إخالء كاظمة من السكان احلرض وإخالء قرى 
يف  بالتزامن  حدث  الذي  الوفرة(،  جنوب  حاليًا  العجامن  )وادي  الستار  وادي 
شّكل  من  هم  متيم  بني  بأن  علاًم  امليالديني،  والعارش  التاسع  القرنني  بني  الفرتة 
غالبية سكان هذه املناطق بحسب املصادر التارخيية املكتوبة.)1(  ولعل آخر ذكر 

َي الحقا بصاحب الزنج.)2(   هلم كان يف فرتة عيل بن حممد الذي ُسمِّ
وجه  عىل  البحريني  )الفرع  متيم  بني  ذكر  اختفاء  أسباب  واضحا  وليس 
التحديد(، ولكننا نالحظ يف املصادر كثرة احلديث عن بني عامر وكأهنم حلوا حمل 
التميميني، وخصوصًا بعد دخوهلم يف حلف قوي مع الدولة اجلنابية )القرمطية( 
التميميون قد دخلوا يف حلف مع  التي بدأت سنة 286هـ/ 899م.)3(  أيكون 

العامريني فتغري اسمهم؟ أم أهنم هاجروا إىل نجد والعراق؟
 يف احلقيقة هناك حزمة عوامل أدت إىل انقطاع االستيطان يف أرض الكويت، 
والعارش  التاسع  القرنني  يف  كبري  بشكل  فيها  السكانية  الكثافة  انخفاض  ربام  أو 
امليالديني. وبعض هذه العوامل قد يكون ذا تأثري غري مبارش وبطيء التبلور، ومن 

املمكن أن نعيده إىل بداية اإلسالم، وفيام ييل هذه العوامل:

)1(  األصفهاين، احلسن، بالد العرب، حتقيق محد اجلارس وصالح العيل، ص. 320 – 321؛ امللحم، حممد، 
تاريخ البحرين يف القرن األول اهلجري، ط.1، الدمام، نادي الرشقية األديب، 1997م، ص.70 – 71.

الزنج ودولته املهزوزة، ط.1،  انظر تفاصيل هذا املوضوع لدى العيل، صالح، عيل بن حممد صاحب    )2(
بريوت، دار املدار اإلسالمي، 2006م؛ السامر، فيصل، ثورة الزنج، د.م.، دار املدى للثقافة والنرش، 

2000م. 
)3(  اجلهني، عويضة بن مترييك، نجد قبل الوهابية: الظروف االجتامعية والسياسية والدينية إبان القرون 
الثالثة التي سبقت احلركة الوهابية، ترجة إحسان زكي، ط.1، بريوت، جسور للرتجة والنرش، 2016م، 

ص. 85 – 88. و
 Alwazzan, Faisal, “Politics, Economy and Religion in a Near Eastern Pe-

riphery:	The	Region	of	Baḥrayn	in	East	Arabia	c.	1050	–	c.	1400	CE”	(PhD	
Thesis, University of Edinburgh, 2015), pp. 100-101.
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أول- شارك كثري من سكان أرض الكويت ممن قدم والءه للدولة اإلسالمية 
العربية  الفتوحات  يف  امليالدي  السابع   / اهلجري  األول  القرن  بداية  املدينة  يف 
للعراق واهلضبة اإليرانية بداية، واستقروا هناك مصطحبني ثرواهتم احليوانية من 

إبل وأغنام. وهذا ما قلل عدد سكان أرض الكويت. 

14هـ  عام  غزوان  بن  عتبة  بناه  الذي  البرصة  ميناء  أن  املحتمل  من  ثانيا- 
الراشدين والفرتة األموية عددًا من سكان أرض  استقطب خالل عرص اخللفاء 

الكويت احلرض، وسحب هو وميناء األبلة جزءًا من جتارة كاظمة. 

ثالثا- تم بناء أو تطوير حمطة الشجي )الشقايا( وحفر عدد من اآلبار يف وادي 
الباطن يف الفرتة العباسية املبكرة لتخدم احلجاج، وهو ما أثر أيضا بشكل سلبي 

عىل كاظمة كام اقرتح اآلثاريون. 

رابعا- تعمقت املشكلة االقتصادية بعد انتعاش درب زبيدة الواصل بني الكوفة 
ومكة، الذي نجح عىل حساب طرق التجارة واحلج املارة بأرض الكويت. 

أرض  القتصاد  بالنسبة  اسرتاتيجية  أمهية  ذا  الباطن  وادي  طريق  ويعّد 
الكويت، وينافسه بقوة طريُق الكوفة-احلجاز . ولّكٍل من هذين الطريقني تأثري 
عىل اآلخر، وازدهار أحدمها قد يؤثر سلبًا عىل اآلخر . ومن أبرز األمثلة التارخيية 
عىل ذلك، كام قلنا، انتعاش طريق الكوفة - احلجاز بعد عمليات التعبيد والتطوير 
)ت:  املنصور  بن  جعفر  بنت  زبيدة  بإرشاف  العباسية  الدولة  هبا  قامت  التي 
216هـ/831م( زوجة هارون الرشيد )786 – 809م( ، حيث بدأ هذا الطريق 
باالستئثار بغالبية نشاطات النقل واملواصالت من جتارة وحج، تاركًا طريق وادي 
الباطن، الذي تعمل فيه قبائل أرض الكويت، عرضة لكساد اقتصادي قد يكون 



- 110 -

سببا لكثرة ثوراهتم يف الفرتة العباسية الثانية بعد اخلليفة املتوكل عىل اهلل )232 – 
247 هـ/847 - 861 م(.)1(  

ولذلك نجد أن بني متيم، الذين يسكن جزء كبري منهم يف أرض الكويت، 
قد بايعوا حممد بن عيل )صاحب الزنج( وشاركوا يف ثورته يف إقليم البحرين ضد 
ينتقل إىل  – 868م، قبل أن  – 254هـ/ 863  الفرتة 249  العباسيني يف  سلطة 

جنوب العراق وينجح بثورته هناك.)2( 
خامسا- ظهور ثورة الزنج يف جنوب العراق التي دامت ملا يقارب اخلمس 
عرشة سنة يف الفرتة )255 - 270هـ / 868 - 883م(، حيث تسببت يف وقف 
التجارة مع كاظمة، مما  البرصة، وربام تسببت يف وقف  محالت وقوافل احلج يف 
جعل االستمرار بسكنى كاظمة غري مقدور عليه لترضر مصدر الرزق األسايس)3(  
والشجي  بكاظمة  احلج  قوافل  مرور  وقف  يف  الثورة  هذه  تسببت  وكذلك 
ومدن  العراق  جنوب  بني  االتصال  قطعت  فقد  فحسب  هذا  وليس  وتوابعهام. 
إقليم البحرين الرئيسة يف هجر والقطيف والعقري، وبذلك تفقد أرض الكويت 

مهمة املعرب وحلقة الوصل التجارية من الناحية الربية.
سادسا- تزامن بداية إخالء املستوطنني احلرض يف أرض الكويت أيضًا مع بروز 
ميناء سرياف يف اجلهة املقابلة من اخلليج العريب،)4(  الذي استثمر فيه العباسيون 

بشكل كبري يف القرنني الثالث والرابع اهلجريني / التاسع والعارش امليالديني)5(.

)1( انظر الراشد، سعد عبدالعزيز، درب زبيدة: طريق احلج من الكوفة إىل مكة املكرمة دراسة تارخيية وحضارية 
أثرية، ط.1، الرياض، دار الوطن للنرش واإلعالم،  1993م.

)2( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ الطربي، ج. 9، ص. 410 – 411.
)3( النجار، جواد كاظم، التنقيب يف جزيرة عكاز " القرين "، 1978م، املوسم األول، جملة دراسات اخلليج 

واجلزيرة العربية، 6، 23 )1980م(: 243-252، 252.
)4(   ابن حوقل، صورة األرض،ص. 281 – 282.

2- Whitehouse, David, “Siraf: A Medieval Port on the Persian Gulf,” World Archaeol-
ogy, 2, 2 (1970): pp. 141-158.
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 وال شك أن ميناء سرياف كان بحاجة خلربات بحارة مهرة وصيادين وغاصة 
جماورة،  مناطق  يف  عملوا  ميناء،  وعامل  وجتار،  مهرة،  سفن  وربابنة  اللؤلؤ  عىل 
ولذلك فمن املحتمل أن جزءًا من سكان كاظمة قد هاجر إىل سرياف األكثر أمانًا 
من البرصة التي كانت تتعرض لثورة الزنج، وغزوات اجلنابيني والعباسيني. ومن 
املحتمل أيضا أن سكان فيلكا وجدوا مصاحلهم احلياتية هناك فهاجروا هربًا من 
األول  التجاري  الرشيك  كاظمة،  إقليم  يف  وعسكريًا  اقتصاديًا  املتدهور  الوضع 

للجزيرة.

امليالدي أصبحت أرض  العارش  اهلجري /  الرابع  القرن  بداية  مع  سابعا- 
الكويت منطقة عبور للجيوش املتحاربة التابعة لدولة يف شامهلا هي الدولة العباسية، 
ودولة يف جنوهبا هي الدولة اجلنابية )القرمطية(. واشتملت هذه احلرب الضارية 
359هـ/970م  سنة  إىل  286هـ/899م  من  تقريبًا  سنة  سبعني  استمرت  التي 

عىل تغيريات اقتصادية وديموغرافية وسياسية يف أرض الكويت. 

أرض  هبجرة  املتحرض  البرشي  العنرص  بدأ  الديموغرافية  الناحية  فمن 
الشجي،  ومنطقة  كاظمة،  يف  األثري  البحث  نتائج  من  واضح  هو  كام  الكويت 
إىل  عادة  يلجؤون  األحوال  هذه  يف  الناس  ألن  عكاز،  وجزيرة  فيلكا،  وجزيرة 

أماكن أخرى مستقرة وآمنة.

ومن اجلانب االقتصادي مّتت هجرة حمطة الشجي التي كانت مستخدمة يف 
طريق السفر بني جنويب العراق واحلجاز واليمن، مما يعني هجرة املحطات القريبة 

من الشجي كالرحيل والوردة والرونج.

اجلنابيني  يد  عىل  آبارها  وطمر  وتدمريها  كاظمة  سكان  هتجري  تم  ربام 
العباسية  أرادوا حرمان اجليوش  )القرامطة( لدواع إسرتاتيجية عسكرية، حيث 
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الغازية هلم من استخدام كاظمة كمحطة اسرتاحة ونقطة إمداد ومتوين حلمالهتم 
عىل األحساء والقطيف، وربام يكون العكس صحيحًا وهو أن القادة العسكريني 
يف الدولة العباسية هم من هدموا كاظمة وأخلوها من السكان لتثبيط اجلنابيني من 

مهاجة البرصة ومنعهم من استخدامها كقاعدة للهجوم. 

القرن  يف  الدولتني  بني  الضارية  احلرب  هذه  اندلعت  فقد  حال  أي  وعىل 
الرابع اهلجري/العارش امليالدي املتزامن نسبيًا مع توقف األدلة األثرية الدالة عىل 

استمرار االستيطان بكاظمة. 

وعىل نطاق أوسع، فيام يتعلق بالقرنني اخلامس والسادس اهلجريني / احلادي 
عرش والثاين عرش امليالديني، فإن هناك أسبابًا كرست سوء األحوال االقتصادية 
الدولة  قامت  املثال  سبيل  فعىل  العريب.  باخلليج  املحيطة  املنطقة  يف  عام  بشكل 
– 566 هـ/ 1073م- 1171م  الفرتة بني 465  الفاطمية احلاكمة يف مرص يف 

بتحويل طريق التجارة البحري إىل البحر األمحر بدال من اخلليج العريب.)1( 

اإليرانية  اهلضبة  يف  احلاكمة  السلجوقية  الدولة  هتتم  مل  ذلك،  إىل  باإلضافة 
والعراق - التي عمت فيها الثورات والرصاعات بني القادة - بالنشاط البحري 
طريق  حتويل  مرشوع  إمتام  عىل  الفاطميني  ساعد  الذي  األمر  العريب،  اخلليج  يف 

التجارة البحري إىل البحر األمحر.

1- Lewis, Bernard, ‘The Fatimids and the Route to India,’ Revue de la Faculte 
des Sciences Economiques d’Istanbul, 11 (1953): 50-54; David Bramoullé, 
‘The Fatimids and the Red Sea (969-1171)’ in Navigated Spaces, Con-
nected Places: Proceedings of Red Sea Project V held at the University of 
Exeter, 16–19 September 2010, ed. Dionisius A. Agius et al. (Oxford: Ar-
chaeopress, 2012), 130; David Whitehouse, ‘Maritime Trade in the Gulf: 
The 11th and 12th Centuries,’ World Archaeology: Islamic Archaeology 
14/3	(1983):	328-334.	
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من  الكويت  أرض  خلو  عىل  األثري  والبحث  املكتوبة  املصادر  وجتمع 
امليالدي.  عرش  احلادي   / اهلجري  اخلامس  القرن  فرتة  يف  املشيدة  املستوطنات 
معربًا  صارت  التي  باألرض  ارتباط  هلا  التي  األحداث  بعض  فهناك  ذلك  ومع 

للحمالت العسكرية القادمة من العراق واملتجهة إىل القطيف واألحساء. 

اجلنابية  بالدولة  البحرين لإلطاحة  إقليم  ثورات حملية يف  واندلعت سلسلة 
)القرمطية( يف منتصف القرن اخلامس اهلجري /احلادي عرش امليالدي، ويف أثنائها 
السلجوقي.  احلكم  حتت  أصبحت  التي  العراق  من  مساندة  قوات  استدعاء  تم 
ونجد يف كتاب رشح ديوان عيل بن املقرب وكتاب مرآة الزمان لسبط ابن اجلوزي، 
أن أمري القطيف حييى بن عياش اجلذمي قد تواصل مع اإلدارة السلجوقية وطلب 

إىل ممثليهم يف البرصة إرسال قوات لتعينه عىل فتح األحساء وإسقاط اجلنابيني. 

أحد  وهو  كاجكينا،  يدعى  تركامين  قائد  قيام  عن  املفاوضات  وأسفرت 
قبائل حتمل اسم  تسانده  تركامين  السلطان حممد ملكشاه، بحشد جيش  حجاب 
قيس وقباث، وهم ينتسبون لبني عقيل بن عامر، ومن املرجح أن هذه احلملة التي 
مل تنجح قد مرت بأرض الكويت وتوقفت يف أماكن للتزود بمياه آبار معينة، لكننا 

ال نعلم هذه املواضع لعدم ذكرها يف املصدرين.)1(  

وتكررت عملية االستدعاء البحريني لقوات تركامنية من العراق؛ فقد طلب 
األحساء  حصار  يف  تساعده  بقوات  مده  السالجقة  من  العيوين  عيل  بن  عبداهلل 
واسمه  الرتكامن،  القادة  أحد  سار  ذلك  إثر  وعىل  اجلنابيني.  وهزيمة  واقتحامها 
أرتق بيك، عىل رأس سبعة آالف جندي منطلقًا من اجلبل وحلوان شامل غرب 

للنرش  الثقايف  املركز  بريوت،  وآخرون،  اجلنبي  عبداخلالق  املقرب، حتقيق  بن  ديوان عيل  جمهول، رشح   )1(
والتوزيع، 2003م، ج. 2، ص. 973-970. 



- 114 -

املساندة،  ال  االحتالل  هبدف  األحساء،  ثم  القطيف  ثم  بالبرصة  ماّرًا  العراق، 
وذلك سنة 469 هـ/ 1076م.)1(

ودون الدخول يف التفاصيل فإن ما هيمنا أن هذا اجليش الكبري ال بد أنه كان 
بحاجة خلدمات لوجستية يف املنطقة الوسطى بني القطيف والبرصة، وهي أرض 

الكويت.

القطيف  إىل  البرصة  من  القادمتني  الرتكامنيتني  احلملتني  هاتني  وأعقبت 
معلومات  نجد  عدواين،  غرض  ذات  أخرى  تركامنية  محالت  ثالث  واألحساء 
املتتابعة  قادة تلك احلمالت  أن  الذي ذكر  املقرب،  عنها يف رشح ديوان عيل بن 
هم: القارويت، وآخر يدعى ركن الدولة، وأيضا مخارتكني، الذين حاولوا احتالل 

األحساء قادمني من العراق. ومل ينجح أي منها.)2( 

إن هذه الكثافة للحمالت العسكرية املنطلقة من البرصة إىل األحساء تشري 
يف  الواقعة  الوسطى  املنطقة  عرب  املرور  يف  تساعد  لوجستية  خدمات  وجود  إىل 

أرض الكويت. 

وحلسن احلظ جاد كتاب ذيل تاريخ بغداد البن النجار )578 – 643هـ/ 
1183 – 1245م( بمعلومة عزيزة عن كاظمة أو ما حوهلا وطريق احلج البرصي 
يف هذه الفرتة التي تعود إىل القرن اخلامس اهلجري/احلادي عرش امليالدي، حيث 
قال: "قرأت يف كتاب حممد بن عبد الرزاق البازكيل بخطه، قال: تويف أبو احلسن 
بطريق  احلج  من  منرصفه  بعد  املغريب  األنصاري  العزيز  عبد  بن  أمحد  بن  عيل 

سبط ابن اجلوزي، يوسف، مرآة الزمان يف تواريخ األعيان، حتقيق حممد احلسن وكامل اخلراط، بريوت،   )2(
املقرب،  بن  عيل  ديوان  رشح  وجمهول،   ،322-321 ص.   ،19 ج.  2013م،  العاملية،  الرسالة  رشكة 

ج.2، ص. 967-960.
جمهول، رشح ديوان عيل بن املقرب، ج. 2، ص. 973 – 977.  )2(
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البرصة عىل مسرية ثالثة أيام عنها بكاظمة أو غريها يف صفر سنة مخس وسبعني 
وأربعامئة.")1(  وهذا التاريخ يوافق شهر يوليو احلار سنة 1082م. 

ولعل التنقيبات األثرية املزمع عملها يف املستقبل ستكشف لنا عن معلومات 
جديدة ختص القرن اخلامس اهلجري/احلادي عرش امليالدي. 

ومع ذلك فال ينبغي االدعاء بأن هناك مستوطنات حرضية لسببني؛ األول 
يتعلق بعدم ظهور أدلة أثرية بعد القرن الرابع اهلجري / العارش امليالدي. والثاين 
هو وصف الرحالة واجلغرايف الرشيف حممد اإلدرييس )ت: 560هـ/1165م( 
الذي عاش يف القرن الثاين عرش امليالدي، وقال يف أكثر من موضع يف كتابه نزهة 

املشتاق بأن الطريق بني البرصة والبحرين "قليال ما تسلكه التجار". 

وقال اإلدرييس أيضا وهو يصف الطريق بشكل دقيق:" فمن ذلك أن اخلارج 
عن البرصة يسري إىل منزل يف الصحراء فيه عني ماء مرحلة، ثم إىل كاظمة مرحلة، 
ثم إىل منزل بالصحراء، ثم إىل منزل، ثم إىل منزل، ثم إىل القرعاء وهو منزل فيه 
عرب، ومنه إىل طخفة منزل عرب مرحلة، ومنه إىل الصامن مرحلة، وهو منزل فيه 

عرب ثم إىل منزل فيه ماء .... ثم إىل خرضمة الياممة". 

ويف احلقيقة توجد مالحظتان عىل هذا النص؛ األوىل أن اإلدرييس قد فّرَق 
بني املنازل التي فيها ماء وتلك التي ليس فيها، والثانية أنه فّرق بني التي فيها عرب 
إال  يتحدث عن ساكنيها.  أن  دون  كاظمة  فذكر  فيها،  ليس  التي  وبني  بدو،  أي 
أن اإلدرييس يقول بكل وضوح إن الطريق: "من البرصة إىل البحرين عىل اجلادة 

الكتب  دار  بغداد وذيوله، حتقيق مصطفى عبدالقادر عطا، ط.1، بريوت،  تاريخ  البغدادي، اخلطيب،   )1(
العلمية، 1417، ج. 18، ص. 61. ويقول اخلطيب البغدادي يف ص. 58 -61  بأن املتوىف من أهل 
ميورقة من بالد األندلس وهو من تالميذ ابن عبدالرب. قدم للمرشق لطلب العلم فزار الشام والعراق 

وعامن ثم ذهب للحج ومات يف طريق العودة بكاظمة.
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إحدى عرشة مرحلة، وليس يف طريق الساحل ماء، وهو نحو ثامين عرشة مرحلة 
يف قبائل العرب، مياههم حممولة معهم وهو سلوك غري أنه خموف". وهو يقصد 
الطريق الساحيل ال الصحراوي القريب من وادي املياه الذي يسمى حاليا وادي 

العجامن، ومن عادة القبائل أهنا عندما تغادر منطقة ما تقوم بردم اآلبار.

وقال الرشيف اإلدرييس أيضا واصفًا للطريق بني البرصة والبحرين:"وهذه 
ال  رحالة  العرب  من  قوم  وعامرها  فيها،  ماء  ال  ومواضع  مراس  كلها  املراحل 
يستقرون يف مكان واحد". وكتب أيضا: "ويتصل بالقطيف إىل ناحية البرصة بر 
لقوم من  به أخصاٌص  به حصن وال مدينة، وإنام  ليس  فيه، أي  متصل ال عامرة 

العرب يسمون عامر ربيعة." )1(  

وال شك أن هذا الوصف يتفق مع نتائج البحث األثري بشأن عدم وجود 
الرابع اهلجري / العارش امليالدي. ولكن يبدو  القرن  مستوطنات مبنية فيام بعد 
واضحًا أيضًا من تقرير اإلدرييس وجود قبائل عربية أمهها عامر ربيعة يف أرض 
األشجار  من  مبنية  بيوت  وهي  األخصاص،  يسكنون  كانوا  وأهنم  الكويت، 
والقصب، وهي تشبه األعشاش أو العشيش كام يطلق عليها يف الكويت، ويمكن 

صنع األخصاص من سعف النخيل أيضًا. 

من  االنتقال  يريد  من  عىل  السفر  بتسهيل  تقوم  من  هي  القبائل  هذه  ولعل 
البرصة والبحرين من خالل عملهم كأدالء وناقيل مياه وغريها. وقد مر بنا بيت 
املبنية  اخلص  بيوت  عن  إشارات  حوى  والذي  خرداذبه  ابن  نقله  الذي  الرجز 
أحد  الرجز عىل  من  بيتًا  أقدم،  فرتة  الراشدين، وهي  اخللفاء  فرتة  من قصب يف 

الروايتني:

الدينية، 2002م،  الثقافة  القاهرة، مكتبة  املشتاق يف اخرتاق اآلفاق،  نزهة  )1(  اإلدرييس، حممد الرشيف، 
ج.1 ص. 391-385.
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الَقَصب اخُل���ّص  كاظمة  م��ن  صبحن 
عبداملطلب)1( ب��ن  ع��ب��اس  اب��ن  م��ع 

يف  العيوين  األمري  قام  امليالدي  عرش  الثالث   / اهلجري  السابع  القرن  ويف 
)حكم  اهلل  لدين  الناص  العبايس  اخلليفة  مع  بالتحالف  أمحد  بن  حممد  األحساء 
575 – 622هـ/1180م – 1225م(، وكان االتفاق بينهام هو أن يقوم األمري 
الكوفة  من  يبدأ  كان  الذي  زبيدة(  )درب  احلج  طريق  يف  األمن  بإرساء  العيوين 

وينتهي إىل مكة. 

ساندت  التي  القبائل  أسامء  لنا  تظهر  املقرب  ابن  ديوان  رشح  كتاب  ويف 
األمري حممد بن أمحد العيوين، وهي قبائل عائذ واألعلم وخفاجة وعبادة واملنتفق، 
وأسامء تلك القبائل التي كانت تقطع الطريق عىل قوافل احلج كقبائل: غزية طيء، 
وزبيد واخللط وربيعة الشام، وكان يتزعمهم أمري غزية واسمه أجود بن سند بن 

دمهش)2(.

ولعل هذه املعلومات تعطي فكرة عن انتشار القبائل يف تلك الفرتة بمحاذاة 
بكر  أسامء  استبدلت  التي  اجلديدة  أسامئها  وعن  داخلها،  وربام  الكويت،  أرض 

ومتيم، أو حلت حملها وطردهتا.

القطيف كام  البرصة  تّم استخدام طريق  وبعد وقت قصري من تلك احلادثة 
اخلليفة  حليف  العيوين  حممد  األمري  ابن  الفضل  طلب  عندما  املقرب  ابن  يروي 
كريس  اسرتداد  عىل  ليعينوه  ونفط  ومنجنيقات  بجنود  مده  األخري  من  الناص 

ابن  سجلها  التي  األخرى  والرواية   .151 ص.  واملاملك،  املسالك  عبداهلل،  بن  عبيداهلل  خرداذبة،  ابن   )1(
عبدربه يف العقد الفريد هي: صبحن من كاظمة القرص اخلرب.

جمهول، رشح ديوان عيل بن املقرب، ج. 2، ص. 1017- 1020.  )2(
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القطيف، وهو ما حصل فعال.)1( ويف هذه  املقتول يف  أبيه  ذ من  ُأخرِ الذي  احلكم 
احلال ال بد للجيش العبايس أن يسلك طريق العدان بأرض الكويت.

ويف فرتة مقاربة جدا ، يسجل لنا ابن أيب احلديد )ت: 1258م( الكاتب يف 
العيوين يف األحساء حممد  األمري  أن  البالغة  كتابه رشح هنج  العبايس يف  البالط 
بن حممد قد وصل إىل بغداد مع وفده من العرب عن طريق الرب ليلتقي باخلليفة 
اختذ  العيوين  الشاعر  ولعل  هـ/1235م)2(.    632 سنة  باهلل  املستنرص  العبايس 
البدو  من  مياه صاحلة وسكانا  آبار  فيها  التي وجد  الكويت  بأرض  املاّر  الطريق 

وشبه البدو املستعدين لتقديم خدمات للمسافرين.

وجاء ذكر بعض املواضع يف أرض الكويت يف شعر عيل بن املقرب العيوين، 
الذي يبدو أنه اجتاز الطريق الربي الواصل بني موطنه يف األحساء وعرب أرض 
الكويت والعراق ليصل إىل حّران شامال، ويلتقي بامللك األرشف ليمدحه بشعره، 
أثناء  يف  قصيدة  وكتب  امليالدي.  عرش  اهلجري/الثالث  السابع  القرن  يف  وذلك 
سفره هذا احتوت عىل ذكر املنازل واملحطات التي مّر هبا، ومنها الوفراء، وكبد، 
وكاظمة التي سامها كظيم، وغيض وهي سلسلة تالل مطلة عىل سهل كاظمة )تقع 

حاليا يف حممية الشيخ صباح األمحد الطبيعية(. 

وكان سياق إيراد أسامء تلك املناطق يف أرض الكويت أن ابن املقرب كان 
برسعة،  ليصلوا  بالنهار  الليل  لة  وصرِ املسري،  يف  اإلرساع  عىل  معه  من  يستحث 
وكان يطلب إليهم جتنب الورود عىل ماء كاظمة وماء غيض، ولكنه مل يامنع  من 

ورود مياه الوفراء قبل ذلك.)3(  

جمهول، رشح ديوان عيل بن املقرب، ج. 2، ص. 916، 1227- 1228.  )1(
ابن أيب احلديد، عز الدين، رشح هنج البالغة، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، دار إحياء الكتب   )2(

العربية، 1967م، ج. 16، ص. 109.
جمهول، رشح ديوان عيل بن املقرب، ج. 1، ص. 548.  )3(
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ون��ك��ب��وا ك��ظ��ي��م  ع��ن  ورودا  وع����دوا 
الساملق ت��ط��وى  ب��ال��ن��وم  ف��ام  غضيا 

أت��ى ول���و  ال��ت��ق��اط��ا  إل  ت�����ردوا  ول 
ظ��امه��ا ع��ىل أج��رام��ه��ا وال���ودائ���ق

فإنني ت��اق��ت  ال���وف���راء  إىل  ه��ي  ف���إن 
ت��ائ��ق ب���ح���ّران  ع���ذب  م����ورد  إىل 

وليس واضحا سبب عدم رغبته يف الورود عىل كاظمة، هل لعدم صالحية 
مائها أم ألن الوقت ال يسعفهم وعليهم اجتياز الطريق برسعة كام هو مفهوم من 

سياق القصيدة؟ 

 
صورة )21(: إحدى تالل منطقة غيض يف إقليم كاظمة، وتقع يف حممية الشيخ صباح األمحد الطبيعية. 

)املصدر: جملة بيئتنا، اهليئة العامة للبيئة، تصوير حممد األمحد(
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ويف قصيدة أخرى البن املقرب أيضا يذكر فيها منطقة كبد التي تقع يف وسط 
أرض الكويت، يف سياق مدحه ألحد األمراء العيونيني فيقول له: 

رك��ائ��ب��ي ت�����زّم  أن  إل  ي��ب��ق  ف��ل��م 
وي��ص��ب��ح ك��ب��د ب��ي��ن��ن��ا وس��ن��ام

أما سنام فهو جبل بالقرب من سفوان. ولعل الشاعر قد مّر هبام أثناء أسفاره 
بأرض  املقرب  ابن  مرور  يكون  وبذلك  والعراق.)1(  األحساء  بني  بّرَا  املتعددة 
الكويت عرب الوفراء وكبد وكاظمة وغيض ثم يدخل احلدود العراقية. وتنحرص 

رحالته بني سنة 604هـ/1207 م وسنة 627هـ/1230م.)2(  

ويوحي هذا الرتدد عىل الطريق املار بأرض الكويت يف الوفراء وكبد وغيض 
وكاظمة بصالحيته للسفر اآلمن وتوافر اخلدمات التي كان يقدمها السكان البدو 
املناطق ومعرفته  املقرب هلذه  ابن  إّن ذكر  القول  أيضا  البدو. ومن املمكن  وشبه 
الوفراء وكبد وغيض  الذين أخربوه بمسميات مناطق  البدو  هبا يدل عىل وجود 

وكاظمة.

 – البرصة  لطريق  مكثف  استخدام  إىل  تشري  أهنا  شك  ال  األخبار  هذه  إن 
البحرين يف فرتة الدولة العيونية من القرن اخلامس اهلجري/احلادي عرش امليالدي 
إىل القرن السابع اهلجري/ الثالث عرش امليالدي. ولكن مع ذلك ال يمكن القول 
إن هناك مستوطنات حرضية، بسبب عدم وجود نصوص تارخيية وعدم وجود 

أدلة أثرية.

جمهول، رشح ديوان عيل بن املقرب، ج. 2، ص. 866.  )1(
بحسب اجلنبي انظر جمهول، رشح ديوان عيل بن املقرب، ج. 1، ص. 37، هامش 65، ص. 45، هامش   )2(

.83
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)�شاد�شًا(

اأر�ض الكويت يف فرتة الدولة العقيلية واجلربية 

)من القرن ال�شابع الهجري/الثالث ع�شر امليالدي اإىل القرن العا�شر 

الهجري/ال�شاد�ض ع�شر امليالدي(.

اهلجري/ السابع  القرن  منذ  الكويت  أرض  عىل  جديدة  ظاهرة  سنلحظ 
الثالث عرش امليالدي جتعلنا نميل إىل تصور حدوث تطور يف درجة االستيطان غري 
احلرضي فيها واملرور الربي هبا، وذلك بسبب وجود بعض العمالت اإلسالمية 
التي  املغولية  اململوكية يف مرص والشام، والدولة اإليلخانية  السلطنة  التي ختص 
ساد حكمها من خالل والهتا يف إيران والعراق وجزيرة البحرين )كانت تسمى 

أوال( والقطيف. 

الكويت وسكاهنا من  أرض  أن  مبارشة عىل  العمالت داللة  ولوجود هذه 
البدو استعادوا دورهم االقتصادي املهم يف ربط مناطق اجلوار عن  البدو وشبه 

طريق حراسة وخدمة القوافل التجارية.

كانت اإلمارة العقيلية أو العصفورية هي الكيان السيايس املعاص للمامليك 
العيونية )470  بالدولة  أطاحوا  الذين  العقيليون  وكان  الفرتة.  تلك  واملغول يف 
نفوذ  هلم  وكان  ونجد،  األحساء  حيكمون  1236م(   - 1077م   / هـ   633 –
واسع يف الصحاري يف الفرتة بني )627 – 802 هـ / 1230م-1400م( تقريبا. 
وكانت هذه اإلمارة ذات مظهرين؛ حرضي وبدوي Dimorphic State وهي 

مرحلة انتقالية يف الكيان السيايس االجتامعي العريب. 

واستعادت هذه اإلمارة الدور القديم لعرب شبه اجلزيرة يف العمل عىل نقل 
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البضائع عىل نطاق واسع وملسافات طويلة، رابطًة أقاليم ومدن الرشق األدنى. 
وكان العقيليون يستثمرون حالة العداء وعدم الثقة املتبادلة بني املغول يف الرشق 
والشامل واملامليك يف الغرب بسبب احلرب التي دارت بينهام يف الفرتة بني 658 
– 723هـ / 1260م – 1323م، األمر الذي منعهام أو قلل من عمليات االجتار 

فيام بينهام بشكل مبارش حتى بعد انتهاء احلرب. 
ولذلك عملت اإلمارة العقيلية كوسيط جتاري، واستفادت من هذا النشاط 
استفادة كبرية يف إنشاء وتنظيم القوافل التجارية اخلاصة هبا.)1(  وتطورت منظومة 
القوافل التجارية العقيلية هذه واستمرت إىل منتصف القرن العرشين حتت مسمى 

"العقيالت".
كتابه  يف  1331م(   / 732هـ  )ت:  الفدا  أبو  سجلها  التي  احلوادث  ومن 
بأرض  يتعلق  فيام  منها  نستفيد  أن  املمكن  من  والتي  البرش،  أخبار  يف  املخترص 
املغويل  احلاكم  أرسل  716هـ/1316م  عام   يف  أنه  الفرتة،  تلك  يف  الكويت 
مغوليًا  جيشا  1316م(   -1304 )678هـ-716هـ/  خدابنده  حممد/أوجلايتو 
العربية منها قبيلة  القبائل  الدردفندي، يسانده عدد من  العراق بقيادة  انطلق من 
بني عقيل البحرينية، ليقوموا بإعادة رشيف مكة محيضة بن أيب نمى املنقلب عليه 
من أخيه رميثة حليف املامليك يف مرص. وانطلق اجليش من البرصة ودخل أرض 

1- Amitai-Preiss, Reuven, Mongols and Mamluks: The Mamluk-Ilkhanid 
War, 1260-1281 (Cambridge: Cambridge University Press, 1995); Alwa-
zzan, Faisal, “Politics, Economy and Religion in a Near Eastern Periph-
ery:	The	Region	of	Baḥrayn	in	East	Arabia	c.	1050	–	c.	1400	CE”	(PhD	
Thesis University of Edinburgh 2015) pp. 154-175; احلميدان، عبداللطيف، "إمارة 
 العصفوريني ودورها السيايس يف تاريخ رشق اجلزيرة العربية،" جملة كلية اآلداب – جامعة البرصة،13،
.15 )1979م(: 140-69
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الكويت وإقليم البحرين، ويف هذه األثناء وصلهم خرب موت خدابنده مما جعلهم 
يوقفون مسريهم نحو مكة.)1( 

سنة  بغداد  رضب  من  نحاسية  مغولية  نقدية  قطعة  اكتشاف  تم  لقد 
712هـ/1312م يف منطقة الصبيحية عىل أرض الكويت تعود لإليلخان نفسه 
ذان وجدت  مَهَ حممد/أوجلايتو خدابنده، وهناك قطعة مغولية فضية من رضب 
أيضا يف منطقة كبد حتمل اسم السلطان سليامن خان )741 – 744هـ / 1340 

النقديتني.)2(   – 1343م(. وقام حامد املطريي بدراسة هاتني القطعتني 

وتوجد نقود مغولية أخرى وجدت يف عدة مواقع يف أرض الكويت سيتم 
مرور  وحركة  نشاط  وجود  يعكس  هذا  أن  شك  وال  قريبا.  عنها  دراسات  نرش 
لقوافل تنقل البضائع وحيملون معهم نقود تلك الفرتة الزمنية عرب أرض الكويت، 

لكنرْ مل يستدل حتى اآلن عىل قرى ومدن أثرية حرضية تعود لتلك الفرتة.

كانت أرض الكويت معربًا وممرًا لقوات اإلمارة العقيلية العصفورية )1230 
حكم  حتت  كانت  التي  البرصة  عىل  حصارًا  فرضت  عندما  تقريبا(  1400م   –
املغول ومنع قوافلها اخلاصة باحلج من الدخول إىل اجلزيرة العربية للوصول إىل 

مكة. وقد حصلت حادثة كهذه عىل سبيل املثال يف سنة 721 هـ /1321م.)3(  

الفداء )ت: 732هـ/1331م( يف كتابه تقويم  أبو  وينص املؤرخ إسامعيل 
البلدان عىل أن كاظمة البحور فيها "منازل للعرب وهبا مراع جيدة، وآبار كثرية 

املطبعة احلسينية املرصية، د.ت.،  ج. 4، ص.  القاهرة،  البرش،  الفدا، إسامعيل، املخترص يف أخبار  أبو   )1(
 .81

املطريي، حامد، اآلثار اإلسالمية عىل الساحل الشاميل الغريب جلزيرة فيلكا: دراسة أثرية حتليلية مقارنة،   )2(
الكويت، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 2017م، ص. 198 – 199. 

)3( املقريزي، أمحد، السلوك يف معرفة دول امللوك، حتقيق حممد مصطفى زيادة، القاهرة، د.ن.، 1941م، ج. 
1، ص. 215-214.
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قريبة املدى".)1(  وهذا النص الذي كتبه يف زمنه املعاص لإلمارة العقيلية - وإن 
مل يكن هو من أهل إقليم البحرين - يشري إىل بدء مرحلة متطورة عن السابق فيام 
املياه  استنباط  مشاريع  وإحياء  بكاظمة  البدو  من  السكانية  الكثافة  بزيادة  يتعلق 
وحفر اآلبار التي كانت مطمورة، وبالتايل له داللة عىل استعادة الطريق الربي املار 
بكاظمة أمهيته وحيويته، يف ظل النشاط التجاري الكبري الذي دشنه جتار اإلمارة 

العقيلية. 
لقد حتول العقيليون من جمرد حماربني إىل جتار حمرتفني، وأسسوا تنظياًم نشطًا 
للقوافل التجارية كام ذكرنا.)2( وقد مدت هذه القوافل نشاطاهتا يف مناطق كثرية 

يف اجلزيرة العربية ومرص والشام. 
مع  جتارية  صالت  هناك  أن  املذكور  الفداء  أيب  نص  خالل  من  ويبدو 
كمحطات  لتخدم  الكويت  أرض  يف  مناطق  استيطان  إعادة  استلزمت  العراق 
والقطيف  البرصة  أن  ذكر  جيب  والبرصة  العقيليني  بني  الربط  ولدواعي  جتارية. 
كانتا حتت حكم جال الدين إبراهيم الطيبي )ويسمى ابن السواميل أيضا( )ت: 
706هـ/1307م( الذي واله املغول عىل العراق وفارس ومواين اخلليج العريب بام 
فيها القطيف بني 1291م و1295م، حيث كان يتاجر باخليول واللؤلؤ والطيب 

ومنتجات الصني واهلند.)3(  
وكان العقيليون يشرتون منه اخليول ويصدروهنا إىل مرص التي كان حيكمها 
السلطان الناص حممد بن قالوون )فرتة احلكم الثالثة 1310 – 1341م( الذي 
كان يشجعهم عىل ذلك النشاط حلاجته إىل اخليول الستخدامات اجليش، باإلضافة 

أبو الفداء، إسامعيل، تقويم البلدان، بريوت، دار صادر،  ص. 85.  )1(
انظر احلميدان، عبداللطيف، "إمارة العصفوريني ودورها السيايس يف تاريخ رشق اجلزيرة العربية،" جملة   )2(

كلية اآلداب – جامعة البرصة،13، 15 )1979م(: 140-69.
الصفدي، صالح الدين، الوايف بالوفيات، حتقيق أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى، بريوت، دار إحياء   )3(

الرتاث، 2000م، ج. 6، ص. 89.
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إىل شغفه باقتناء اخليول العربية األصيلة. وكان العقيليون بعد أن يبيعوا خيوهلم 
وبضاعتهم يعودون إىل األحساء ببضائع مرصية.)1(  

وهبذا الشكل، وبسبب الدليل املادي الذي وجد يف أرض الكويت من نقود 
التي  البرصة  إىل  األحساء  من  امتدت  قد  التجارة  إن  القول  املمكن  من  مغولية، 
كانت ختضع للحاكم نفسه، جال الدين الطيبي، وبواسطة اإلمارة العقيلية، حمفزًة 
القوافل  حلامية  الكويت  أرض  يف  االستيطان  عىل  البدوية  وشبه  البدوية  القبائل 

وخدمتها.
قام  والقطيف  البرصة  يف  املغول،  والة  الطيبي،  أرسة  حكم  انتهاء  وبعد 
العقيليون وحلفاؤهم من القبائل العربية سنة 755هـ /1354م بمحاولة احتالل 
البرصة بعد فرتة من سقوط احلكم املغويل سنة 735هـ/1335م، ولكن املحاولة 
فشلت بعد أن صدهم عساكر البرصة الذين أنفذهم احلسن الكبري مؤسس الدولة 
اجلالئرية )1336م-1432م(، حيث أرسل األمري فواز بن مهنا أمري آل فضل 
ليقاتل عرب البحرين فهزمهم وأرس منهم.)2( ومن املحتمل جدا أن تكون هذه 

الغزوة قد مرت بأرض الكويت.
أما يف القرن التاسع اهلجري/اخلامس عرش امليالدي وبداية العارش اهلجري/
هـ/   931  –  820( األحساء  يف  اجلربية  الدولة  زمن  امليالدي،  عرش  السادس 
1417 – 1525م( فيمكن أن نبدأ من الناحية األثرية للحديث عن تاريخ أرض 

الكويت. 
ومرص  الكويت  أرض  بني  صلة  وجود  استمرار  إثبات  يمكن  احلقيقة  ويف 

العمري، ابن فضل اهلل، مسالك األبصار يف مسالك األمصار، حتقيق كامل اجلبوري، بريوت، دار الكتب   )1(
العلمية، 2010م، ج. 3، ص. 55؛ الشريازي، عبداهلل، حترير تاريخ وصاف احلرضة، حتقيق عبداملحمد 

آيتي، هتران، بنياد فرهنك إيران، 1346 هـ، ص. 186.
الذهبي واحلسيني، من ذيول العرب، الكويت، مطبعة حكومة الكويت، 1970م، ص. 302.  )2(
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من خالل العثور عىل فلس مملوكي برجي ينتمي للسلطان الظاهر متربغا )872 
-873 هـ / 1467 م( بحسب سلطان الدويش.)1(  

ولعل الرابط بني كاظمة يف أرض الكويت ومرص هو النشاط التجاري الواسع 
الذي استمرت به الدولة اجلربية املتمركزة يف األحساء، والتي نمتلك إشارات من 

املصادر التارخيية املكتوبة برغبتها يف التوسع نحو الشامل وصواًل إىل البرصة. 

 

صورة )22( فلس مملوكي يعود للسلطان متربغا عثر عليه يف كاظمة. )املصدر: الدويش، كاظمة البحور، ص. 40(.

صورة )23(: قطعة نقدية مغولية من سك اإليلخان خدابنده اكتشفت يف منطقة الصبيحية بأرض الكويت. 
)املصدر: حامد املطريي، اآلثار اإلسالمية عىل الساحل الشاميل الغريب جلزيرة فيلكا، ص. 190(.

الدويش، سلطان مطلق، كاظمة البحور دراسة تارخيية أثرية، ص. 40. ويرى حامد املطريي أن هذه   )1(
القطعة تعود إىل الفرتة العثامنية، ولكن دراسته ملا تنرش بعد.

هـ/
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ويذكر املؤرخ النجدي أمحد  بن بسام )ت: 1040هـ / 1630م( صاحب 
1346هـ/1927م( )ت:  البسام  عبداهلل  املؤرخ  النجدية  التواريخ  أقدم  أحد 
صاحب حتفة املشتاق أن األمري زامل بن حسني بن ناص اجلربي )حكم 1417 
اللهابة سنة 858 هـ/  الزعوب يف  العوازم وقبيلة  قبيلة  – 1465 م( قد هاجم 

1454م.)1(  

ولعل هذا اهلجوم انتهى بعقد اتفاقية بينهم مؤداها السامح بالقوافل اجلربية 
بالعبور إىل العراق وتوفري اخلدمات واحلامية هلا. ويورد ابن بسام أيضا أن قافلة 
كانت قد خرجت من البرصة  سنة 879 هـ / 1474م وتم اعرتاضها من قبل 
ألرض  اجلنوبية  احلدود  من  بالقرب  اللصافة  منطقة  يف  وزعب  العوازم  قبيلتي 

الكويت.)2(  

وال يعقل أن متر هذه القافلة دون التوقف عند منازل وآبار يف أرض الكويت، 
الوفراء  وتعد  كيلومرت،   400 تقارب  واللصافة  البرصة  بني  طويلة  الطريق  ألن 
كيلومرتًا   163 )حوايل  اللصافة  من  الكويت  أرض  يف  تقع  التي  املناطق  أقرب 
جنوب غرب(، واللهابة )حوايل 187 كيلومرتًا جنوب غرب(، مما يعني أن تلك 

املناطق شكلت الطريق التجاري الواصل بني البرصة ونجد واألحساء.

اهلجري/ التاسع  القرن  أعني  الفرتة،  هذه  خالل  إنه  القول  يمكن  لذلك 
اخلامس عرش امليالدي، كان استيطان أرض الكويت من قبل البدو وشبه البدو 
مستمرًا؛ فأرض الكويت تقع يف املنتصف بني األحساء والعراق ونجد، وال بد 

البسام : عبداهلل بن حممد، حتفة املشتاق يف أخبار نجد واحلجاز والعراق، حتقيق إبراهيم اخلالدي. ط.1،   )1(
الكويت د.ن، 2000، ص.40.

البسام، عبداهلل بن حممد، حتفة املشتاق يف أخبار نجد واحلجاز والعراق، حتقيق أمحد بن عبدالعزيز البسام،   )2(
الرياض، دارة امللك عبدالعزيز، 2015م، ص. 71.
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النصية  التي دلت عليها الدالئل  الوفراء والصبيحية وكبد وكاظمة،  من ترشيح 
واألثرية كوجود العمالت اململوكة واملغولية، لتكون من بني تلك املناطق املأهولة 

بالبدو وشبه البدو التي متر هبا القوافل واجليوش. 

القرون  مر  عىل  الكويت  أرض  يف  القاطنة  القبائل  أسامء  تبدل  ونلحظ 
بوجود  األزهري  خيربنا  امليالدي  اهلجري/الرابع  الرابع  القرن  ففي  اإلسالمية؛ 
قبيلة هوازن يف الدو )الدبدبة(، ثم يسجل اإلدرييس يف القرن السادس اهلجري/
بني  الواصلة  املساحة  تسكن  التي  ربيعة  عامر  قبيلة  وجود  امليالدي  عرش  الثاين 
يذكر  امليالدي  عرش  اهلجري/اخلامس  التاسع  القرن  يف  ثم  والبرصة.  القطيف 
املؤرخ ابن بسام أن العوازم والزعوب وآل كثري كانوا يعيشون يف منطقتي اللصافة 

واللهابة القريبتني من الوفراء واملتصلتني بالدو.
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اخلامتة

قام هذا البحث بعمل مسح تارخيي حتلييل طويل املدى عىل أرض الكويت 
التحوالت  راصدًا  الوسطى،  اإلسالمية  العصور  هناية  إىل  الساسانية  الفرتة  منذ 
والنمو  اهلجرات،  وحركة  للسكان،  املعييش  النمط  أصعدة؛  عدة  عىل  التارخيية 
والضمور االقتصادي واالجتامعي، وشخصية ووظيفته األرض يف تعاطيها مع 

األحداث الكربى يف مناطق اجلوار.

الكربى  السياسية  األحداث  إطار  يف  التحوالت  تلك  دراسة  متت  وقد 
أوضح  صورة  رسم  تطلب  وقد  الواسعني.  سياقيهام  يف  االقتصادية  واألوضاع 
ألرض الكويت عرب تلك الفرتة الزمنية الطويلة استخدام كل ما هو متاح من أدلة 
مكتوبة من املصادر التارخيية واألدبية واجلغرافية، باإلضافة إىل نتائج الدراسات 
األثرية التي شكلت مادة غنية عززت من رؤيتنا لتاريخ أرض الكويت يف العصور 

اإلسالمية.

قيام كيان سيايس  مل تشهد  الكويت  أن أرض  الرغم من  أنه عىل  تبني  ولقد 
مستقل بنفسه قبل القرن السابع عرش امليالدي، وهي إمارة آل الصباح، فإّن هذا 
عىل  البرشي  االستيطان  من  طويلة  قرون  سبقته  قد  التارخيي  السيايس  التحول 
أرض الكويت وجزرها. وحيُسن بداية توضيح التسلسل الزمني لتطورات البنى 
التارخيية طويلة األمد مثل نمط املعيشة والدين واللغة واالقتصاد، دون الدخول 

يف التفاصيل التارخيية التي سيتم توضيحها بعد ذلك: 

اخلاصة  الظرفية  والشواهد  واألثرية،  النصية  التارخيية  األدلة  استقراء  فعند 
بالزمن الطويل Longue durée ألرض الكويت يف الفرتة حمل الدراسة يتضح 
أن جمتمعاهتا املتعاقبة مرت بمراحل من التطور يف النمط املعييش؛ بداوة يف القرنني 
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الرابع واخلامس امليالديني، ثم تطور إىل شبه بداوة يف القرنني اخلامس والسادس 
والتخزينية  السكنية  الوحدات  بناء  بعد  التحرض  طور  يف  دخول  ثم  امليالديني، 
األول   / امليالدي  والتاسع  والثامن  السابع  القرون  يف  وذلك  العبادة،  وُدور 
والثاين والثالث اهلجري. ولكن هذا التطور احلرضي التصاعدي قد توقف، وبدأ 
السكان احلرض يف إخالء أرض الكويت وهجرها؛ فعادت إىل مرحلة البداوة يف 
هناية القرن العارش واحلادي عرش امليالدي / الثالث والرابع اهلجري. ثم أعقب 
تلك الفرتة انتقال إىل نمط شبه البداوة عند بعض السكان يف القرن الثاين عرش إىل 

هناية القرن اخلامس عرش امليالدي / السابع إىل التاسع اهلجري. 

وثنية  وبدايته  اإلسالم  قبيل  فرتة  يف  الكويت  بأرض  الدينية  البرِنية  وكانت 
هجرة  لكن  والرسيانية،  العربية  للغة  استخدام  رافقهام  نسطورية،  ومسيحية 
الكويت  أرض  من  امليالدي  اهلجري/العارش  الرابع  القرن  يف  احلرض  السكان 
أحدثت حتوال كبريا يف هذه البنية؛ إذ اختفت الديانة املسيحية النسطورية، ومعها 
لغة  كانت  التي  العربية  واللغة  اإلسالم  ليبقى  الوثنية،  والديانة  الرسيانية،  اللغة 

العرب احلرض والبدو وشبه البدو الذين عاشوا يف أرض الكويت.

الكويت  ألرض  االقتصادية  البنية  عىل  املعييش  النمط  يف  التغري  وانسحب 
أيضًا خالل فرتة العصور اإلسالمية الوسطى؛ فنرى اعتامد السكان قبيل اإلسالم 
ويف بدايته عىل عدة أنشطة اقتصادية كالتجارة البحرية والربية، واحلرف والزراعية 
وتربية احليوانات كام تعكس لنا األدلة األثرية من فيلكا وكاظمة وعكاز والشجي، 
ولكن معظم هذه األنشطة انحرست بفعل هجرة السكان ليبقى نشاطان مارسهام 
السكان البدو وشبه البدو، ومها الرعي واخلدمات اللوجستية للقوافل من تزويد 

بالطعام، واملسكن، واحلراسة، والداللة.
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بالعامل  مبارش  أو ركود بشكل  ازدهار  الكويت من  وارتبطت حالة أرض 
االقتصادي واألوضاع السياسية للمناطق املحيطة هبا؛ فتارة يكون االستقرار يف 
تلك املناطق دافعًا لنمو جمتمعات أرض الكويت حرضيًا واقتصاديًا، كام حدث 
واملناذرة  الساسانيون  متكن  حيث  امليالديني،  والسابع  السادس  القرنني  فرتة  يف 
من اإلرشاف عىل مرشوع اقتصادي ضخم يربط اهلضبة اإليرانية ومواين اخلليج 
باحلجاز  مرورا  اليمن،  يف  جنوهبا  أقىص  حتى  العربية  باجلزيرة  والعراق  العريب 
ونجد وأرض الكويت التي شارك سكاهنا من متيم وبكر وغريهم يف هذه املنظومة 

التجارية يف وظائف شتى.

التطور توافد مهاجرين من فارس والعراق قاموا  الوترية يف  وزاد من تلك 
ببناء مستوطنات ناقلني معهم تقنيات صناعية وحرفية من املناطق التي أتوا منها. 
بداية  يف  لتحوهلا  إضافية  قوة  الكويت  أرض  يف  احلرضي  املجتمع  إعطاء  تم  ثم 
الفرتة اإلسالمية إىل منطقة عبور حلركات الفتوحات اإلسالمية للعراق وإيران، 
ربطت  جتارة  من  ذلك  صاحب  ما  إىل  باإلضافة  السنوية،  احلج  قوافل  ولبعثات 

عامن وإقليم البحرين ونجد بالبرصة واألهواز عرب الكويت. 

ومصداقًا لألخبار التارخيية املبثوثة يف املصادر القروسطية، وجدت يف أرض 
الكويت عديد من النقود األموية والعباسية، والفخاريات بأنواعها، وأبنية للسكن 

والتخزين، ودور عبادة لتشهد عىل هذا التطور احلرضي. 

الثورات  اندلعت  عندما  توقف؛  نقطة  إىل  هذه  التطور  سلسلة  ووصلت 
الثانية يف منتصف  العباسية  الفرتة  بغداد يف  املركز يف  االنفصالية عن  واحلركات 
القرن التاسع امليالدي/الثالث اهلجري. وأبرز هذه احلركات ثورة الزنج يف جنوب 
واألهواز،  العراق  وجنوب  الكويت  أرض  بني  التواصل  قطعت  التي  العراق 
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باإلضافة إىل احلرب الطويلة بني الدولة اجلنابية )القرمطية( يف األحساء والدولة 
العباسية يف العراق، حيث كانت أرض الكويت ذات إمكانية إسرتاتيجية حساسة 
واسرتاحة  متوين  كمحطة  استخدامها  يصلح  حيث  املستعرة،  احلرب  هذه  يف 
للجيشني املتحاربني، مما جعلها عرضة للزوال حلرمان اخلصم من استخدامها يف 

اهلجوم عىل اآلخر، وذلك عن طريق طمر اآلبار وهدم املساكن. 
وعالوة عىل ذلك، ربام أسهم الظهور املتزامن مليناء سرياف الفاريس يف اجلهة 
التجارة  للعمل يف وظائف  استقطاب سكاهنا  الكويت يف  املقابلة لساحل أرض 

البحرية واملالحة، وهو أمر زاد من إقفار أرض الكويت وهجراهنا. 
اهلجري/العارش  الرابع  القرن  بني  حرضية  حياة  عىل  اآلثاريون  يستدل  مل 
امليالدي والقرن اخلامس عرش امليالدي/ التاسع اهلجري ، لتعود أرض الكويت 

خالل هذه الفرتة إىل مرحلة البداوة وشبه البداوة. 
األدلة  خالل  من  نلحظ  امليالدي  عرش  اهلجري/الثاين  السادس  القرن  يف 
النصية تطورا يف النمط املعييش لبعض السكان يف أرض الكويت ليصبحوا شبه 
بدو، وهم هؤالء الذين يستقرون بالقرب من آبار املياه ويسكنون يف األخصاص 
)أي األعشاش أو العشيش( كام يروي الرحالة الرشيف اإلدرييس يف نزهة املشتاق، 
حيث ذكر قبيلة عامر ربيعة كسكان للمنطقة الواقعة بني القطيف والبرصة. وستزيد 
حركة املرور من إقليم البحرين إىل العراق وبالعكس عرب أرض الكويت، كام تم 
رصد ذلك يف املصادر املعاصة مثل كتاب رشح هنج البالغة، وكتاب رشح ديوان 
الوفراء  يمر عرب  أن طريق األحساء-العراق كان  الذي ذكر  العيوين  املقرب  ابن 

وكبد وغيض يف كاظمة. 
اهلجري/ التاسع  والقرن  امليالدي  عرش  اهلجري/الرابع  الثامن  القرن  ويف 
اخلامس عرش امليالدي تعززت أمهية أرض الكويت من الناحية اللوجستية. فنجد 
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الدولة  ووريثتها  1230م-1400م(   / هـ   802  –  627( العقيلية  الدولة  أن 
اجلربية )820 – 931 هـ / 1417م-1525م( يف األحساء قد دفعتا عدة قبائل 
وحركة  شبكة  توسيع  إىل  الرامي  الضخم  التجاري  مرشوعهام  يف  الدخول  إىل 
القوافل الربية، وكان من بني حمطاهتا البرصة التي كانت أرض الكويت الطريق 
الكويت عىل  ُعثر يف كاظمة وكبد وغريها من مناطق أرض  إليها. وقد  األقرب 
عمالت مملوكية برجية ومغولية، مما يشري إىل مرور قوافل للتجار حمملة ببضائع، 
الداللة  خدمات  توفر  الكويت  أرض  يف  قبائل  وجود  استنتاج  يستدعي  مما 
واحلراسة والتزويد باملياه والطعام واإلسكان باخليم واألخصاص وغريها، وقد 
دلت الدالئل النصية أن كثريًا من هذه القبائل كانت ال تزال تعيش يف األخصاص 

أو األعشاش. 
ال  وتطوراهتا  اإلسالمية  الوسطى  العصور  يف  الكويت  أرض  تاريخ  إن 
يف  والسياسة  لالقتصاد  العامة  احلالة  تعكس  بل  فقط،  الداخيل  الشأن  تعكس 
التواصل بني  املنطقة املحيطة هبا، فمن خالل حال أرض الكويت تتضح درجة 
اجلزيرة العربية والعراق وإيران، فأرض الكويت هي حلقة الوصل، وهي املعرب، 

واملحطة، وغريها من أوصاف توحي بشخصيتها اإلسرتاتيجية.
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المالحق





ملحق )1(

ترجة التقرير اخلتامي للبعثة الربيطانية الكويتية التي عملت يف مواقع كاظمة 
 Kadhima: كتاب  يف  وزمالؤه  كينيت  ديريك  كتبه  الذي  والشقايا  والصبية 
Kuwait in the Early Centuries of Islam الذي نرشه سنة 2014م 

املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب بدولة الكويت.

الفرتة  يف  كاظمة  ملنطقة  تقليدي  غري  "تأريخ" أويل  تقديم  جدا  املهم  " من 
اإلسالمية املبكرة يلخص أعامل ونتائج التنقيب باالعتامد عىل األدلة األثرية فقط 
دون األدلة النصية. ومن خالل هذه الطريقة يمكن رسم صورة واضحة لتطور 
املستوطنات عرب الزمن. وسيتم تقسيم املراحل الزمنية للتطور إىل ست فرتات. 
حيث  من  بينها  كبرية  فروق  مالحظة  متت  إذا  وأخرى  فرتة  بني  التفريق  وسيتم 
األنامط الثقافية املادية، ومن خالل مقارنة كل فرتة مع التي تليها سيتضح كيف 
الطريقة يف  بأن هذه  االعرتاف  بد من  السكان. وال  التغيريات عىل حياة  طرأت 
التأريخ التي تفتقد إىل التفاصيل املتعلقة باألحداث والشخصيات املهمة املرتبطة 
باملكان تعّد عملية جافة، ولكنها يف الوقت نفسه تعطينا فكرة عميقة عن التغيريات 
للمجتمع ولالقتصاد يف كاظمة والتي قد تكون غري منصوص عليها  األساسية 

بوضوح يف املصادر التارخيية.

وفيام ييل نقدم اإلطار التارخيي للفرتات الست التي مرت عىل كاظمة:

الفرتة رقم 1:

امليالدي  السادس  أو  اخلامس  القرن  قبل  إىل  يعود  أثري  دليل  يوجد أي  ال 
عىل طول اخلط الساحيل لكاظمة، ولعل مرّد خلو املنطقة من األدلة املادية هو أن 
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السكان يف تلك الفرتة كانوا ال يزالون بدوًا رّحاًل مل يرتكوا شيئًا ماديًا ليتم اكتشافه 
من قبل اآلثاريني.

الفرتة رقم 2:

يف حوايل القرن اخلامس أو السادس امليالدي تظهر أعدادا كبرية من جرار 
شامل  يف  الصبية  جزيرة  شبه  ساحل  طول  عىل  العراق  يف  املصنوعة  الطوربيدو 
جون الكويت. ومن املحتمل أن وجود هذه اجلرار يدل عىل بداية تبادالت جتارية 
التجار  الساحل بشكل موسمي وبني  باستيطان  بدؤوا  الذين  البدو  السكان  بني 
العراقيني الذين أبحروا إليهم بالقوارب ليتبادلوا بعض السلع مثل زيت الطبخ 

واخلمور ومنتجات احليوانات واألسامك .

الفرتة رقم 3:

امليالدي،  الثامن  القرن  وبداية  السابع  القرن  أواخر  يف  املرحلة  هذه  تبدأ 
حيث يمكن مالحظة أن تلك اجلامعات البدوية قد بدأت يف االستقرار وبشكل 
املتناثرة  املستوطنات  بعض  وجدت  فقد  كالسابق؛  موسمي  بشكل  وليس  دائم 
املكونة من بيوت حجرية صغرية يف املنطقة E ومنطقة امغرية. ويبدو نمط توزيع 
التي تتصف  البدو ملخيامهتم  توزيع  لنمط  الصغرية مشاهبًا  البيوت احلجرية  هذه 
البيوت  توزيع  طريقة  عن  خيتلف  نمط  وهو  بينها،  مسافات  ووجود  بتباعدها 
وانتظامها يف القرى. وليس من املؤكد إن كان سكان هذه البيوت قد سكنوا فيها 
طوال العام أو مل يسكنوا، لكن من الواضح أهنم بدأوا باقتناء ومراكمة مصنوعات 
مادية مثل الفخاريات املستوردة والزجاج واألحجار اللينة. ولعلهم حصلوا عىل 
تلك األشياء عن طريق التبادل التجاري مع التجار واحلجاج الذين كانوا يمرون 
باملنطقة. وتوجد كثري من تلك املستوطنات بالقرب من آبار املياه التي كانت أيضا 



- 139 -

تزود املسافرين باملياه. وكمثال عىل ذلك بئر املاء املكتشف باملنطقة ABC وغريها 
من اآلبار املعروفة بالقرب من امغرية.

الفرتة رقم 4:

يف هناية القرن الثامن امليالدي تم بناء بيت واحد عىل األقل مستطيل الشكل 
من طوب اللبرِن بالقرب من بئر املاء املكتشف يف املنطقة ABC، يف حني بدأ الناس 
بإخالء املستوطنات األقدم إىل أن هجروها جيعهم. ويضم هذا البيت املبني من 
طوب اللبن غرفتني، ويتصف بكونه ذا شكل معامري جديد مل يسبق أن عرف عىل 
طول هذا الساحل. ومن خالل احلكم عىل كمية اخلزف والسلع املستوردة التي 
امتلكوا  البيت كانوا أكثر ثراء من اجلميع؛ فقد  استخدمت يبدو أن ساكني هذا 
مخسة أضعاف ما امتلكه اآلخرون يف املنطقة E. إن طراز بناء هذا البيت يشري إىل 
تأثريات خارجية، ومن املحتمل أنه قد بني بواسطة أحد الوافدين أو أحد السكان 

املحليني الذي استجلب تصميامت خارجية.

الفرتة رقم 5:

طول  عىل  املستوطنات  جيع  هجران  تّم  امليالدي  التاسع  القرن  هناية  مع 
ُيعرف  ABC. ال  املنطقة  اللبن يف  املبني من طوب  املنزل  فيها ذلك  بام  الساحل 
إذا اعتربنا أن سكان هذه املستوطنات كانوا يعتاشون عىل  سبب اهلجرة، ولكن 
الرزق هذا بسبب  ُحرموا مصدر  قد  فإهنم  املارين هبم  للحجاج  تقديم خدمات 
ببناء  بغداد  يف  العباسية  الدولة  قامت  حيث  إليهم،  القدوم  عن  احلجاج  توقف 
مياه  آبار  الباطن والتي حتتوي عىل  لوادي  املحاذية  الشقايا  حمطة كبرية يف منطقة 
كبرية ومبان واسعة، مما جعل املسافرين احلجاج يستبدلون بالطريق الساحيل املار 

بكاظمة طريق الشقايا.
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الفرتة رقم 6:

مع هناية القرن العارش امليالدي تم هجران حمطة الشقايا أيضا، بل إنه يتعذر 
علينا مطلقا العثور عىل أكثر من شظية فخارية واحدة معزولة أو اثنتني من شأهنا 
أن تدل عىل وجود أي نشاط برشي يف كامل أرض الكويت وملدة سبعة قرون. 
ويبدو أن كثريا من السكان قد عادوا إىل البداوة، ومن الصعب إجياد آثارهم، ومع 
ذلك فإنه البد من وجود مواقع مل يتم العثور عليها بعد، والتي يف حال اكتشافها 

ربام ستغري من هذه النظرة.)1( 

1- Kennet, Derek ed., Kadhima: Kuwait in the Early Centuries of Islam (Ku-
wait: National Council for Culture, Arts, and Letters of the State of Kuwait 
2014), p. 59.
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ملحق )2(

الكويت   أرض  تقع  الذي  البحرين  إقليم  يف  األحداث  ألبرز  زمني  خط 
ضمنه:

التأثري الساساين ثم اللخمي/املنذري يف إقليم البحرين قبيل  224 – 612 م 
اإلسالم.

يف  السالسل  ذات  معركة  وحدوث  الراشدين،  اخللفاء  فرتة  612 – 661 م 
كاظمة بعهد أيب بكر سنة 12 هـ/633م.

حكم الدولة األموية. 661 – 750 م 

ظهور إمارة بني حنيفة ثم إمارة قيس بن ثعلبة )اخلوارج( يف  67 هـ/686 م 
نجد والبحرين املستقلة عن األموين.

وهي  اخلوارج(،  من  بأهنا  )مصنفة  القيس  عبد  إمارة  قيام  78 هـ/697 م 
مستقلة عن األمويني.

عودة احلكم األموي إلقليم البحرين. 105 هـ/723 م 

750م-863م  احلكم العبايس يف إقليم البحرين.

بصاحب  )سيلقب  البحرين.  إقليم  يف  حممد  بن  عيل  إمارة  863 -869م  
الزنج الحقا يف جنوب العراق( 

وخروج  البحرين  إقليم  يف  )القرمطية(  اجلنابية  الدولة  قيام  286 هـ /899 م 
اإلقليم من سلطة الدولة العباسية هنائيا.

)جزيرة  أوال  جزيرة  يف  الّزّجاج  حممد  بن  العّوام  إمارة  قيام  456 هـ/1064م 
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البحرين حاليا( بعد االنقالب عىل اجلنابيني )القرامطة(.

ظهور إمارة آل عّياش يف القطيف بعد االنقالب عىل اجلنابيني  462 هـ/1070م 
بن  العوام  إمارة  وإسقاط  أوال  جزيرة  ضم  ثم  )القرامطة( 

حممد.

بدء اإلمارة العيونية يف األحساء وإسقاط الدولة اجلنابية هنائيًا  470 هـ/1077م 
ثم امتداد حكمها لكامل إقليم البحرين.

قيام اإلمارة العقيلية )العصفورية( بعد العيونيني يف األحساء  627 هـ/1230م 
والياممة وظهور تنظيم القوافل العقيلية )العقيالت(.

سقوط اإلمارة العيونية يف جزيرة أوال. 633 هـ/1236م 

اهنيار اإلمارة العقيلية سياسيا. 802 هـ/1400م 

نشأة اإلمارة اجلربية يف األحساء وامتدادها يف إقليم البحرين  820 هـ/1417م 
ونجد وعامن وتعزيز نشاط القوافل.

وسقوط  )البحرين(  أوال  جلزيرة  الربتغايل-اهلرمزي  الغزو  927 هـ/1521م 
اجلربيني يف جزيرة أوال/البحرين.

املنتفق  قبيلة  يد  عىل  األحساء  يف  اجلربية  السلطنة  سقوط  930 هـ/1525 م 
حكام البرصة وبادية العراق، متهيدا لالحتالل العثامين إلقليم 

البحرين/األحساء حوايل سنة 1550م. 
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ملحق )3( 

نص من كتاب األصفهاين بالد العرب خيص طريق الدو- كاظمة.

الطرق  ألحد  وصفا  العرب  بالد  كتابه  يف  األصفهاين  لغدة  احلسن  كتب 
أرض  عىل  متر  وهي  والبرصة،  حاليا،  الرياض  أي  الياممة،  جر  حرِ بني  الواصلة 

الكويت من الدبدبة إىل العبديل:

يُّ )2(:  "ثم تأيت الوريعة)1(.  قال الَعَنزرِ
��يِّ��َط��ني وَل��ْع��َل��ْع ف���ام ك���ان ب���ني ال��شَّ

أرب����ع م���ن���اق���ل  إل  ل��ن��س��وت��ن��ا 
مثلْه ال��ن��اس  َي����َر  مل  ب��ج��م��ع  فجئنا 

يظلع ال��وري��ع��ة  ظ��ه��ر  ل���ه  ي��ك��اد 
طوال  منتظمة  مياه  وبالسيدان  يدان،  السِّ بطن  عىل  تنحدر  ثم  ّو،  الدَّ تأيت  ثم 

ألفنائهم، منها:
لبني عبداهلل بن بكر بن سعد بن ضبة ماءة يقال هلا املنقاشية. وثم ماء يقال له 

املنقاش، وهو ماء قليل من ماء السامء، وأثامد هلم هناك. قال الراجز:
م��ن��ق��اش أيب  أث�������امد  ص���بَّ���ح���ن 

خ����وص ال��ع��ي��ون ذبَّ�����ل امل��ش��اش
ب��ال��غ��ش��اش ي  ال������رَّ دون  ي���رض���ني 

حي��م��ل��ن ص��ب��ي��ان��ا وخ�����اش ب��اش

كتب الشيخ محد اجلارس يف اهلامش: "الوريعة ال تزال معروفة، وهي جبل معرتض ممتد من الغرب إىل   )1(
يط الرشقي – الشيط العطشان إىل النقرية. وسيأيت تعريفها." الرشق، من طرف الشِّ

"هو ]عىل ما إحدى النسخ املخطوطة للكتاب )بك([ رويشد بن  كتب الشيخ محد اجلارس يف اهلامش:   )2(
بني جزء بن سعد بن  املخطوطات[: من  العنزي، ويسمى رشيد. ذكره يف )مخ( ]رمز إحدى  رميض 
النمر بن يقدم بن عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار. وهو شاعر إسالمي، وصاحب الرجز: هذا أوان الشد 

فاشتدي زيم. )األغاين 14 - 44(."
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أي أخالطًا، والغشاش: دون الرّي".)1(  
ثم يستطرد االصفهاين بذكر مضارب ومياه قبيلة بني ضبة إىل أن يعود مرة 
أخرى ليسجل بشكل متسلسل حمطات ومياه وتالل الطريق إىل البرصة شامال عرب 

أرض الكويت، فيقول:
)2( أرض مستوية مفازة ال ماء به وال شجر وال جبال. مسرية أربعة  "والّدوُّ 
أيام، قيعان،)3( وهو ألفناء )4( متيم. وليس به ماء وال شجر. وال ينبت إال النيص،)5(  
والّسخرَب،)6( وما أشبههام، ال ترى به شجرة مرتفعة رأسًا. ال عرفجة وال غريها، 

إنام تراه مبياضًا كله.
؛ حني  وِّ وِّ صَت إىل ُكّفة العرفج.)8(  ويف منقطع الدَّ فإذا فصلت)7(  من الدَّ
جتوزه وأنت تريد البرصة، واد يقال له وادي السيدان،)9(  به مياه  ألفناء متيم. فأما 

األصفهاين، احلسن لغدة، بالد العرب، ص. 297  )1(
وُّ هو االسم القديم للدبدبة، وهي منطقة ممتدة عرب األرايض الكويتية والسعودية، ويقع طرفها الشاميل  الدَّ  )2(

بني كبد والشقايا.
لة مطمئنة مستوية ُحّرٌة ال  يُع: َأرض واسعٌة َسهرْ كتب ابن منظور يف لسان العرب: والقاُع والقاعُة والقرِ  )3(
برُِت  ُج عنها اجلباُل واآلكاُم ، وال َحىَص فيها وال حجارَة وال ُتنرْ رِباَط ، َتنرَْفررِ ترِفاَع وال اهنرْ ُحُزونَة فيها وال اررْ

َفُع منها وهو َمَصبُّ املرِياهرِ. الشجر ، وما َحواَليرْها َأررْ
ةرِ قبيلٍة هم )معجم الوسيط(. وبام أنه قال أفناء بني متيم فلعله  َرى من َأيَّ َناُء من الناس: اأَلخالط ال ُيدرْ اأَلفرْ  )4(

يعني أنه ال يعلم من أي فرع أو بطن من بطون متيم.
جاء يف املعجم الوسيط: النيص هو َنبرٌْت من الفصيلة النجيلية ، َسبرٌْط من أفضل املراعي .  )5(

جاء يف املعجم الوسيط: السخرب هو شجٌر إذا طال تدّلترْ رءوُسه وانحنت ، واحليات تسكن يف أصوله.   )6(
يان والَغَرز. انظر األصفهاين، بالد  لِّ وزاد األصفهاين يف موضع آخر من كتابه نباتات احَليل والثَّغام والصِّ

العرب، ص. 279.
أي انتهيت أو خرجت.  )7(

العرفج هو النبات الصحراوي الذي يكثر يف أرض الكويت. ولعل املؤلف يقصد أن هناية أرض الدو   )8(
يعقبها أرض ينبت فيها العرفج بشكل كثيف.

البلدانيات سلطان بن عبداهلادي السهيل أن وادي السيدان هو الشق، وليس السادة.  الباحث يف  يرى   )9(
انظر بحثه يف كتاب السهيل، سلطان بن عبداهلادي، املعجم اجلغرايف لدولة الكويت: القسم األول حمافظة 

األمحدي، ص. 300 – 328.



- 145 -

القاصد منها للطريق فامء يقال له النحيحية، أظنه لبني مُحيس، أو ُفقيم.)1(  وعن 
باطية. وفوق ذلك ماء يقال له ]بياض يف النص[.  يمني ذاك ماٌء يقال له الرِّ

ببطن  التي  واملياه  مبنية.)2(   قباب  ماء  كل  عىل  عدة،  مياه  السيدان  وببطن 
السيدان كلها تسمى اجَلرور واجلراير لبعد قعرها، وألهنا ال خترج إال بالغروب)3(  
شاء)5(  الرِّ البئر إىل فمها حتى جيرُّ اجلمُل  الَغرب من قعر  والّسواين.)4( فال خيرج 

يف األرض من ُبعد مذهبه.
البرصة. فعن يمينك مياه من ثامد، منها ثمد)6(   تريد  ثم جتوز ذلك منحدرًا 
قاعي. وعن يمينك حني جتوز النحيحية منحدرًا إىل البرصة جبل يقال له ترَِياس)7(  الرِّ
وقريبا منه ثمد يقال له الفاريس، عليه قبتان مبنيتان، وهو لبني احلرماز)8(، وفيه 

كتب الشيخ محد اجلارس يف اهلامش: محيس وفقيم بن منقر بن عبيد بن مقاعس بن عمرو بن كعب بن   )1(
سعد بن زيد مناة بن متيم.

يتضح هنا اهتامم السكان بتطوير مصادر املياه فهي جزء رئييس من اقتصادهم الذي يعتمد أيضا عىل توفري   )2(
اخلدمات اللوجستية.

ُب: الّدلو العظيمة ُتتَّخذ من جلد ثور. جاء يف املعجم الوسيط: الَغررْ  )3(
يَّة ، ثم جتّره املاشيُة ذاهبٌة وراجعة. والسانَيُة اإلرِبُل ُيستَقى عليها  َنورِ ُب وَأداُتُه ُينصب عىل املَسرْ السانَيُة: الَغررْ  )4(

املاُء من الدواليب.
لو ونحوها. شاُء : احَلبرْل، َأو حبل الدَّ ورد يف املعجم الوسيط: الرِّ  )5(

َمُد : املاء القليل الذي ال ماّد له، وقيل: هو القليل يبقى يف  ُد والثَّ جاء يف لسان العرب البن منظور: الثَّمرْ  )6(
ٌة من صحة  اجَلَلد، وقيل: هو الذي يظهر يف الشتاء ويذهب يف الصيف. ويف بعض كالم اخلطباء: ومادَّ
َمَد، وهو بالتحريك،  ُجررْ هلم الثَّ َفة: وافرْ ؛ ويف حديث َطهرْ َئٌة، واجلمع َأثرْامٌد. والثِّامُد: كالثََّمدرِ َدٌة َبكرِ ررِ َثمرِ التََّصوُّ
ُه هلم حتى يصري كثريًا؛ ومنه احلديث: حتى نزل بَأقىص احلديبية عىل َثَمٍد ؛ وقيل:  ُجررْ املاء القليل َأي افرْ
َرترِ الثِّامُد إرِذا ملئت من املطر، غري َأنه مل  الثِّامُد احُلَفُر يكون فيها املاُء القليل؛ ولذلك، قال َأبو عبيد: ُسجرِ
ُد َأن يعمد إرِىل موضع يلزم ماء السامءرِ جيَعُله َصَنعًا، وهو املكان جيتمع فيه املاء،  يفرسها. قال َأبو مالك: الثَّمرْ
َر يف نواحيه ركايا فيملُؤها من ذلك املاءرِ، فيرشب الناس املاَء الظاهر حتى جيف  وله مسايل من املاءرِ، وحيفرِ
ُح الَقيظ وتبقى تلك الركايا فهي الثِّامُد. وحاصل معنى هذا أن الثمد من صنع اإلنسان  إرِذا َأصابه َبواررِ

وليس طبيعيا، لذلك فهو جزء من البنية التحتية اخلاصة باالستفادة من مصادر املياه.
الوفرة. وال أتفق معهم يف  اللتياس اآلن ويقع يف منطقة  الغنيم والفرحان والسهيل، تياس هو  بحسب   )7(
ذلك، وأرى أن جبل تياس قد يكون ضلعا يقع جنوب رشق اجلهراء، بمنطقة رحية، حيث تل الرحا 

أيضا.
كتب الشيخ محد اجلارس: "واحلرماز هو احلارث بن مالك بن عمرو بم متيم."  )8(
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يقول الشاعر: لوال ترَِياس ضلَّت اجُلرد الثمد. يعني باجُلرد بني احلرماز، يلقبون 
حا.)1( وعن يمني الطريق، إذا جزت هذا  باجُلرد. وعن يمني ذاك جبل يقال له الرَّ

كله؛ الرقاعي.)2( ويف الفاريس أو غريه، يقول الشاعر:
ب��ه م��ن ب��ن��ي احل���رم���از ق���وم ت��وارث��وا

الرضائب ل��ؤم  القرنني  ذي  عهد  عىل 
وقريبا من الرقاعي ثمد يقال له ثمد الكلب. ويف تلك املخارم ثامد عامتها 
للحرماز. ثم جتوز إىل موضع يقال له املخارم)3( حتى هتبط كاظمة. وفيها يقول 

الراجز:
ذر ب������ن  حم��������رز  جل��������امل  ق������ل 

ي ف��اس��َب��ِط��رِّ ال��ل��ي��ل��ة  يف  ن����وم  ل 

املِ�����َج�����رِّ ث���ن���ي���ة  ت��������ردي  أو 

اجل������وِّ م����ن ك���اظ���م���ة امُل����غ����رَبٍّ
وأه��������ل م������اء خ���ل���ق���وا ل��ل��ر

جم������اوري ال��ب��ح��ر هب���ا امل��خ��رض
للعدو، وهبا  فيه سالح، قد أعدوا  البحر، وهبا حصن  وكاظمة عىل ساحل 
جتار، ودور مبنية، وعامتهم متيم. وثنية املجر هي التي هتبط منها عىل كاظمة. وهي 

تل صغري صغري جنوب اجلهراء. وأعتقد أنه هو املعني يف نص األصفهاين وليس التل اآلخر الذي حيمل   )1(
نفس االسم ويسمى رحية الوفرة؛ ألنه بذلك يكون جنوب رشق وادي السيدان ويفرتض أن األصفهاين 
بن  سلطان  السهيل،  انظر  املوضوع  هذا  حول  الشامل.  إىل  اجلنوب  من  بالرتتيب  املناطق  أسامء  يكتب 

عبداهلادي، املعجم اجلغرايف لدولة الكويت: القسم األول حمافظة األمحدي، ص. 269 – 272.  
من املحتمل جدا أن تكون منطقة الرقاعي قريبة جدا من اجلهراء احلالية؛ فهي تقع بني الرحية وكاظمة.  )2(

املخارم جع خرمة، وهي كام قال ياقوت: "ُجَبيرْالٌت وُأنوُف جباٍل." وقد تكون هذه املخارم التي يعنيها   )3(
منطقة  سفحها  يف  وتقع  الصبية  إىل  املمتدة  الزور  بجال  املتصلة  األطراف  جال  تالل  هي  األصفهاين 

كاظمة.
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إىل  فيها  النجفة.)1( فتميض  فُتَسنُِّد يف  تنُصُل من كاظمة  ثم  تسمى خرما كاظمة. 
الصليب وهو جبل، والنجفة طريق بني أجبال فيها رياض.)2( وبالصليب حيَّات 

خبيثة، قال: ويف الصامن أيضا حيات.

ثم هتبط من الصليب يف أودية سهلة حتى تنتهي إىل أيَرمى،)3( يقال له أيرمى 
فإذا  إنسان.  للطريق، وهو شبه شخص  مبني من حجارة  الركبان،)4( وهو علم 
جزت أيرمي الركبان فعن يمينك ماءة، إن شئت وردهتا وإن شئت مل تردها، يقال 
ثم  وأثلتان كبريتان.  مبني  بن سليامن،)5( وعليها قرص  لعيسى  امُلَعرقبة، وهي  هلا 

متيض من أيرمي الركبان فتعلو مغرا يقال له احلزيز، وفيه يقول الراجز:
أي���ُن���ق���ي ب���احل���زي���ز  يل  ب�����دا  مل����ا 

ك������ربَُّت ت��ك��ب��ري األس�����ري امل��ط��ل��ق
فتميض يف احلزيز حتى هتبط ماء يقال له سفوان.")6( 

نسب أحد الباحثني النجفة هذه إىل ساحل انجفة الذي يقع يف منطقة البدع جنوب مدينة الكويت، وهو   )1(
بال شك غري دقيق ألنه بعيد، ويأخذنا جنوبا بعد أن وصلنا قريبا من البرصة. 

التي يتحدث عنها  املنطقة  املاء وتنبت عشبا. ويف هذه  التي جيتمع فيها  املنخفضة  الروضة هي األرض   )2(
العيش،  أم  وجنوب  واملطالع  كاظمة  شامل  وتقع  خريم،  تسمى  روضة  الكويت  يف  يوجد  األصفهاين 

ويوجد أيضا منطقة فيها أكرب موقع للمياه اجلوفية وهي الروضتني.
– العلم، وهو حجارة جتمع فوق املكان املرتفع  "األيرمى واألرم  كتب الشيخ محد اجلارس يف اهلامش:   )3(

لرتشد إىل املوضع."
نسب نفس الباحث أيضا هذه املنطقة إي بحرة الركبان، ويبدو أهنا ليست التي عناها األصفهاين، ألهنا   )4(
تقع جنوبا يف األمحدي أو ظهر العدان. ومن املحتمل أن تكون املنطقة التي يقصدها األصفهاين هي أم 
العيش، ألنه قد وجد هناك نصف درهم فيض عبايس، وهذا له إشارة عىل اختاذ هذه املنطقة كمنزل أو 

متعشى أو حمطة لتوقف القوافل. والركبان تعني الراكبني عىل الدواب،  أي املسافرين.
بن  "... وعيسى  العرب لألصفهاين:  بالد  كتاب  الشيخ محد اجلارس يف هامش صفحة 389 من  كتب   )5(
سليامن هذا هو ابن عيل بن عبداهلل بن عباس، أخو حممد بن سليامن املتقدم ذكره. وهو من رساة بني هاشم 
وخيارهم، وكان رجال عمرانيا. ينمي املال وينفقه يف استصالح األرايض. ولعل هذا مما سبب له عداء 
بعض شعراء عرصه، فهجاه منهم ابن أيب عيينة – كام يف كامل املربد – وابن مناذر أبو الشمقمق – كام يف 
األغاين – وذكر احلاجري )حاشية البخالء( ص. 340، أنه توىل إمارة البرصة للسفاح. والذي توالها له 

هو سليامن أخوه، وقد يكون ناب عنه."
األصفهاين، احلسن لغدة، بالد العرب، ص. 317 – 322.  )6(
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اإلمارة العقيلية العصفورية:  123، 142
142 ،121 اإلمارة العيونية: 
37 أم حجول: 

87 امديرة: 
97 ،31 أم الرمم: 
147 ،98 ،97 ،88 أم العيش: 
139 ،138 ،62 ،52 أمغرية: 
37 أم قدير: 
94 ،93 أم قصبة: 
68 أم املرادم: 
38 األناضول: 
51 األنبار: 
115 األندلس: 
59 أم النمل: 
94 أم اهليامن: 

 ،88 ،77 ،75 ،55 ،38 ،32 ،27 األهواز: 
131 ،95
 ،93 ،92 ،74 ،69 ،57 ،43 ،37 أوارة: 
97 ،96 ،94
121 ،65 أوال: 
133 ،131 ،121 ،38 ،27 إيران: 

 ،101 ،100 ،97 ،88 أيرمى )الركبان(: 
147
59 ،38 إيكاروس: 

)ب(
82 بئر الطوالة: 

)1( فهر�ض املوا�شع
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 ،91 ،73 ،56 ،55 ،43 ،36 ،35 الباطن: 
101
54 البحر األمحر: 
59 بحر إجية: 

 ،48 ،47 ،46 ،45 ،30 ،27 البحرين: 
 ،75 ،68 ،67 ،65 ،61 ،57 ،55 ،50
 ،89 ،88 ،83 ،82 ،80 ،79 ،78 ،77
 ،120 ،115 ،110 ،99 ،93 ،92 ،91
141 ،132 ،131،125 ،124 ،121
93 بحرية الضبعة: 
147 البدع: 
 ،81 ،80 ،74 ،69 ،57 ،43 ،37 الربقان: 
97 ،93 ،82
100 بركة الثليمة: 
100 بركة اجلميمة: 

 ،77 ،54 ،51 ،42 ،35 ،31 ،27 البرصة: 
 ،91 ،90 ،89 ،88 ،86 ،84 ،82 ،79
 ،112 ،110 ،109 ،101 ،99 ،96 ،92
 ،124 ،122 ،120 ،117 ،116 ،115
 ،132 ،131 ،128 ،127 ،126 ،125
147 ،145 ،144 ،143 ،142 ،133
95 ،94 ،93 بطن الضباع: 
89 ،35 بطن فلج: 
123 ،118 ،115 ،76 ،72 بغداد: 
31 بلوقة: 
27 بوبيان: 

54 ،51 ،48 ،47 بوشهر: 
67 بيت قطرايا: 

 ،124 ،115 ،96 ،79 ،77 ،27 بريوت: 
125

)ت(
53 تاروت: 
60 تايلوس: 
99 ،97 ،74 ،43 تياس: 
100 الثمد: 
97 ثمد الفاريس: 
97 ثمد الكلب: 
97 ثمد املنقاش: 
97 ثنية املجر: 

)ث(
65 ثاج: 

)ج(
29 جال األطراف: 
39 ،30 ،29 ،28 جال الزور: 
98 جبل  تياس: 
98 جبل الرحا: 
97 ،88 جبل الصليب: 
65 اجلبيل: 
92 الچدادية: 
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142 ،141 جزيرة أوال: 
 ،97 ،75 ،57 ،45 ،42 اجلزيرة العربية: 
131 ،124 ،123
104 جزيرة القرين: 
88 ،76 جزيرة عكاز: 
27 جلفار: 
42 ،30 اجلنابية: 
77 جريا )ديب(: 
146 ،145 ،99 ،98 ،97 ،52 اجلهراء: 
77 جواثي: 

 ،48 ،38 ،33 ،29 ،28 جون الكويت: 
138 ،86

)ح(

 ،82 ،78 ،73 ،72 ،56 ،55 ،35 احلجاز: 
131 ،111 ،109 ،91 ،89 ،88
143 ،96 حجر الياممة: 
118 ان:  حرَّ
97 ،88 احلزيز: 
130 احلرض: 
91 حفر أيب موسى: 
92 ،91 ،74 ،73 احلفري: 
113 حلوان: 
88 ،31 احلومان: 

75 ،58 ،57 احلرية: 

)خ(
75 ،48 خراسان: 
91 اخلرجاء: 
87 اخلرفيش: 
88 ،30 اخلرم: 
115 خرضمة الياممة: 
 ،104 ،102 ،52 ،51 ،38 اخلليج العريب: 
211 ،110
28 خور عبداهلل: 
52 ،30 اخلويسات: 
50 اخلريان: 

)د(
72 ،65 دارين: 
97 ،96 ،55 ،42 الدبدبة: 
33 دجلة: 
117 ،110 ،100 درب زبيدة: 
89 الدهناء: 
34 ،33 ،32 الدوحة: 
141 ،81 ،80 ،79 الدولة األموية: 
121 الدولة االيلخانية املنغولية: 
126 ،125 الدولة اجلربية: 

 ،113 ،111 الدولة اجلنابية القرمطية: 
142 ،132
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112 الدولة السلجوقية: 
 ،132 ،112 ،111 ،109 الدولة العباسية: 
141
121 الدولة العيونية: 
112 الدولة الفاطمية: 
91 الدونج: 

 ،97 ،96 ،89 ،85 ،55 ،43 ،41  : وُّ الدَّ
144 ،143 ،128 ،101 ،100 ،99

)ذ(
89 الذرانح: 
101 ذو طلوح: 

)ر(
27 رأس اخليمة: 
28 رأس عجوزة: 
34 ،33 راس عشريج: 
145 ،97 الرباطية: 
93 الربع اخلايل: 
الرحا:  43، 88، 97، 146
91 حيل:  الرُّ
145 ،97 الرحّية: 
146 رحية الوفرة: 
100 رفحا: 
97 ،88 الروضتني: 

146 ،97 قاعي:  الرِّ
143 ،96 الرياض: 
90 الرقعي: 
90 الرقيعي: 
97 ،31 رمم: 
48 ري شهر: 
48 ريف أردشري: 

)ز(
82 ،79 ،77 الزارة: 
56 زبالة: 
117 زبيد: 

)س(
99 ،37 السادة: 
35 الساملي: 
120 ،97 ،88 ،28 سفوان: 
142 السلطنة اجلربية: 
121 السلطنة اململوكية: 
120 سنام: 
100 ،99 ،97 ،37 السيدان: 
132 ،111 ،110 ،54 سرياف: 

)ش(
 ،115 ،82 ،79 ،76 ،38 الشام: 
124 ،124121
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 ،101 ،92 ،91 ،88 ،71 ،35 الشجي: 
130 ،111 ،110 ،109 ،107
95 الشدادية: 
38 ،35 ،33 شط العرب: 
93 الشعيبة: 
140 ،138 ،137 ،92 ،91 ،35 الشقايا: 
97 ،37 الشق: 
37 الشقيق: 
104 ،56 ،53 ،40 ،38 ،27 الشويخ: 
49 شرياز: 

)ص(
128 ،126 ،123 الصبيحية: 
 ،88 ،53 ،52 ،38 ،30 ،29 ،28 الصبية: 
146 ،138 ،137 ،107
97 عاب:  الصِّ
147 ،86 ،56 ،30 الصليب: 
147 ،115 ،89 الصامن: 
65 صري بني ياس: 

)ض(
95 ،94 ،93 الضباعية: 

95 ،94 الضبعة: 

)ط(
96 طربستان: 
115 طخفة: 
125 طهران: 
93 ،43 ،37 طواله: 

 93 ،82 الطويل: 

)ع(
97 ،88 ،35 العبديل: 
 ،85 ،82 ،73 ،43  ،37 ،28 العدان: 
147 ،118 ،97-92
 ،58 ،56-54 ،46 ،38 ،32 ،27 العراق: 
 ،91 ،89 ،82 ،78 ،75 ،71 ،69 ،61
 ،127 ،122 ،113 ،111 ،108 ،95 ،92
142 ،141 ،138 ،133 ،131
110 ،82 ،77 العقري: 
 ،53 ،52 ،50 ،47 ،40 ،37 ،27 عكاز: 
 ،104 ،102 ،94 ،69 ،64 ،61 ،59 ،56
130 ،111 ،110 ،106
 ،131 ،115 ،92 ،55،56 ،27 ُعامن: 
142

)غ(
132 ،120 ،119 ،118 ،87 ،86 غيض: 
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)ف(
 ،72 ،66 ،61 ،50 ،45 ،38 ،32 فارس: 
95 ،88 ،75
146 ،145 ،65 ،57 ،47 الفاريس: 
89 ،85 فلج: 
93 الفحيحيل: 
60 ،59 ،33 الفرات: 
93 الفنطاس: 
93 الفنيطيس: 
49 فريوز آباد: 
 ،51 ،47 ،41 ،39 ،37 ،27 فيلكا: 
 ،69 ،67 ،66 ،64 ،63 ،61 ،60 ،59
 ،103 ،102 ،98 ،93 ،88 ،87 ،76 ،71
130 ،126 ،123 ،111 ،105

)ق(
75 القادسية: 
123 ،118 ،116 القاهرة: 
96 القرعة: 
89 القريتني: 
106 ،64 ،40 ،27 القرين: 
104 ،103 ،102 ،39 القرينية: 

 ،71 ،69 ،67 ،39 ،63 ،76 القصور: 
102

94 ،93 القصيبية: 
77 ،65 قطر: 
69 قطرايا: 

القطيف: 42، 53، 54، 56، 72، 77، 79، 
 ،118 ،117 ،112 ،110 ،93 ،82 ،80
142 ،132 ،128 ،125 ،121
68 قلعة الركّيات: 

)ك(
 ،35-28،25 كاظمة: 
 ،56 ،54 ،53-51 ،50 ،48 ،47 ،43
 ،78 ،76 ،74 ،71 ،69 ،62 ،61 ،57
 ،101 ،99 ،97 ،96  ،93-83 ،81 ،79
 ،120-117 ،115 ،112 ،111-107
 ،133 ،132 ،130 ،128 ،126 ،124
147 ،146 ،143 ،141 ،137
126 ،123،86 ،78 ،76 كاظمة البحور: 

 ،132 ،128 ،123 ،120 ،118 ،93 كبد: 
133
92 ،74 كدد: 
118 ،86 كظيم: 
86 الكواظم: 
117 ،109 ،56 الكوفة: 
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)ل(
77 اليدن: 
128 اللصافة: 
128 ،127 اللهابة: 

)م(
75 ،72 املدائن: 
30 مديره: 
92 ،72 املدينة املنورة: 
93 املسيلة: 
56 املشقر: 
126 ،124 ،122 ،121 ،112 مرص: 
147 ،97 ،88 ،30 املطالع: 
30 املطيليع: 
101 ،97 ،88 املعرقبة: 
86 املقر: 
123 ،109 ،89 ،77 مكة: 
69 ،50 مملكة محري: 
144 ،100 ،90 اململكة العربية السعودية: 
69 مملكة كندة: 
97 ،37 املناقيش: 
90 املنجشانية: 
41 املنقاش: 
97 ،43 املنقاشية: 

93 املنقف: 
89 ،82 املنكدر: 
93 املهبولة: 
115 ميورقة: 
105 ،88 ،52 ،50 ،14 ميناء الشويخ: 

)ن(
89 النباج: 
 ،108 ،89 ،88 ،78 ،75 ،56 ،55 نجد: 
142 ،141 ،131 ،127 ،121
56 النجف: 
147 ،97 ،88 النجفة: 
97 النحيحية: 
69 ،28 النويصيب: 
48 نيسابور: 

)ه�(
 ،82 ،80 ،79 ،77 ،73 ،72 ،56 هجر: 

110 ،92

74-72 هرمز: 

112 ،76 اهلضبة اإليرانية: 

93 اهلفوف: 

123 مهذان: 
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73 ،54 اهلند: 

69 هيت: 
)و(

 ،109 ،97 ،96 ،88 ،85 وادي الباطن: 
140
27 وادي الرافدين: 
89 وادي الرمة: 
108 ،77 وادي الستار )وادي العجامن(: 
97 وادي الصامن: 
116 ،108 ،77 وادي العجامن: 
101 ،82 وادي فلج )الباطن(: 

87 واسط: 
91 الوردة: 

الوفرة )الوفراء(: 
 ،118 ،108 ،99 ،93،97 ،79 ،43 ،37
145 ،132 ،127 ،120

)ي(
142 ،91 ،82 ،80 ،78 ،56 الياممة: 

 ،88 ،69 ،55 ،54 ،51 ،50 ،46 اليمن: 
131 ،111 ،91 ،89
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)أ(
68 إبراهام قطرايا: 
59 أبولو: 
56 ابن األثري، عيل: 
117 أجود بن سند بن دمهش: 
54 األحباش: 
68 أحوب القطري: 

 ،116 ،115 ،42 األدرييس، الرشيف:  
128
113 أرتق بيك: 
49 أردشري الساساين: 
124 األرناؤوط، أمحد: 
59 ،38 أريان: 
59 أريستموبولوس: 
95 األزارقة: 
76 األزد: 
128 ،42 ،31 ،30 األزهري: أبو منصور: 
62 إسحق النينوي: 
42 أسد: 
59 ،38 األسكندر األكرب: 

 ،83 ،35 اإلسكندري، نرص بن عبدالرمحن: 
96
118 األرشف:  
91 األشعري، أبو موسى: 

 ،30 األصفهاين، احلسن: 
 ،100  ،97 ،96 ،89 ،85 ،72 ،41 ،31
147 ،146 ،144 ،143 ، 108 ،101
97 األصفهاين، أبو الفرج: 
85 ،83 األصمعي، عبدامللك: 
94 ،30 األعشى، ميمون بن قيس: 
117 األعلم الشنتمري: 
33 امرؤ القيس: 
78 األمويون: 
118 ،117 األمري العيوين: 
84 األنباري، أمحد زكي: 
33 األنباري، أبو بكر: 
60 إيكاروس بن دايدالوس: 
126 ،123 االيلخان  خدابنده: 

)ب(
133 الربجية )املامليك(: 
128 ،127 ابن بسام، أمحد: 
127 البسام، عبداهلل: 
115 البغدادي، اخلطيب: 
31 البغدادي، صفي الدين: 
 ،72 ،61 ،56 ،41 ،33 ،30 بكر بن وائل: 
117 ،82 ،79  ،75
99 أبو بكرة: 

)2( فهر�ض الأعالم )الأ�شخا�ض والقبائل(
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 ،41 ،27 البكري، عبداهلل بن عبدالعزيز: 
94 ،79
75 البكريون: 
96 ،83 ،80 ،79 البالذري، أمحد بن حييى: 
61 ،54 البيزنطيون: 

)ت(
124 تركي مصطفى: 
 ،58 ،56 ،55 ،49 ،42 ،41 ،30 بنو متيم: 
 ،94 ،93 ،82 ،79 ،78 ،76  ،75 ،72
144 ،117 ،110 ،108 ،99 ،96
108 ،75 التميميون: 

)ج(
33 اجلاحظ، عمرو بن بحر: 
80 ابن اجلارود، األشعث بن عبداهلل: 
127 اجلربي، زامل بن حسني: 
113 اجلذمي، حييى بن عياش: 
95 ،83 جرير بن عطية: 
92 ،91 جعفر بن سليامن: 
104 جيل عبد محزة: 
113 ،112 ،111 ،42 اجلنابيون: 
120 ،113 اجلنبي، عبداخلالق: 
108 اجلهني، عويضة بن مترييك: 
106 ،105 ،40 جواد كاظم النجار: 

113 ،49 ابن اجلوزي، أبو الفرج: 
63 جويل بونريك: 

)ح(
145 احلارث بن مالك بن عمرو بن متيم: 

 ،71 ،66 ،64،61 ،50 حامد املطريي: 
 ،123 ،106 ،104 ،103 ،98 ،93 ،92
126
109 ،95 ،79 احلجاج بن اليوسف الثقفي: 
118 ابن أيب احلديد، عز الدين: 

 ،91 ،85 ،83 احلريب، أبو اسحاق إبراهيم: 
92
146 ،145 ،41 بنو احلرماز: 
83 ابن حزم، عيل بن أمحد: 
82 احلطيئة، جرول بن مالك: 
59 ،58 احليل، أبو البقاء: 

 ،101 ،91 ،72 ،35 ،30 محد اجلارس: 
147 ،145 ،143
65 محد بن صاي: 
145 محيس بن منقر: 
145 بنو محيس: 
122 محيضة بن أيب نمي: 
75 بنو حنظلة: 
80 ،79 بنو حنيفة: 
110 ابن حوقل: 
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)خ(
50 خالد العسيل: 
74 ،72 خالد بن الوليد: 
117 ،116 ،77 ابن خرداذبة، عببيد اهلل: 
117 خفاجة )قبيلة(: 
49 ابن خلدون، عبدالرمحن: 
117 اخللط )قبيلة(: 
99 خليفة بن خياط: 
49 خليل شحادة: 
95 ،78 ،71 اخلوارج: 

)د(
72 ،41 بنو دارم: 
112 الدردفندي: 
137 ،107 ،92 ،65 ديريك كينيت: 
 ،57 ،52 ،50 الدويش، سلطان مطلق: 
126 ،92 ،86 ،78 ،76 ،69
93 ديكسون: 
49 ،48 ،47 الدينوري، أبو حنيفة: 

)ذ(
125 الذهبي، شمس الدين: 
101 ذو الرمة، غيالن بن عقبة: 

)ر(
110 الراشد، سعد عبدالعزيز: 
117 ربيعة الشام: 

51 ابن رستة، أمحد بن عمر: 
122 رميثة بن أيب نمي: 
61 ،54 الروم: 
52 الرومي، أمحد البرش: 
143 رويشد بن رميض العنزي: 
59 رياح بن يربوع: 
79 الريان النكري: 

)ز(
109 زبيدة بنت جعفر بن املنصور: 
84 الزبيدي، حممد: 
78 الزبري: 
79 ،78 الزبرييون: 
142 ،141 الزجاج، العوام بن حممد: 
94 زرارة: 
127 الزعوب )قبيلة(: 
131 الزنج: 
61 زياد بن أيب سفيان: 
35 ،30 زين الدين عبداملقصود غنيمي: 

)س(
61 ،51 ،47 سابور الثاين )ذو االكتاف(: 

 ،52 ،51 ،48 ،47 ،45 ،41 الساسانيون: 
 ،74 ،71 ،66 ،65 ،58 ،57 ،55 ،54
131 ،129 ،91،99 ،75 ،73 ،72
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59 سرتابو: 
95 بنو سعد: 
75 ،33 ابن سعد، حممد بن سعد: 
75 سعد بن إياس: 
96 بعد بن زيد مناة: 
143 سعد بن النمر: 
101 السفاح، أبو عبيد اهلل: 
80 سفيان بن عمرو العقييل: 
60 ،59 ،38 السلوقيون: 
123 سليامن خان )السلطان(: 
32 سمرية السيد عمر: 
42 السنيدي، عبدالرمحن: 
 ،94،9 ،37 السهيل، سلطان بن عبداهلادي: 
146 ،144 ،97 ،95
99 سهيل زكار: 
124 ابن السوامىل )جال الدين الطيبي(: 
67 سيف املرخيي: 

)ش(
50 شمر هيرش: 
145 أبو الشمقمق، أبو مناذر: 
40 شهاب عبداحلميد: 
81 ،75 ،41 بنوشيبان: 
75 ،33 الشيباين، أبو عمر: 
125 الشريازي، عبداهلل: 

)ص(
72 ،30 صالح العيل: 
58 صالح موسى دراركة: 
119 صباح األمحد: 
141 ،73 ،72 الصديق، أبو بكر: 

)ض(
144 ،41 بنو ضبة: 
94 ضبيعة بن قيس: 

)ط(
الطربي، حممد بن جرير: 47، 49، 58، 74، 
110 ،79 ،75
125 ،124 الطيبي، جال الدين إبراهيم: 

)ظ(
126 ،125 الظاهر متربغا )السلطان(: 

)ع(
117 بنو عائذ )قبيلة(: 
132 ،128 ،116 ،42 عامر ربيعة: 
42 عامر بن صعصعة بن معاوية: 
108 العامريون: 
117 بنو عبادة )قبيلة(: 
77 ابن عباس، عبداهلل: 
110 العباسيون: 
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115 ابن عبدالرب، يوسف بن عبداهلل: 
30 عبداحلميد كليو: 
117 ،77 ابن عبد ربه، أمحد بن حممد: 
67 عبدالرحيم أبو حسني: 
84 عبدالعزيز سعود البابطني: 
141 ،80 ،78 ،76 ،72 ،47 عبدالقيس: 
143 عبداهلل بن بكر بن سعد بن ضبة: 
95 ،78 عبداهلل بن الزبري: 
31 ،30 عبداهلل يوسف الغنيم: 
125 عبداملحمد آيتي: 
95 عبد امللك بن مروان: 
84 عبد الوهاب عزام: 
93 العدانيون: 
41 بنو عدي: 
35 عدي بن حبيب: 
109 عقبة بن غزوان: 
122 ،113 بنو عقيل بن عامر: 
122 العقيالت: 
125-121 العقيليون: 
99 ،72 العالء بن احلرضمي: 
93 العلويون: 
76 العيل، صالح أمحد: 
77 عيل بن أيب طالب: 
147 ،101 عيل بن عبداهلل بن عباس: 
141 ،108 عيل بن حممد )صاحب الزنج(: 
59 عمر بن حوط الريبوعي: 

99 ،54 عمر بن اخلطاب: 
39 ،38 عمر ذيب مصطفى: 
96 عمر عبدالسالم التدمري: 
79 عمر بن عبداهلل بن معمر: 
48 عمر فاروق الطباع: 
49 عمرو بن متيم: 
31 عمرو بن الشأس: 
125 العمري، ابن فضل اهلل: 
128 ،127 العوازم: 
142 آل عياش: 
147 ،101 عيسى بن سليامن: 
113 العيوين، عبداهلل بن عيل: 
147 ابن أيب عيينة: 

)غ(
83 غالب بن صعصعة: 
37 غانم سلطان: 
83 غطفان: 
117 غزية طيء: 
57 الغساسنة: 

)ف(
112 الفاطميون: 
124-122 أبو الفداء، إسامعيل: 
79 أبو فديك البكري: 
145 ،99 فرحان الفرحان: 
83 ،81 ،80 ،61 ،41 الفرزدق: 
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74 ،65 ،55 ،54 ،48 ،47 الفرس: 
101 فقيم بن منقر: 
125 فواز بن مهنا: 

)ق(
27 القزويني، زكريا بن حممد: 
58 ،33 ،28 القصبي، أمحد حممد: 
95 قطري بن جعونة املازين: 
68 ،95 قطري بن الفجاءة: 
74 القعقاع بن عمرو التميمي: 
بنو قيس بن ثعلبة: 41، 61، 79، 80، 141
91 قيس بن مسعود الشيباين: 

)ك(
128 آل كثري: 
54 كاجكينا )قائد تركي(: 
57 كرسى أنو رشوان: 
49 كامل حسن مرعي: 

)ل(
57 ،56 اللخميون: 
96 ،93 لوريمر: 

)م(
92 ماجد املطريي: 
95 املاحوز بن الفجاءة: 

67 ماريو كوزا: 
41 بنو مازن: 
109 املتوكل عىل اهلل: 
89 املثقب العبدي: 
72 حممد )صىل اهلل عليه وسلم(: 
61 ،41 حممد إبراهيم حور: 
119 ،117 حممد األمحد: 
123 ،122 حممد، اوجلايتو خدا بنده: 
58 حممد عبدالقادر خريسات: 
75 ،49 ،33 حممد عبدالقادر عطاء: 
110 حممد بن عيل )صاحب الزنج(: 
28 حممد بن عيل األكوع: 
30 حممد عوض مرعب: 
118 ،47 حممد أبو الفضل إبراهيم: 

 ،101 ،92 ،91 حممد بن سليامن اهلاشمي: 
147
118 حممد بن حممد: 
123 حممد مصطفى زيادة: 
113 حممد ملكشاه: 
52 حممد النبهاين: 
30 املخبل السعدي: 
61 ار بنت قيس بن ثعلبة:  مرَّ
94 املرقش األكرب: 
83 بنو مّرة: 
118 املستنرص باهلل: 
80 مسعود بن أيب زينب: 
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49 املسعودي، عيل بن احلسني: 
115 مصطفى عبدالقادر عطا: 
123 ،87 املطريي، حامد: 
83 مظهر بن رياح: 
41 معمر بن املثنى: 
125 ،123 ،121 املغول: 
120 ،118 ،117 ،93 ابن املقرب، عيل: 
122 ،121 املامليك: 
131 ،58 ،57 ،56 ،55 ،47 املناذرة: 
142 ،117 املنتفق: 
91 منجش موىل قيس بن مسعود: 
80 بنو حمارب: 
72 املنذر بن ساوى: 
105 املنصور، أبو جعفر: 
144 ،96 ،30 ابن منظور، حممد: 
95 املهلب بن أيب صفره: 

)ن(
117 الناص لدين اهلل: 
79 نجدة بن عامر: 
95 أبو نعامة )قطري بن جعونة(: 

)ه�(
40 هادي األمري: 
109 ،92 هارون الرشيد: 
147 بنو هاشم: 
99 أبو هريرة: 

87 هشام بن عبدامللك: 
80 هالل بن مدلج: 
83 مهام بن غالب بن صعصعة: 
 ،52 ،33 ،28 اهلمداين، احلسن بن أمحد: 
101 ،93
128 ،42 ،30 هوازن: 
56 هوذة بن عيل احلنفي: 
67 هيا آل ثاين: 

)و(
61 ،41 وليد حممود خالص: 

)ي(
 ،83 ،82 ،51 ،30 ،27 ياقوت احلموي: 
96 ،94-91
41 بنو يربوع: 
96 يزيد بن الصعق: 
79 يزيد بن أيب كبشة: 
 ،52 ،37 ،31 ،30 يعقوب يوسف الغنيم: 
 ،99 ،97 ،95-93 ،89 ،84 ،83 ،69
145
58 يوسف فيصل صقر: 
38 اليونانيون: 
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)3( فهر�ض اخلرائط

خريطة )1(: خريطة أولية للمواقع التارخيية يف الكويت التي ورد ذكرها يف   -
 ................................ املصادر املكتوبة املواقع األثرية املكتشفة

خريطة )2(: املواقع األثرية املهمة التي تعود إىل العصور الوسطى واحلديث   -
 .................................................. املبكر يف جزيرة فيلكا
 ....................... خريطة )3(: خطوط السفر املارة بأرض الكويت  -
 ............................. خريطة )4(: املواقع األثرية يف جزيرة فيلكا  -

)4( فهر�ض ال�شور

 ........... صورة )1(: جزء من سلسلة تالل جال الزور يف إقليم كاظمة  -
صورة )2(:  صورة من األقامر الصناعية لسلسلة التالل التي متتد من جال   -

األطراف غربا وتتصل بجال الزور شامل جول الكويت ومتتد إىل شامل الصبية 
 .................................................................. رشقا
 ............ صورة )3(: الغطاء النبايت يف منطقة الدوحة املتصلة بكاظمة  -

صورة )4(: جزء من الساحل الصخري يف رأس عشريج يف الدوحة املتصلة   -
بكاظمة................................................................ 
 ............................ صورة )5(: وادي الباطن يف غرب الكويت  -

صورة )6(: صورة من األقامر الصناعية لتضاريس وادي الباطن عىل احلدود   -
الغربية للكويت، والتي تقع فيه حمطات وآبار طريق احلج البرصي....... 

صورة )7(: جزيرة عكاز أو القرين أو الشويخ، وتقع يف ميناء الشويخ مقابل   -
جامعة الكويت بعد أن تم دفن البحر املحيط هبا سابقا وردم ستة تالل من 
 ............................................................... اجلزيرة.
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 ABC صورة )8(: صورة جوية لبئر كبري مزود بسقايات لإلبل يف منطقة  -
 .............................................................. بكاظمة. 

صورة )9(: جبل أوارة بالقرب من حقل برقان جنوب مدينة الكويت. حدث   -
 .. فيها معركتان من معارك أيام العرب املشهورة: يوم أوارة األول والثاين

صورة )10(: أطالل أحد البيوت األثرية يف منطقة امغرية بإقليم كاظمة   -
اإلسالمية. ويبدو حجر الرحى التي يطحن يف احلبوب.................. 

صورة )11( إحدى الكنيستني يف قرية القصور بجزيرة فيلكا، وهي مبنية من   -
 ................................................................. احلجر

صورة )12( من املباين امللحقة بالكنيسة كام تعتقد جويل بونريك، وهي حجرة   -
طعام للرهبان.......................................................... 
 .......... صورة )13( الكنيسة الثانية A2 يف قرية القصور بجزيرة فيلكا  -

صورة )14(: التل املتبقي من جزيرة عكاز أو جزيرة القرين، وتقع يف ميناء   -
 ......................................... الشويخ مقابل جامعة الكويت

صورة )15(: أسس أحد بيوت قرية القصور بجزيرة فيلكا. وقد عثر فيه عىل   -
 .................................................... الكثري من األدوات

صورة )16(: حصن كاظمة أكرب مبنى مكتشف إىل اآلن. تم بناؤه يف الفرتة بني   -
 ....................................... القرنني السابع والثامن امليالديني

صورة )17(: فلس أموي ُسكَّ يف مدينة واسط سنة 123هـ وجد يف كاظمة  -
صورة )18(: تالل منطقة رحية جنوب غرب اجلهراء، حيث جبل تياس وجبل   -

الرحا.................................................................. 
صورة )19(: نصف درهم فيض عبايس عثر عليه يف منطقة أم العيش شامل   -

 ............................................................... الكويت
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صورة )20( قطع نقدية من النحاس تعود للفرتة العباسية تسمى فلوس، من   -
رضب مدينة السالم )بغداد( سنة 175هـ/773م وهي معاصة للخليفة أيب 

 ......................................................... جعفر املنصور
صورة )21(: إحدى تالل منطقة غيض يف إقليم كاظمة وتقع يف حممية الشيخ   -

صباح األمحد الطبيعية.................................................. 
 ..... صورة )22( فلس مملوكي يعود للسلطان متربغا عثر عليه يف كاظمة  -

صورة )23(: قطعة نقدية مغولية من سك اإليلخان خدابنده اكتشفت يف منطقة   -
 .............................................. الصبيحية بأرض الكويت
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)5( فهر�ض املحتويات

9 ..................................................................... املقدمة
9 ............................................. 1- املسألة واألهداف

10 ................................................ 2- أمهية املوضوع 
3- املنهجية....................................................... 12
4- املصادر والدراسات السابقة................................... 14
23 ........................................... 5-بنية البحث واجلدلية
27 ................................... أول- اجلغرافية التارخيية ألرض الكويت
27 ................................................. 1-املوقع والتضاريس
2- السكان............................................................ 41
ثانيا- أرض الكويت ُقبيل اإلسالم.......................................... 45
47 . 1- أرض الكويت وسكاهنا بني اإلمرباطورية الساسانية ومملكة املناذرة  
59 ............................. 2- املسيحية النسطورية يف أرض الكويت   
3- اللغات املحكية يف أرض الكويت .................................. 68  

ثالثا- أرض الكويت يف العرص اإلسالمي املبكر  يف القرنني األول والثاين اهلجريني/
السابع والثامن امليالدي )عرص اخللفاء الراشدين والدولة األموية(....... 71

1- أرض الكويت يف بداية الدعوة اإلسالمية: معركة ذات السالسل وانضامم   
72 .............................................. القبائل للدولة اإلسالمية 
78 ............. 2- أرض الكويت يف العرص األموي: ثورة القبائل "اخلوارج"  

رابعا- خطوط السفر الربية والبحرية املارة بأرض الكويت من القرن السادس امليالدي 
85 ............................ حتى القرن التاسع امليالدي/الثالث اهلجري
86 .............................. 1- إقليم كاظمة يف رشقّي أرض الكويت   
89 ....... 2- بطن فلج/الباطن غرب أرض الكويت: طريق احلج البرصي  
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3- طريق العدان بأرض الكويت بني البرصة-البحرين-عامن........... 92  
96 ............. و يف أرض الكويت بني حجر الياممة والبرصة 4- طريق الدَّ  

5- جزيرة فيلكا وعكاز يف شبكة التجارة البحرية....................... 102  
خامسا- أرض الكويت من القرن الثالث اهلجري/التاسع امليالدي إىل القرن السابع 

اهلجري/الثالث عرش امليالدي )إخالء أرض الكويت من احلرض يف الفرتة 
107 ........................................... اجلنابية )القرمطية والعيونية(
سادسا- أرض الكويت يف فرتة الدولة العقيلية واجلربية )من القرن السابع اهلجري/
121 . الثالث عر امليالدي إىل القرن العارش اهلجري/السادس عر امليالدي(

129 ..................................................................... اخلامتة
املالحق.................................................................... 135

ملحق )1( ترجة التقرير اخلتامي للبعثة الربيطانية الكويتية التي عملت يف مواقع   -
137 ............................................... كاظمة والصبية والشقايا

ملحق )2( خط زمني ألبرز األحداث يف إقليم البحرين الذي تقع أرض الكويت   -
من ضمنه.............................................................. 141

ملحق )3( نص من كتاب األصفهاين بالد العرب خيص طريق الدو- كاظمة143  -
149 ........................................................... املصادر واملراجع
163 ............................................................ فهرس املواضع
171 ...................................... فهرس األعالم )األشخاص والقبائل(
فهرس اخلرائط............................................................. 180
180 ............................................................. فهرس الصور
183 .......................................................... فهرس املحتويات










