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صــدر كتــاب »قطــر عــىل بحــر اخلليــج العــريب - رصــد الزمــن املفقــود يف التاريــخ القديــم« عــن دار نــرش 
جامعــة قطــر عــام 2020، ملؤلفــة األســتاذ الدكتــور حممــد حــرب فــرزات، أســتاذ التاريــخ القديــم. يقــع الكتاب 

يف 236 صفحــة. وحيتــوي عــىل أربعــة فصــول، إضافــة إىل املالحــق واملراجــع وفهــرس األشــكال.
هــذا العمــل هــو جهــد يســتحق القــراءة واالحتفــاظ بنســخة منــه يف املكتبــة اخلاصــة، بــل وحيتــاج األمــر 
ــن  ــة »ع ــة الدراس ــف بمتابع ــب املؤل ــام طال ــا. ك ــث فيه ــر البح ــه لتطوي ــن أجزائ ــض م ــراءة يف بع ــادة الق إلع
العالقــات البرشيــة والتجاريــة بــن حضــارات املــرشق البكــرة وبــالد العــرب وإقليــم اخلليــج العــريب«، حتــى 
يمكــن مــن وجهــة نظــره »كشــف الكثــري مــن مغاليــق التاريــخ القديــم الباكــر يف إقليــم اخلليــج العــريب وقطــر« 

ــرزات، 2020(. )ف
 لقــد اعتمــد املؤلــف عــىل العديــد مــن املصــادر األوليــة التارخييــة واألثريــة املصــورة واملكتوبــة التــي جتلــت 
ــد إىل  ــد عم ــريب، وق ــج الع ــم اخللي ــاًم يف إقلي ــر قدي ــخ قط ــن تاري ــف ع ــة؛ للكش ــات األثري ــالل التنقيب ــن خ م
ــار  ــيكية إلظه ــة كالس ــادر غربي ــر مص ــه اخت ــام أن ــة. ك ــة وآرامي ــة بابلي ــات قديم ــادر بلغ ــك بمص ــاة ذل مضاه
مرحلــة مهمــة مــن تاريــخ قطــر قديــاًم، معتمــًدا عــىل تلــك املصــادر التــي أكــدت عــىل أمهيــة املوقــع اجلغــرايف 
ــامل  ــن الع ــزء م ــة كج ــات التجاري ــا يف العالق ــت دوًرا هاًم ــي لعب ــر، الت ــرة قط ــبه جزي ــتثنائي لش ــي االس التارخي

ــن ديلمــون وماجــان، وإىل ملوحــا، عــر ســواحلها الشــاملية.  ــم، وعــر العصــور ب احلضــاري القدي
ــات  ــاول معلوم ــث تن ــي؛ حي ــول التارخي ــر، والتح ــرايف لقط ــع اجلغ ــل األول املوق ــف يف الفص ــش املؤل ناق
وبيانــات عــن جغرافيــة قطــر، ثــم تنــاول األرض واملــوارد الطبيعيــة والبيئيــة التــي اكتنزهتــا أرض قطــر، وكيــف 
تشــكلت عــر تارخيهــا اجليولوجــي والتطــورات اجلغرافيــة. وناقــش مــوارد األرض والقــار والنفــط يف الــراث 
القديــم، وتنــاول البيئــة والنباتــات واحليوانــات. وقــد اهتــم املؤلــف بإضافــة أحــدث البحــوث والدراســات يف 
هــذا اجلــزء عــن األرض وبيئتهــا، ومنهــا دراســة علميــة ميدانيــة عــن النباتــات الريــة أصدرهتــا وزارة الصناعــة 
ــرى  ــة أخ ــام 1983، ودراس ــة ع ــة الزراعي ــة للتنمي ــة العربي ــع املنظم ــراك م ــر باالش ــة قط ــة يف دول والزراع
ــاول احلديــث عــن شــجرة  ــة عــام 1986. كــام تن ــاة النباتي ــة واحلي ــة القطري قامــت هبــا جامعــة قطــر عــن البيئ
ــد كشــفت أســطورة إنكــي  ــج، فق ــالد حضــارة ديلمــون يف اخللي ــل املقدســة؛ حيــث أصوهلــا األوىل يف ب النخي
عــن نقــل هــذه الشــجرة مــن أرض ديلمــون إىل مدينــة إريــدو ممــا يكشــف عــن العالقــات بــن حضــارة اخلليــج 
ــا  ــن أجزائه ــزء م ــكل ج ــدد ل ــتخدام حم ــجرة اس ــذه الش ــن. وكان هل ــن النهري ــارة ب ــان وحض ــون وجم يف ديلم
باإلضافــة إىل التمــر، الــذي كان يصنــع منــه الدبــس بطريقــة تقليديــة كــام يف مدابــس مدينــة الزبــارة. كــام تنــاول 
يف هــذا الفصــل احليوانــات التــي اعتمــد اإلنســان عليهــا بشــكل رئيــس، ومنهــا األغنــام واإلبــل، التــي كانــت 
ترافقهــا الــكالب للحراســة والصيــد. وتنــاول كــذاك احلصــان العــريب والكلــب الســلوقي والطيــور والصقــور. 
ــبة  ــروف املناس ــت الظ ــي أتاح ــج، الت ــن اخللي ــريب م ــب الع ــة للجان ــا الطبيعي ــة اجلغرافي ــت الدراس ــام تناول ك
لالســتيطان البــرشى، ومــن ثــم االســتقرار العمــراين، وتأســيس احلضــارات القديمــة، كذلــك العمــق التارخيــي 

احلضــاري للخليــج العــريب.
ــث  ــات؛ حي ــوف والدراس ــا«، الكش ــي تارخيه ــر حتك ــوان »أرض قط ــوم بعن ــاين، املوس ــل الث ــاول الفص وتن
ــادة باحثــن  ــة بقي ــات حملي ــة وبعث ــة وفرنســية وياباني ــة وإنجليزي ــة متخصصــة دانامركي ــات علمي نقبــت هبــا بعث



جملة أنساق، املجلد 5، العدد 1، 2021، دار نرش جامعة قطر124

ــة  ــت ودعس ــع زكري ــا مواق ــة، ومنه ــور احلجري ــود للعص ــة تع ــع أثري ــن مواق ــف ع ــم الكش ــد ت ــن. وق قطري
ــاول الفصــل  ــقرا. كــام تن ــع أخــرى منهــا اخلــور وش ــاء عــىل الســاحل الشــاميل الغــريب، ومواق ــروق وأم امل وأب
الثــاين موضــوع قطــر يف التاريــخ بــن األثــر واخلــر، وقــد ناقــش الدراســات التــي تناولــت الصــالت الوثيقــة 
التــي تربــط حضــارات املــرشق القديــم يف أرض الشــام والعــراق بحضــارة اخلليــج العــريب، ديلمــون وجمــان، 
وقــد أشــار إىل دراســة ييســنجر 1983، وهــى رســالة دكتــوراه مقدمــة جلامعــة ويسكونســن يف الواليــات املتحدة 
األمريكيــة، وتناولــت رصــد تــراث ديلمــون يف التجــارة البحريــة عــىل الســاحل الرشقــي لشــبه اجلزيــرة العربيــة 
يف األلفــن الرابــع والثالــث ق.م. وقــد أشــار إىل دراســة األســتاذ دانيــال بوتــس 1990-1992، التــي تضمنــت 
ــم ترمجــت إىل  ــة، ث ــن باللغــة اإلنجليزي ــى ظهــور اإلســالم يف جملدي ــج العــريب حت ــم اخللي ــا شــاماًل إلقلي تارخًي
العربيــة، باإلضافــة إىل مؤلــف حممــد عبــد النعيــم 1998، عــن آثــار قطــر، فيــام قبــل التاريــخ باللغــة اإلنجليزيــة، 
وكتــاب الدكتــور منــري طــه 2012 »تاريــخ قطــر القديــم عــر العصــور« . وقــد تطــرق ملوضوعــات تناولــت 
طريــق التجــارة بــن عــامل حــوض البحــر األبيــض املتوســط وحــوض اخلليــج، وعالقــات جتاريــة ببابــل ومــاري 
وبــالد البحــر، والنظــام التجــاري يف القانــون البابــيل يف األلــف الثــاين ق.م. وأقــدم نظــام جتــاري يف التاريــخ، 

ووثائــق مــن ســومر وبابــل واألســواق والبضائــع يف جتــارة اخلليــج يف األلــف الثــاين ق.م. 
أمــا الفصــل الثالــث املعنــون بـ»قطــر عــىل طريــق املالحــة والتجــارة عــر اخلليــج العــريب«، فقــد تضمــن 
ــة  ــادر الروماني ــي وردت أواًل يف املص ــر، الت ــم قط ــرض الس ــث تع ــرش؛ حي ــر األرض والب ــات قط موضوع
الكالســيكية، بينــام ناقــش اللغــة التــي يتحدثهــا الســكان يف قطــر وســائر شــبه اجلزيــرة العربيــة يف فجــر التاريــخ. 
ــاول اقتحــام  ــان والرومــان، كــام تن وقــد ناقــش قطــر بــن ديلمــون وماجــان، وكذلــك قطــر يف صحــف اليون
ــد  ــة الفارســية؛ حيــث وجــه أمــره إىل قائ ــواب الــرشق، يالحــق جيــوش اإلمراطوري اإلســكندر املقــدوين ألب
األســطول نيارخــوس بــأن يمــي الكتشــاف الشــاطئ العــريب؛ متهيــًدا لضــم بــالد العــرب إلمراطوريتــه نحــو 
ــل أن يكمــل  ــه تــويف قب ــة، ولكن ــة عــن الســواحل العربي 330 ق.م. حيــث تكونــت صــورة املعلومــات األولي
مرشوعــه. وقــد ناقــش ورود اســم قطــر واحلوليــة يف دليــل الطــواف حــول البحــر اإلرتــري، الــذي يعــد وثيقــة 
تارخييــة أصيلــة للمرحلــة التــي كُتــب فيهــا. وقــد تنــاول البحــث عــن حويلــة يف الــراث العــريب القديــم، حيــث 
تقــع أطالهلــا شــامل مدينــة اخلــور، وقــد نقبــت فيهــا البعثــة الفرنســية عــام 1978، مســتنتجة أمهيتهــا التجاريــة 

ــن 17 و18. يف القرن
ــان  ــف اليون ــن صح ــة: م ــات التالي ــخ« املوضوع ــم يف التاري ــر عل ــوم بـ»قط ــع املوس ــل الراب ــاول الفص وتن
والرومــان إىل اجلغرافيــا، قطــر: إرث التاريــخ الطويــل عــىل خــط ســاحل اخلليــج العــريب، متــى صــار لــأرض 
ــىل  ــارة ع ــري«، التج ــر اإلرت ــول البح ــواف ح ــل الط ــاب »دلي ــدة، كت ــامء واألرض واح ــددت األس ــم؟ تع اس
الســواحل العربيــة يف العــر الرومــاين، مصــدر اســم قطــر، مطالعــة يف املصــادر واملراجــع وللمتابعــة والنظــر، 
ثــم قطــر يف مصــادر ومراجــع رسيانيــة، وأخــرًيا أهنــى هــذا الفصــل الرابــع واألخــري بدراســة حــول مصــادر 

ــة تاريــخ العــرب القديــم، وهبــا ذكــر العديــد مــن الدراســات القيمــة. كتاب
وىف هنايــة الكتــاب قــدم نتائــج الدراســة، التــي أثبتــت بالدالئــل أمهيــة قطــر قديــاًم، مــع توضيــح التواصــل 
احلضــاري واالقتصــادي يف العصــور القديمــة يف إقليــم اخلليــج، وقــد نقــب املؤلــف بعمــق وبدقــة عــن أصــل 

اســم قطــر مســتخدًما البحــث اللغــوي التارخيــي ممــا أضــاف للبحــث مصــادر متوازيــة.
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نظرة  تقييمية

ــوف  ــاول الكش ــل األول تن ــب الفص ــام تطّل ــه رب ــارة إىل أن ــن اإلش ــل ع ــذا العم ــة هل ــراءة املتأني ــف الق تكش
األثريــة والدراســات التــي قامــت هبــا البعثــات األثريــة؛ ألن مــا تــم الكشــف عنــه هــي املصــادر األوليــة التــي 
ســاعدت عــىل ســد الفراغــات التارخييــة خــالل رحلــة البحــث. تطــرق املؤلــف أيًضــا إىل مواضيــع عــدة للتاريــخ 
احلديــث، منهــا: عنــد مناقشــته جغرافيــة قطــر يف العــر احلديــث يف بدايــة الفصــل األول، علــاًم بأنــه كان مــن 
ــدة  ــىل ع ــة ع ــط القطري ــرت اخلرائ ــث م ــط؛ حي ــالل اخلرائ ــن خ ــاًم م ــر قدي ــة قط ــرق جلغرافي ــب أن يتط األنس
مؤرخــن وجغرافيــن. االجتــاه األول للخرائــط؛ كان يمثــل خريطــة برنــاردوس 1511 ميــالدي، التــي اعتمــدت 
عــىل لوحــة بطليمــوس جلغرافيــة العــامل الكالســيكي يف عــام 150 ميــالدي. كان اســم قطــر يف هــذه اللوحــة هــو 
(CATARA)، والتــي نــرشت أيًضــا يف األطلــس اإلســالمي التارخيــي عــام 1477، أمــا االجتــاه الثــاين للخرائــط 
فــن يعتمــد عــىل رغبــة املســتعمرين يف رســم خريطــة مالحيــة تعتمــد عــىل التخيــل اجلغــرايف للمنطقــة؛ لتخــدم 
ــرايف  ــام اجلغ ــان للرس ــا خريطت ــط مه ــذه اخلرائ ــرز ه ــن، وأب ــامن الرتغالي ــع الرس ــن صن ــون م ــم، وتك رغباهت
ــا  ــام، ومنه ــر ع ــيل وآخ ــكل تفصي ــا بش ــر يف حمتواه ــت قط ــدة تضمن ــط عدي ــاك خرائ ــاس. وهن ــبارو فيج كاس
خريطــة غــرب آســيا يف عهــد الســلطان صــالح الديــن يوســف بــن أيــوب 1190، التــي مثلــت قطــر هبــا عــىل 
شــكل نتــوء يف اخلليــج العــريب. وخريطــة الزارو لويــس 1563، التــي وصــف هبــا قطــر عــىل أهنــا حصــن كبــري. 
 .)CATURA( ــورا ــم قاط ــر باس ــت قط ــوس 1610، تضمن ــدي برت ــرايف اهلولن ــة للجغ ــرة العربي ــة اجلزي وخريط
ومــن خــالل قــراءة اخلرائــط يمكــن مالحظــة تطــور مالمــح شــبه اجلزيــرة القطريــة عــىل مــر الســنوات ومــع 
اختــالف الرســامن هلــا، ليتناســب ذلــك مــع مضمــون الكتــاب. أيضــا ناقــش املؤلــف موضوعــات، مثــل: نظــام 
البــداوة مــع املحيــط، ودور احليوانــات يف العــر احلديــث. وقــد طــرح تســاؤاًل حــول التواطــؤ الــذي يشــهده 
العــامل بــن الــدول النتــزاع مصــادر القــوة والوحــدة مــن يــد العــرب، وأزمــة الــرشق األوســط، وقضيــة القوميــة 
األساســية، وهــي موضوعــات وقضايــا أبحــرت يف اجتاهــات التاريــخ احلديــث رغــم حرصهــا عــىل ربــط ذلــك 
ــايض  ــة امل ــرى يف نقط ــرة أخ ــفية م ــات الكش ــاول البعث ــاد املؤلــف تن ــع؛ أع ــم. وىف الفصــل الراب ــخ القدي بالتاري
التليــد للخليــج يف بعــض املواضــع، وكان قــد حتــدث عــن بعضهــا يف بدايــة الفصــل الثــاين. ثــم تطــرق للحديــث 
عــن اســم قطــر يف التاريــخ وكان قــد ناقشــه خــالل الفصــل الثالــث أيًضــا. ثــم أشــار إىل كتــاب »دليــل الطــواف 
حــول البحــر اإلرتــري« عنــد حديثــه عــن التجــارة عــىل الســواحل العربيــة يف العــر الرومــاين، حيــث متــت 

اإلشــارة إىل هــذا الكتــاب يف أكثــر مــن موضــع يف الفصــل الثالــث؛ حتــى يتفــادى التكــرار.
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