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ورشة عمل حول العصر احلجري احلديث 
في اجلزيرة العربية

واملركز  للعلوم،  األوربية  املؤسسة  اجلهة املنظمة: 
اإلنسانية  ل��ل��ع��ل��وم  ال���وط���ن���ي 

واالجتماعية - فرنسا.
مدينة ليون، فرنسا. مكان االنعقاد: 

إبريل 2012م. تاريخ االنعقاد: 

نفسها،  على  منغلقة  منطقة  ليست  العربية  اجل��زي��رة  أن 
كما  منها؛  الشمال  إلى  قامت  التي  باحلضارات  تأثرت  إذ 
بزوغ  إلى  أدت  حضارية،  بتطورات  العربية  اجلزيرة  مرت 
حضارات ذات طابع متميز. لقد ظهرت مدرستان فكريتان 
في ساحة البحث اآلث��اري حول ذلك، وحول تطور العصر 
احلجري احلديث في اجلزيرة العربية؛ إحداهما ترى وجود 
دور كبير للمجتمعات احمللية في تطور هذا العصر، بينما 
من  اخلارجية  للتأثيرات  احل��ض��اري  ال��دور  األخ��رى  تغلّب 
االنقسام  ولوجود هذا  العربية.  باجلزيرة  املناطق احمليطة 
ما ورشة العمل  الفكري حول هذا املوضوع، فقد ارتأى ُمنَظِّ
ضرورة جمع الباحثني املنتمني إلى معاهد وجامعات متنوعة؛ 
من ألجل حتقيق  رؤى جديدة،  لطرح  لهم  الفرصة  إلتاحة 
رؤية واضحة وشمولية حول العصر احلجري احلديث في 

اجلزيرة العربية.

ع��دد خ��اص من مجلة  الورشة في  ه��ذه  نتائج  ستظهر 
2013م.  مايو  في   Arabian Archaeology & Epigraphy

اجلغرافي،  ل��ل��م��وق��ع  وف��ًق��ا  امل��ق��دم��ة  األب���ح���اث  تنظيم  مت 
إلتاحة الفرصة للقارئ من أجل الربط بني اآلثار وموقعها 
لقد  بها.  املرتبطة  والنظريات  املفاهيم  وكذلك  اجلغرافي، 
الرؤى  ف��ي  النظر  ل��ل��ورش��ة  البحثية  ال��ت��س��اؤالت  تضمنت 
وكذلك  العربية،  اجلزيرة  على  غريبة  بدت  التي  واملفاهيم 
البحث حول التسلسل احلضاري واملواد األثرية التي تنتمي 
للصناعات احلجرية لهذا العصر. كما نوقشت الفرضيات 
الفعلية التي تناولت هذا العصر، والتي تنحى مناٍح متعددة؛ 
األدوات  وتصنيف  املناخية،  والتغيرات  القدمية،  كالبيئات 
احلجرية وتقنياتها، وجوانب عامة حول السلوك احلضاري 

ومنط االستيطان.

فيال،  وإميانويل  شميث  آن  قبل  من  ال��ورش��ة  افتُِتَحْت 
 Maison de l’Orient et de la Méditerranée وهما ميثالن
ومعمل Archéorient CNRS في مدينة ليون، وفي كلمتهما 
االفتتاحية، حتدثا حول التاريخ الطويل للقاءات واملؤمترات 
وقد   ،Maison de l’Orient قبل  من  تنظيمها  سبق  التي 

ليون  مدينة  ف��ي  للعلوم  األورب��ي��ة  امل��ؤس��س��ة  م��ن  ب��دع��م 
)العصر  ب��ع��ن��وان:  ت��ش��اوري��ة،  عمل  ورش��ة  عقدت  بفرنسا، 
احلجري احلديث في اجلزيرة العربية: رؤى جديدة وآفاق 
مستقبلية(، حضرها نخبة من الزمالء الباحثني من أوروبا 
مشارًكا. متحور  ثالثني  العربية، ضمت  واجلزيرة  وأمريكا 
اللقاء حول العصر احلجري احلديث في اجلزيرة العربية، 
التاريخ  في  القفزات  أب��رز  أحد  مُتثل  حضارية  فترة  وهي 

البشري. 

ل��ق��د ت���زام���ن ال��ع��ص��ر احل���ج���ري احل���دي���ث م���ع فترة 
قائم  اقتصاد  تكوين  من  اإلنسان  متّكن  إذ  “الهولوسني”، 
الصيد  املعتمد على  االقتصاد  بدالً من  الغذاء،  إنتاج  على 
العالم. أظهر احلوار  الغذاء، في أجزاء متعددة من  وجمع 
الذي دار في هذا اللقاء أن اجلزيرة العربية مرت بتغّيرات 
اجتماعية، وليس فقط اقتصادية، كما هو احلال في أنحاء 
االقتصادي  اإلنتاج  تطور  إلى  وإضافة  العالم.  من  عديدة 
العالقات  في  تغيرات  شهدت  فقد  العربية،  اجلزيرة  في 
بني  وتالقحها  األفكار  انتقال  إلى  بدورها  أدت  التجارية، 

اجلماعات البشرية املختلفة.

أظهرت الدراسات األثرية عبر عقود من العمل األثري 

إعداد: د. رميي كراسارد، ود. فيليب دريكسلر 
ترجمة: د. عبدالله بن محمد الشارخ

مؤمترات وندوات علمية
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أعربا عن أملهما في أن تتمكن ورشة العمل هذه من فتح 
آفاق للحوار العملي، وحتقيق الفرصة في تأسيس مشاريع 

بحثية مشتركة وإثرائها.

ما ورشة العمل، رميي كراسارد وفيليب  كما رّحب ُمنَظِّ
اللقاء  برنامج  عن  عامة  نبذة  وقّدما  باملشاركني،  دركسلر 
موريسيو  للبروفيسور  محاضرة  ذل��ك،  وأعقب  وأه��داف��ه. 
الهولوسني  عصر  في  الغذاء  جامعو  “العرب  بعنوان  توزي 
في  معيشي  كنمط  والتحالف  التجاري  التبادل   – األوسط 
فترة ما بعد الباليستوسني للتأقلم مع نقص الغذاء وغيابه”. 
آث���ار اجلزيرة  أب���رز أوائ���ل الباحثني ف��ي دراس���ات  وك��أح��د 
العربية لفترة ما قبل التأريخ، فقد أشار توزي إلى أهمية 
الضغوط  تأثير  ملقاومة  كإستراتيجية  األف��راد  بني  التعاون 
 Complex« املتطورة  املجتمعات  لنشوء  والتمهيد  البيئية، 
Societies«، وهو ما يعطي منظوراً جديداً لنظرية التطور 
التأريخ  البشرية، خالل فترة ما قبل  املستقل للمجموعات 

باجلزيرة العربية.

وفي اليوم الثاني، بدأت ورشة العمل بكلمة ملمثل منظمة 
العلوم األوربية، البوفيسور “بله كاسبا”، الذي عّرف باملهام 
األساسية للمنظمة، وأهمية ورش العمل التشاورية، حتديداً. 
عقب ذلك، بدأت اجللسة األولى )العصر احلجري احلديث 
في اجلزيرة العربية: املفهوم واإلطار النظري(، مبحاضرة 
دركسلر،  وفيليب  ك��راس��ارد  رمي��ي  العمل،  ورش���ة  ملنظمي 
في  احلديث  احلجري  للعصر  متعددة  “مسارات  عنوانها: 
اجلزيرة العربية”، أشار الباحثان فيها إلى التطورات املتعددة 
العربية.  اجلزيرة  في  الفترة احلضارية  تلك  التي شهدتها 
ومن  خالل هذه الورقة، أبرز الباحثان احلاجة لعقد ورشة 
العمل هذه، بغرض جتاوز النظريات القدمية، وعدم الوقوع 
في مأزق النماذج املبّسطة للتطورات احلضارية في اجلزيرة 
العربية. وقد مت تسليط الضوء على هذه اجلزئية من قبل 
الذي  الالحقة،  الورقة  في  الشارخ  محمد  بن  عبدالله  د. 
لدراسة  املدى  إستراتيجية طويلة  إلى ض��رورة وضع  أشار 
العصر احلجري احلديث في اجلزيرة العربية، وكشف في 
ورقته عن قصور معلوماتنا عن هذه الفترة في معظم أنحاء 
اجلزيرة العربية، واحلاجة املاسة لوضع خطة إستراتيجية 

ذات معايير علمية عالية في جميع دول اخلليج العربي.

احلوارات  في  تعقيداً  البحثية  القضايا  أكثر  من  ولعل 
العلمية املعاصرة، تتمثل في معرفة أصل العصر احلجري 
في  لها  التطرق  مت  والتي  العربية،  اجل��زي��رة  في  احلديث 
ورقتني بحثيتني، األولى قدمت من قبل فنسنت شاربنتيير 
ورميي كراسارد، والثانية من قبل هانز- بيتر اورمبان. وعلى 
من  احلديث  احلجري  العصر  لظهور  تناولهما  من  الرغم 
زاويتني مختلفتني، )األدوات احلجرية( من قبل شاربنتيير 
أن  إال  أورمب��ان،  قبل  من  احليوانية(  و)البقايا  وك��راس��ارد، 
كالهما قد أظهرا تأثيراً واضحاً من منطقة بالد الرافدين، 
ن��ف��س��ه، وج���ود دالالت ت��ط��ور مستقل  وأب����رزا ف��ي ال��وق��ت 

للمجموعات البشرية في اجلزيرة العربية.

والتبادل  البشري،  “االنتشار  الثانية  اجللسة  وب��دأت 
مبحاضرة  اليمنية”  املرتفعات  في  واالستيطان  التجاري 
في  احل��دي��ث  احل��ج��ري  العصر  م��واق��ع  ع��ن  كالويت  لهيكو 
الباحث  أظهر  وق��د  الطبيعية،  وبيئتها  اليمنية  املرتفعات 
في ثنايا احملاضرة، حجم الدمار الذي تعرضت له العديد 
ما  وهو  النائية،  املناطق  ذلك  في  مبا  األثرية،  املواقع  من 
في  األثرية  املواقع  لتأهيل  خطة  وضع  إلى  احلاجة  يظهر 
اجلزيرة العربية وإدارتها. وقد مت تناول املوضوع ذاته من 
البيئية  العوامل  دور  أظهر  وال��ذي  فيدل،  فرانشيسكو  قبل 
توزيع  ومنط  احلديث،  احلجري  العصر  مواقع  اختيار  في 
املنشآت داخل املوقع األثري. وتناولت الورقة التالية للباحثة 
ملياء اخلالدي التركيب اجليوكيميائي لصخور األوبسيديان 
اليمنية، وكذلك في مواقع العصر احلجري  في املرتفعات 
احلديث في كافة أنحاء اجلزيرة العربية، إذ أظهرت الباحثة 
املختلفة،  املناطق  بني  والعالقات  اجلغرافي  التوزيع  منط 
حيث وجدت دالالت على التواصل بني اليمن والكويت من 

خالل هذه الدراسة.

وفي اجللسة الالحقة، جرى تناول العالقة بني البيئات 
املبكر  الهولوسني  البشري، خالل عصر  والنشاط  القدمية 
وال��وس��ي��ط. وف��ي ورق��ت��ه��ا ح��ول ال��دراس��ة ال��ت��ي ق��ام��ت بها 
أظهرت  باليمن،  احل��وا  موقع  في  ليزين  م��اري  آن  الباحثة 
خالل  م��ن  املناخية،  للتغيرات  القدمية  البيئة  حساسية 
دراسة البقايا النباتية والدالالت اجليمورفولوجية لها. وقد 
املوضوع  الضوء على  أسهمت ورقتان الحقتان في تسليط 
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نفسه، أوالهما الدريان باركر، والثانية لدومينيك فليتمان، 
وقد  الثاني،   الباحث  لغياب  نظراً  األول  الباحث  قدمهما 
أظهر الباحثان حدوث تغّيرات مناخية في اجلزيرة العربية 
في عصر الهولوسني املبكر والوسيط، وأّثر ذلك على منط 

االستيطان واملوارد الغذائية. 

بّينت  فقد  وزم��الئ��ه  بيرجر  فرانسوا  ج��ني-  ورق��ة  أم��ا 
أثر التغيرات البيئية على املجتمعات البشرية على مستوى 
املنطقة، وذلك من خالل دراسة التغيرات اجليمورفولوجية 
الطبيعية،  والتكوينات  األثري  املوقع  مستوى  على  الدقيقة 
تفسيرات  أظهرت  والتي  ُعمان،  خليج  ساحل  امتداد  على 
البيئية  امل���وارد  واستغالل  االستيطان  من��ط  لتغّير  م��ؤك��دة 
املتعددة. كما سلطت الورقة التي قدمتها مارجريتا تينقبيرق 
استهالك  ف��ي  املستخدمة  اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ات  على  ال��ض��وء 
احلديث،  احلجري  العصر  خالل  توزيعها  ومنط  النباتات، 
وق���د أب����رزت ه���ذه ال���ورق���ة ت���س���اؤالت ع��دي��دة ح���ول أصل 
الزراعة في الواحات واالستفادة من النباتات في اجلزيرة 
الباحثة تطالب  التأريخ، ما جعل  العربية في فترة ما قبل 
بإجراء مزيد من الدراسات للنباتات القدمية في اجلزيرة  
العربية. وقد غطى التنوع املوضوعي لهذه اجللسة مجاالت 
عديدة شملت التغّير املناخي العاملي والتغيرات البيئية في 
الطردية  العالقة  أظهر  ما  وهو  مناطق جغرافية محدودة، 
املتعددة، ما حدا  املناخية  والتغيرات  البشري  السلوك  بني 
متنوعة  إستراتيجيات  تطوير  إل��ى  البشرية  باجلماعات 

للتأقلم على األوضاع املختلفة التي مرت بهم.

تال ذلك، جلسة ترأسها باولو بياجي، بدأها مبحاضرة 
حول دراسة حديثة ألكوام األصداف على ساحل “البيال” 
م��ن كون  ال��رغ��م  باكستان. وعلى  ف��ي  اإلن���دوس  نهر  ودل��ت��ا 
موضوع الورقة خارج اإلطار اجلغرافي لورشة العمل، فقد 
اجلغرافية  اآلفاق  إبراز  في  مباشرة  غير  بطريقة  أسهمت 
للموضوع، وتشجيع احلوار الذي دار حول أوراق العمل التي 

قدمت.

وفي اليوم التالي، ابتدأت الورشة بورقة جلوي مكورستون 
العربية:  اجل��زي��رة  في  احلديث  احلجري  “العصر  بعنوان 
العصر احلجري  فيها  الباحثة  تناولت  اجلنوب”،  من  رؤية 
املنبسطة.  املناطق  في  العربية  اجل��زي��رة  جنوبي  احلديث 

“جل”  موقع  جنوب  امليدانية  دراستها  نتائج  أظهرت  وقد 
باليمن اختالف القدرات البشرية، والدور االجتماعي للعمل 
واألضاحي  الدينية  ال��زي��ارات  أهمية  أخ��ذ  مع   ، اجلماعي 
باالعتبار كإستراتيجيات اجتماعية طويلة املدى في اجلزيرة 
العربية. تال ذلك ورقة ليوريس زارينس حول مواقع العصر 
احلجري احلديث في جند، بإقليم ظفار، والتي بالرغم من 
املوقع  حالة  على  للمنطقة  اجليمورفولوجية  التركيبة  أثر 
في  امل��ؤك��د  البشري  ال��وج��ود  تأكيد  أمكن  أن��ه  إال  األث���ري، 
جفري  قدم  املقابل،  وفي  احلديث.  احلجري  العصر  فترة 
إل��ى تأثير  روز وزم��الؤه ورق��ة ذات طابع مختلف، أش��ارت 
العصر  تطور  على  ال��غ��ذاء  جامعي  الصيادين-  جماعات 
الرغم  وعلى  اجلينية.  األدل��ة  بناًء على  احلجري احلديث، 
من أن هذه الدراسة اعتمدت على دراسة أصول املجتمعات 
يُظهر  وال��ذي   ،DNA من خالل حتليل  في ظفار  احلالية 
وجود دالالت ألصول مبكرة تعود لعصر الباليستوسني في 
أنحاء اجلزيرة العربية. إال أن تأكيد نتائج هذه الورقة ظهر 
وال��ذي نقب في موقع خمسني  ليماندو هلبرت،  ورق��ة  في 
بظفار، والذي يعود للهولوسني املبكر. وقد أظهرت الدراسة 
وجود تتابع طبقي باملوقع، والذي يظهر مرحلة انتقالية من 
نهاية العصر احلجري القدمي إلى العصر احلجري احلديث. 
وقد أعقب ذلك نقاش حول أهمية الدراسات اجلينية في 
اجلزيرة العربية، واقترح بعض الباحثني توسيع التركيز في 
البحث حول أصل اجلماعات البشرية في اجلزيرة العربية 
إلى تتبع أصول احليوانات املستأنسة، مثل: األغنام، واملاعز، 

واألبقار.

اجلزيرة  شبه  على  التركيز  مت  التالية،  اجللسة  وف��ي 
العصر  كثافة مبواقع  من  احتوته  ملا  بوجه خاص  العمانية 
املواقع  ه��ذه  استيطان  طبيعة  وبحكم  احل��دي��ث.  احلجري 
من قبل مجموعات متنقلة، فإنها متتاز باالستغالل الكثيف 
للموارد الغذائية البحرية خالل دورة التنقل السنوي ألفراد 
امل��ج��م��وع��ات ال��ب��ش��ري��ة. وق��دم��ت ص��وف��ي م���اري وفنسنت 
القيوين،  أم  بحيرة  ح��ول  أبحاثهما  ح��ول  ورق��ة  شاربنتيير 
نتائج  مع  بحثهما  نتائج  وقارنا  املتحدة،  العربية  باإلمارات 
التنقيبات األثرية على امتداد ساحل خليج ُعمان. وسلطت 
حيث  م��ن  مشتركة،  خصائص  ع��دة  على  ال��ض��وء  ال��ورق��ة 
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البقايا األثرية والفترة الزمنية، ما يشير إلى وجود روابط 
ثقافية. تلتها ورقة قدمها مارك بيتش وزمالؤه ركزت على 
استغالل املوارد البحرية كمصدر غذائي. وبينما يعد جمع 
القواقع البحرية وصيد األسماك الصغيرة ذات دور ملحوظ 
أظهروا  الباحثني  ف��إن  البشرية،  اجلماعات  اقتصاد  ف��ي 
واالستغالل  القرش،  على صيد سمك  قوية  دالالت  وج��ود 

املتخصص لصيد حيوان األطوم البحري.

وفي الورقتني األخيرتني في هذه اجللسة، مت التركيز على 
منط االستيطان في العصر احلجري احلديث، والطقوس 
اجلنائزية في ُعمان من األلف السادسة إلى األلف الرابعة 
قبل امليالد. وقد تناولت ورقة فابيو كافولي نتائح األبحاث 
امليدانية من موقع رأس اخلبة، والذي أستوطن مرات عديدة، 
من  متنوعة  ومجموعات  أك��واخ  لبقايا  عالية  كثافة  ويحوي 
البقايا األثرية. وأما الورقة األخرى، فقدمتها أوليفيا مونوز 
في  احلديث  احلجري  العصر  قبور  وتصنيف  حتليل  حول 
موقع رأس احلمراء RH5، وموقع رأس اخلبة وموقع وادي 
لهذه  املتميزة  احلفظ  حالة  أسهمت  وق��د   .GAS-1 ش��اب 
املمارسات اجلنائزية،  املختلفة من  األمن��اط  إلب��راز  املواقع 
والنتائج  املدفن،  امليت، وتصميم  ومن ذلك: معاجلة جسد 

بخصوص العالقة املكانية بني أماكن األحياء واألموات.

احلجري  “العصر  العمل،  لورشة  األخيرة  اجللسة  وفي 
احلديث في اخلليج العربي وحضارة الُعبيد”، قدمت الورقة 
اآلثاري  السجل  تناول  الذي  فيليب دركسلر،  قبل  األولى من 
األلف  خالل  العربي،  للخليج  الغربي  الساحل  وسط  ملنطقة 
اخلامسة قبل امليالد، وقّيم األدلة  التي تشير إلى وجود اتصال 
حضاري بني جنوبي بالد الرافدين ومنطقة اخلليج العربي. 
وقد أظهرت الورقة منطاً متنوعاً ومتقدماً ملواقع الُعبيد في 
هذه املنطقة، ما يعّزز التوّجه بوجود عالقات اجتماعية بني 
كاينارت  الباحثة كرستني  أما  والبرّية.  الساحلية  املجموعات 
فقد ركزت في ورقتها على فخار الُعبيد من موقع الدوسرية 

بالسعودية، على أنه الرابط املادي بني جنوبي بالد الرافدين 
واملنطقة الوسطى في الساحل الغربي للخليج العربي، ومتثل 

ذلك في التبادل التجاري بني املناطق الساحلية. 

التاليتني اللتني قدمهما كل من ريتشارد  وفي الورقتني 
الساحلي  اجلزر  أثر حركة  تناول  دينقويل مت  ولوسي  كتلر 
كعامل مؤثر في دفع السكان إلى الهجرة والتواصل احلضاري 
بني منطقة وسط الساحل الغربي للخليج العربي، وحضارة 
الُعبيد جنوبي بالد الرافدين؛ وقد قدم كتلر دالالت استيطان 
الباحثة  بينما قدمت  الُعبيد في قطر،  على وجود حضارة 
دينقويل دراسة متميزة باستخدام طريقة التحليل املظهري 
باملياه، حول  املغمورة  األج��زاء  ملعاينة  العربي،  لقاع اخلليج 
لروبرت  بورقة  اجللسة  هذه  واختتمت  قطر.  جزيرة  شبه 
اجلزيرة  شرقي  ف��ي  االجتماعية  امل��م��ارس��ات  ح��ول  ك��ارت��ر 
في  للغذاء  دوٍر  وجود  مقترًحا  الُعبيد،  فترة  العربية خالل 
توزيع فخار الُعبيد القادم من جنوبي بالد الرافدين، وهو ما 

جعل ظاهرة الُعبيد في إطار اجتماعي أكبر.

اخلتامية  اجللسة  إلى  األخيرة  اجللسة  نقاشات  قادت 
أشارا  اللَذيِْن  الورشة،  ما  ُمنظِّ ترأسها  والتي  العمل  لورشة 
إلى احلاجة إلى توسيع قاعدة بيانات الباحثني، من خالل 
املزيد من أعمال البحث امليداني والتنقيبات األثرية ملواقع 
اجلزيرة  وس��ط  ف��ي  وبخاصة  احل��دي��ث،  احل��ج��ري  العصر 
العربية، إضافة إلى احلاجة إلى توحيد مصطلحات األدوات 
احلجرية وتأريخ املواقع. ومن القضايا التي أبرزتها ورشة 
أن  وبخاصة  مستقبلية،  خطط  وضع  إلى  احلاجة  العمل، 
العديد من املشاريع البحثية تركز على مواقع محددة، بينما 
هناك حاجة أكبر ملشاريع بحثية ذات إطار جغرافي واسع.

وفي اخلتام، فقد مت االتفاق على أن تكون هذه الورشة 
التشاورية مبدينة ليون محطة انطالق للقاءات مستقبلية، كل 
عامني، حتت عنوان: »الندوة الدولية حول العصر احلجري 

احلديث في اجلزيرة العربية«.
Dr. Rémy Crassard: Centre National de la Recherche Scientifique CNRS – UMR 5133, Maison de l'Orient et de la 

Méditerranée, Lyon, France.

Dr. Philipp Drechsler: Universität Tübingen, Institut für Ur- und Frühgeschichte, Tübingen, Germany.

د. عبدالله بن محمد الشارخ: كلية السياحة واآلثار - جامعة امللك سعود - الرياض - اململكة العربية السعودية.

من اإ�سدارات م�ؤ�س�سة عبدالرحمن ال�سديري الخيرية


