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Preface
This is a book that tells the story of a long and difficult search to discover
the identity of the first people to inhabit a peninsula that extends
northwards into the Arabian Gulf, and which is on the eastern side of
the Arabian Peninsula, adjacent to Saudi Arabia. The region today is the
sovereign State of Qatar.
An intention of this book has been to gather together in one place the
many diverse reports and historical records of these investigations,
beginning in the early 1950s until the present day. This was necessary,
as the account of how the earliest people to occupy the Qatar peninsula
were eventually identified as being Palaeolithic hunter-gatherers,
is one that crosses many different disciplines, including geology,
geomorphology, evolutionary anthropology, prehistoric archaeology,
modern history, spatial science and computing.
The book also features a brief overview of Palaeolithic archaeology and
the writing of the various people who were involved in the prehistoric
archaeological investigations in Qatar. Authors who complement and
personalize these investigations include:
The Danish Archaeological Expedition to Qatar (1953-1965) and the
work of Holger Kapel (1964; 1967); The French Archaeological Mission
to Qatar (1976 - 1982) and the reports by M-L. Inizan (1978; 1988) and
J. Tixier et al. (1980); The PADMAC Unit (Palaeolithic Artefacts and
associated Deposits in a Middle Eastern (Arabian) Context) research
in Qatar (2010-2017) directed by J.E. Scott-Jackson (Scott-Jackson,
J.E.& Scott-Jackson, W.B. 2010; Scott-Jackson, J.E. et al. 2014;
Scott-Jackson, J.E. et al. 2015). All these investigations are considered
within the broader context of the search to find evidence of the earliest
inhabitants of Qatar. The book also provides two key accounts which
explain the importance of the early work in Qatar by Holger Kapel from
1953-1965 and the significance of the discoveries made in Qatar by the
PADMAC Unit from 2009-2020. These details provide an insight into
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the practicalities of the research and the deeper meaning of why this
study was undertaken.
Running in parallel with the history of the work of Holger Kapel and
that of the PADMAC Unit, there is the story of a complex chain of
confusing events and misleading information surrounding the prehistoric
archaeological discoveries in Qatar. Particularly in regards to:
The most ancient of the stone-tools;
The French archaeological reports and geomorphological analysis;
The effects of the French reports on the wider prehistoric archaeological
community; and,
The subsequent curtailment of Palaeolithic archaeological research in
Qatar.
Although it is not the express intention of this study to provide a
comprehensive list of the numerous archaeological investigations
conducted in Qatar, the significant findings and advances that the various
discoveries have made are addressed in the context of the results of this,
the PADMAC Unit research.
The archaeology of the State of Qatar is an important part of the cultural
heritage of the world. The loss of archaeological sites to urban and
industrial development since the 1950s has been inevitable but the loss
of over 30 years of Palaeolithic research in Qatar, an area of prehistoric
significance, as a result of academic dissension is certainly regrettable.
The work of the PADMAC Unit (from 2009-2020) in Qatar now marks
the end of this Palaeolithic research hiatus.
FURTHER READING, FIGURES AND REFERENCES
Further Reading is divided into two sections. Section 1: gives a brief
overview of the material cultures that have been found in the Lower
Palaeolithic, Middle Palaeolithic and Upper Palaeolithic. In Section 2:
the Geospatial analyses, research techniques and methodologies used
by the PADMAC Unit are discussed.
A List of Figures and References are to be found at the end of the book.
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Fig. 1
Jaaw Al Banat ()جو البنات
Photo: PADMAC Unit 2013.
This photograph shows the
view from the surface-scatter
of Palaeolithic stone-tools at
the PADMAC Unit site, QSS15,
looking east across the large
depression. To the right of
the picture, other Palaeolithic
surface-scatters/sites are visible
as darker areas capping the
small hills.

Julie Scott-Jackson,
University of Oxford,
Director of the PADMAC Unit,
Oxford, 2020
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Fig. 2
Map of the Arabian Peninsula.
Saudi Aramco. 1952. Royal Decree
No: M/41 of the Kingdom of Saudi
Arabia
This map shows the geographical
position of Qatar (circled in red) in
relation to the Arabian Peninsula,
the Arabian Gulf, Iran and the
world as a whole.
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Fig. 3
A sketch map of Qatar
produced by the India
Office in 1937 entitled:
‘Rough Map of the
KATAR PENINSULA’
(with subsequent
annotations).
Photo: Ref: i1937.
Qatar Digital Library
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Chronology
DATE

EVENTS

1881

HE Sheikh Mohammed bin Jassim Al Thani born in Qatar.

1917

HE Sheikh Jassim bin Mohammed Al Thani born in Qatar.

1930s

Decline of the pearling industry, with the introduction of Japanese artificial
pearls.

1938

First oil well drilled in Qatar (Dukhan No. 1) by Qatar Petroleum in October.

1949

Oil exports from Qatar delayed until after the end of World War II.

1950s

Oil and gas revenues start to bring increasing prosperity, development and
immigration.

1956

Danish Archaeological Expedition (Aarhus Museum, Denmark) under
the direction of P.V. Glob and T.G. Bibby, arrives in Qatar and carries out
reconnaissance survey with the objective of discovering Dilmun trade links
with Bahrain.

1959

HE Sheikh Khalifa bin Jassim Al Thani born in Qatar.

1960-1964

Danish Archaeological Expedition to Qatar, focused their investigations on
surface-scatters of stone-tools, under the leadership of Holger Kapel (Kapel
1964; Kapel 1967).

1971

Qatar declares independence after British withdrawal from the Gulf States.

1976-1978

French Archaeological Mission to Qatar. Under the direction of J Tixier,
conducts a series of investigations and excavations (Inizan 1978 ; Tixier et al.
1980; Inizan et al. 1988).

2006-2009

The PADMAC Unit (University of Oxford, UK), led by Dr Julie Scott-Jackson,
discovers Middle Palaeolithic surface scatter/sites in the United Arab Emirates
and Oman. (Scott-Jackson et al. 2008; Scott-Jackson et al. 2009; Scott-Jackson
& Scott-Jackson 2013).

2009

Dr Julie Scott-Jackson meets His Excellency Sheikh Khalifa Bin Jassim al
Thani in Qatar.

2009

The PADMAC Unit (under the leadership of Dr Julie Scott-Jackson) first
arrives in Qatar and undertakes reconnaissance surveys to identify areas with
Palaeolithic potential.

2010-2020

The PADMAC Unit (under the leadership of Dr Julie Scott-Jackson) discovers
numerous Palaeolithic surface scatters/sites and also conducts technological
and typological analysis of the Kapel lithic collections (Scott-Jackson et al.
2014; Scott-Jackson et al. 2015).
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Introduction: An interview
with H.E. Sheikh Khalifa
bin Jassim Al Thani

The following transcribed extracts are taken from an interview in
September 2013, in Doha, Qatar, with H.E. Sheikh Khalifa bin Jassim Al
Thani, as told to Rida Kariem (Oxford Strategic Consulting Research,
UK) and Faisal Al Naimi (Head of Archaeology, Qatar Museums).
These extracts explain the reasons why His Excellency is interested
in the PADMAC Unit Palaeolithic project. His Excellency begins by
describing a meeting he had with Dr Julie Scott-Jackson (Director of
the PADMAC Unit).

Fig. 4
His Excellency Sheikh Khalifa bin
Jassim bin Muhammed Al Thani
Photo: Qatar Chamber (2017)
Sheikh Khalifa bin Jassim bin
Muhammed Al Thani (born 1959)
is a member of the Qatari royal
family. He is the ninth son of H.E.
Sheikh Jassim bin Muhammed
Al Thani, who was the Minister
of Electricity and Water from
1970 to 1989. Sheikh Khalifa is a
prominent businessman. Since 2006
he has been Chairman of the Qatar
Chamber (Qatar Chamber 2017).

“During the 1960s and 1970s the Qatari government was interested in
the archaeology of Qatar and recently they had started being interested
again so I decided to help. I had seen the book by Holger Kapel and
[knew some of] sites. Then I met Dr Julie and we were talking about
this accidentally and we thought, “Let’s do something about it” [the
internationally perceived idea that there was no Palaeolithic in Qatar].
That will be a great opportunity to look at this again – we can rewrite the
book, add extra things and sites and the [Qatar] Chamber will sponsor
this. We should also involve and get the help of HH Sheikha Mayassa”.
“I was also driven by my personal interest in the history as this is part
of us Qataris and we must know about our histories in order to drive
the future. We Qataris have two seasonal interests, in the summer the
sea and in the winter the desert. In the sea, we fish and dive and in the
desert, we go to rest and enjoy life outside the city. All Qataris they
do this. But we also have other concerns, as it is our job here [Qatar
Chamber] to be interested in everything to do with economy, agriculture
and industry. It is our work. The archaeology is a different thing and a
new and important area for the Chamber”.
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Fig. 5 Right
H.E. Sheikh Jassim bin
Mohammed Al Thani and Sheikh
Mohammed bin Jassim Al Thani.
Photo: Klaus Ferdinand (1959)
provided with permission of the
copyright holder Moesgaard
Museum. Qatar Photo Database
eaf108-0286.
This photograph shows the father
of H.E. Sheikh Khalifa (H.E.
Sheikh Jassim bin Mohammed Al
Thani) and his grandfather (Sheikh
Mohammed bin Jassim Al Thani)
at the family farm in Umm Salal
Mohammed ( )أم صالل محمدQatar.

Fig. 6 Above
Views of the town of Umm Salal
Mohammed ( ) أم صالل محمدin 1959.
Photograph kindly provided by Mr
Sabaan Mismar Al Jassim.

Then, Rida Kariem and Faisal Al Naimi speaking on behalf of the
PADMAC Unit: “We have heard many great things about you and your
father Sheikh Jassim bin Muhammed bin Jassim Al Thani. We had great
feedback about him and how wonderful he was. Your father was like a
father for all Qataris. And he helped lots of Qataris. A very good man.
That’s what the people said, but can you describe him to us?”
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Fig. 7 Above
Traditional Arab pearling dhow.
Photo: Victor Lambourne/ Saudi
Aramco World/SAWDIA in Servants
of the pearl (E. Khoury 1990).

Fig. 8 Above
Pearl traders in Doha, Qatar
Photo: Victor Lambourne/ Saudi
Aramco World/SAWDIA in Servants
of the pearl (E. Khoury 1990).
This photograph shows pearl
merchants trading pearls, sorted for
size and quality.

His Excellency, continues: “My father started work very young when
the pearl fishing industry was at [its] end. His job was Tawash [diver],
when he was young his life was very difficult, in the summer Tawash
and in the winter he hunted and traded. Tawasha – is pearl trading.
Buying pearls from the divers and then selling and exporting them”.

Fig. 9 Left
Diving for pearls in the Arabian Gulf.
Photo: Qatar News Agency Archives
open access.
Pearl divers off the coast of Qatar.
Here they are seen holding onto the
ropes which are attached to the pearl
collecting baskets and which also guide
the divers as they return to the surface.
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His Excellency then explains how his father, Sheikh Jassim bin
Muhammed bin Jassim Al Thani and grandfather, Sheikh Mohammed
bin Jassim Al Thani, were involved with the Danish Archaeological
Expedition to Qatar and the work of Holger Kapel “Most of the
archaeologists when they came to Qatar, they all went to Umm Salal
Mohamad [a village] where my grandfather was from. Even before that,
I had seen that most of the European archaeologists met my grandfather
and people from that region of Qatar. They used to visit my grandfather
and father. My grandfather and his father then met the archaeologists.
Those archaeologists, even at weekends, spent time on our farm with
my grandfather and they loved my grandfather and father. At that time,
there weren’t many farms so they loved it. It was a nice farm and Oasis.
And from this, my father’s relationship started with the archaeologists
and got to know what they did. I knew them [the Danish archaeologists]
but did not have any particular relationship as I was young, but I know
that my father knew them.”

Fig. 10
Sheikh Mohammed bin Jassim
Al Thani, Sheikh Jassim bin
Mohammed Al Thani and J.V. Glob
at Umm Salal Mohammed
(أم صالل محمد,) Qatar.
Photo: Klaus Ferdinand (1959).
Provided with permission of
the copyright holder Moesgaard
Museum. Qatar Photo Database
(eaf108 -0562).
Photograph of (left to right)
J.V. Glob, leader of the Danish
Archaeological Expedition to Qatar,
Sheikh Jassim bin Mohammed
Al Thani, Sheikh Mohammed bin
Jassim Al Thani and another at the
family farm in 1959.
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Fig. 11 Left
Sheikh Mohammed bin Jassim Al
Thani and H.E. Sheikh Jassim bin
Muhammed bin Jassim Al Thani.
Photograph taken around 1959
and kindly provided by Mr Sabaan
Mismar Al Jassim.
H.E. Sheikh Khalifa bin Jassim
Al Thani’s grandfather, Sheikh
Mohammed bin Jassim Al Thani
(left), and father, H.E. Sheikh
Jassim bin Muhammed bin Jassim
Al Thani, (right) at Umm Salal
Mohammed ()أم صالل محمد.

Fig. 12 Above
View of the town of Umm Salal
Mohammed ( ) أم صالل محمدin 1959.
Photograph kindly provided by Mr
Sabaan Mismar Al Jassim.
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Fig. 13
An aerial view of Doha taken in
1951.
Photo: with permission from Qatar
Petroleum Archive http://www.
qp.com.qa/en/AboutQP/Pages/
QPHistory.aspx

“My father was born in 1917, but some people said he was born in 1914, but
1917 is more likely. He died on the last day of December 1989. My father
was born in Jessra [an area of Doha]. Grandfather as well. My father was the
Minister for Electricity and Water. My father loved history. Even when I was
with him, we visited many museums in France and England and around the
world. My father gave Qatar Museum a gift of a stamp/seal of the founder
of Qatar, Sheikh Mohammad bin Jassim and Qatar Museum was pleased
and acknowledged this. My father told me all about the recent history. He
was interested in Arabic literature and knew many Arabic poems. He had a
great collection of Arabic writers and poets and a great library. The ‘mother
of books’, he had everything. When I was 13 in Lebanon, we went around
the square and went to bookshops and we brought old Arabic books and
thinkers. There were too many books and we had to ship them in lorries (I
was going to buy any books but he made me buy sensible ones!)”.
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Fig. 14 Left above
The first oil well in Qatar.
Photo: With permission
from Qatar Petroleum
Archive www.qp.com.
qa/en/AboutQP/Pages/
QPHistory.aspx
The first well – Dukhan
No.1 – was initially drilled
by the Qatar Petroleum
Company in October 1938
and completed to produce
5,000 barrels per day on
8th January 1940, to a total
depth of 5,685 feet

Fig. 15 Left below
Letter regarding the Qatar Oil
Concession, 1940.
Reproduced with permission
from File 10/3 XI1940
Qatar Digital Library www.
qdl.qa/en/archive/81055/
vdc_100024164774.0x000065

His Excellency then describes how life was in old
Qatar and then the changes that have occurred
since oil and gas were discovered. “My father’s
life was very difficult as it was the end of the
golden white oil [pearls]. All Qataris did the
pearling and then this industry was destroyed by
Japanese pearls, and the world war [WW1], and
then [came] a big recession and the economy went
down to 10-20%. Then the pearl industry was
gone and the people were very poor and even the
trading was badly affected by the Second World
War so everything collapsed. Qatar really suffered
and the U-boats were attacking ports so no trading
at all. Even food convoys were attacked, even
[those] from India.

A letter from the British
Political Agent to the Ruler
of Qatar, written on the 14th
January 1940, congratulating
the Ruler on the discovery
of oil at Dukhan, Qatar, but
regretfully explaining that
exploitation of this resource
(and subsequent benefits to
Qatar) would be delayed by
the current hostilities (WWII).
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Fig.16 Above
A street in Doha ( ) الدوحةsouq in 1959, after heavy
rain.
Photo: Klaus Ferdinand (1959) provided with
permission of the copyright holder Moesgaard
Museum. Qatar Photo Database eaf108-433
Fig. 17 Right
View of Doha ( ) الدوحةskyline.
Photo: with permission Qatar
Chamber 2017 http://qatarchamber.
com/1690
Fig. 18 Opposite
Oryx GTL synthetic fuel plant at
Ras Laffan Industrial City, Qatar
(2017).
Photo: with permission from
Qatar Gas Archives https://
www.qatargas.com/English/
MediaCenter/ImageGallery/Pages/
QGImageAlbum.aspx.

“My father witnessed that difficult time and then he witnessed the
amazing success of the new Qatar with oil and gas. I was born in the oil
boom and we had an easy life, but now life is difficult and too fast and
hard to catch up with new ways of life and technology. You do not feel
like there is enough proper time, the time is going fast”.
22
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Fig. 19 Right
Members of the Danish
Archaeological Expedition to
Qatar, 1960.
Photo: Hans Jørgen Madsen
(1960) provided with
permission of the copyright
holder Moesgaard Museum.
Qatar Database Eaf34-0039).
Members of the Danish
Archaeological Expedition
during field investigations in
southern Qatar.

Fig. 20 Below
Map of Qatar showing
Umm Salal Mohammed
(( )أم صالل محمin red).

His Excellency then returns to the meetings his father had with the Danish
archaeologists. “Do you know how my father met Klaus [Ferdinand], he met
him accidentally. My father was in an area [locally] called ‘Legrutta’ [area not
identified]. My father saw lights in the desert and [Peter] Glob and his team
were lost in the desert. No GPS was available then. Then father met them and
they came to the farm [at Umm Salal Mohammed] at night. Father welcomed
them, fed them, and looked after them. So it was accidental, but then they
started visiting as my father got really interested. My father he really liked
archaeology, so they encouraged my father to love it. I know father had many
pictures but I do not know where they are now”.
This interview ends with the following discussion: Faisal Al Naimi says: “Noone is looking [for the] Palaeolithic other than Dr. Julie. [For] many years noone looked for anything other than Dr. Julie, [who is] busy sorting out what
they find”.
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H.E. Sheikh Khalifa bin Jassim Al Thani replies: “All what I want is the
book to be written by Dr. Julie and some things added to. We agreed to
reconsider this book [the 1967 book by Holger Kapel] and add the extras
especially new sites, discoveries and analysis”.
On the 12th April 2012, a Memorandum of Understanding was signed by
H.E. Sheikh Khalifa bin Jassim Al Thani and Dr Julie Scott-Jackson for
the research, the programme of field investigations, academic publications
and production of this book ‘Qatar: evidence of the Palaeolithic earliest
people Revealed’. which explores the history of Palaeolithic research,
investigations and discoveries in Qatar.

Fig. 21
Sheikh Khalifa bin Jassim
Al Thani (Chairman, Qatar
Chamber) and Dr Julie ScottJackson (Director, PADMAC
Unit, University of Oxford,
UK).
Photo: Peninsula 12th April
2012.
Sheikh Khalifa bin Jassim
Al Thani and Dr Julie ScottJackson signing a Memorandum
of Understanding.
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Investigations: Why look
for evidence of Palaeolithic
hunter-gatherers in Qatar?

To understand the contemporary world it is often necessary to have
knowledge of previous events, all of which, in one way or another, are
connected across time and space. Viewed in this way, events that happen
today or happened yesterday are linked to the long history of humanity
which goes far back into deep time. This introduction begins the story
of a journey that started in the distant past. Like an old faded family
photograph, the details of the earliest people who wandered into Qatar
are hazy, but we now know they were Palaeolithic hunters-gatherers.
And so, this is also the story of more recent events, the work of the
Danish Archaeological Expedition and then of the PADMAC Unit
who searched the land of Qatar to find evidence of their existence. But
why should evidence of Palaeolithic hunters-gatherers in Qatar have
importance? To answer this question it is expedient to first consider
what is meant by the ‘Palaeolithic’ and how this category relates to the
stone-tools these people made, and the land they lived in so long ago.

Fig. 22
Schematic diagram:
A generalised chronology (not to
scale) of the Palaeolithic from ~3.3
million years ago to ~10,000 years
ago (shown in red). The past 10,000
years is shown (in yellow) in the
inset, with the present day indicated
by the green lines.

THE PALAEOLITHIC: A BRIEF OVERVIEW OF
THIS, THE MOST ANCIENT ARCHAEOLOGICAL
PERIOD
The term Palaeolithic is used to describe the earliest part of the StoneAge. This is the age when people first manufactured and used stonetools. It is also the age that pre-dates all other archaeological eras and
is therefore, many thousands of years before the time that people made
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tools from metal. Scientific analysis of a wide variety of the stone-tools
has shown that Palaeolithic people used these tools for many things.
For example: to hunt; skin hides; cut up meat; cut wood; dig for roots
and cut plants (more details and illustrated examples of Palaeolithic
material cultures are to be found in Further Reading: Section 1). Our
understanding of the lives of these early people, the tools they made and
their place in prehistory is however, constantly being updated as new
discoveries are made.

Fig. 23 Opposite left
Examples of Lower Palaeolithic
stone-tools, dated to around 3.3
million years ago, from Lomekwi,
Kenya, Africa.
Photograph reprinted by permission
from Macmillan Publishers Ltd:
Nature (Harmand et al. 2015).
a) Unifacial core made using bipolar
technique.
b) Unifacial core made using passive
hammer technique.
c) Flakes showing scars of previous
removals on the dorsal face.

Fig. 24 Opposite right
A Palaeolithic Acheulean
Handaxe, dated to around
1.7 million years ago, from
Oldavai Gorge, Tanzania,
Africa.
Photograph reprinted under
Creative Commons: DiezMartín (2015).

The broad definition of the Palaeolithic period is that it is loosely divided
into three parts. In Asia and Europe the oldest part of the Palaeolithic
is known as the Lower Palaeolithic, but in Africa this time period is
referred to as the Early Stone Age. There is a similar pattern with the
definition of the Middle Palaeolithic, as in Africa it is called the Middle
Stone Age. This variation also extends to the Upper Palaeolithic,
where in Africa it is known as the Later Stone Age. There are no sharp
divisions between these three periods, the distinction is always blurred.
Each specific Palaeolithic period is defined by a broad range of stonetool typologies, known as the industry type, and a range of associated
manufacturing technologies and material culture with transitional links
in between.

LOWER PALAEOLITHIC: (THE EARLY STONE AGE
IN AFRICA)
The earliest stone-tool making in the world, so far discovered, developed
in Africa by at least 3.3 million years ago. This is the Lomekwi
assemblage dated to 3.3 million years ago which includes stone
cores, stone anvils, hammer stones and worked cobbles for pounding
(Harmand et al. 2015).
Other early stone-tools which were also found in Africa, belong to the
archaeological complex known as the Oldowan industry that is dated
to around 2.6 million years ago. The Oldowan stone-tools were made
using a different and a more advanced technology than the Lomekwi and
have tool assemblages that include sharp-edged stone flakes produced
by stone core reduction (Stout et. al. 2018).
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Then, around 1.76 million years ago, the early hunter-gatherers started to make a new
kind of stone-tool called a handaxe (Uribelarrea et. al. 2017). These, and other large
cutting stone-tools, characterize what is known as the Acheulean industry. But the
old basic stone-core industry still continued to be made, along with the Acheulean
industry. Both types of tools were used by Palaeolithic people for hundreds of
thousands of years.
The manufacture of these stone-tool industries ended at around 400,000 to 250,000
years ago in different places and times. This long time-frame overlaps and blurs
the dating of the end of the Lower Palaeolithic and the beginning of the Middle
Palaeolithic.
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Fig. 25
Palaeolithic stone-tools
from Qesem Cave, Levant.
Dated to around 400,000
-207,000 years ago.
Photograph reprinted by
permission from Macmillan
Publishers Ltd: Nature.
(Barkai et al. 2003).
a) Backed blades;
b) Side-scrapers;
c) Hand-axes.

MIDDLE PALAEOLITHIC: (THE MIDDLE STONE AGE
IN AFRICA)
The Middle Palaeolithic
in Asia and Europe, and
the equivalent period,
the Middle Stone Age in
Africa, date from around
400,000 - 200,000 years
ago and up to around
45,000
years
ago.
During this period, the
stone-tool
industries
and techniques become
increasingly
varied
and
widespread
across the Palaeolithic
world. Especially the
Mousterian, which is
regarded as a composite
or complex of industries
rather than just one
industry type, and the
use of the Levallois
technique, which is
generally thought to
have been invented at
various times and in
various places, and in a
variety of ways (Bordes 1968). At the Kapthurin Formation, Kenya, Africa,
a stone blade assemblage was found that dates to around 250,000 years ago
(McBrearty and Tyron 2006) and at Tonchesberg 2B, Germany, the Middle
Palaeolithic assemblage with blades, bladelets, backed bladelets, has been
dated to around 100,000 years ago (Conard 1990). There appears be little
doubt that the changes that took place during the Middle Palaeolithic in
Eurasia and the Middle Stone Age in Africa were far greater and more
extensive than those that had occurred previously.

30

Fig. 26 Left above
Levallois (industry-type),
Palaeolithic stone-tools,
dated to around 117,000 99,000 years ago, from the
Western Nefud desert, Saudi
Arabia.
Photograph: reproduced
with permission from
Quaternary International
(Scerri et al. 2015).
1-5: Levallois flakes
6: Levallois core;
7: Double side retouched
point;
8: Side retouched flake;
9: Refitted core and flake;
10: Refitted core
management flakes;
11: Conjoined blade.

Fig. 27 Left below
Transitional Middle/Upper
Palaeolithic bi-directional
point cores from Umm
Taqa (Qatar)
(Kapel “B-group” Site
XXXIV.)
Photo: PADMAC Unit
2016.
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UPPER PALAEOLITHIC: (THE LATER STONE AGE
IN AFRICA)

Fig. 28 Above left
Upper Palaeolithic stone-tools from
Nataruk, West Turkana, Kenya,
Africa. Dated to around 11,500 13,500 years ago.
Photograph reprinted by permission
from Macmillan Publishers Ltd:
Nature. Lahr et al. (2016).

The Later Stone Age and the Upper Palaeolithic periods are generally
described as dynamic, complex, continuously innovative, and a mosaic
picture of advanced technology and behavioural patterns, against a
background of fluctuating climatic conditions. Although the more
advanced forms of stone-tool manufacturing technologies came into
broader use during the Upper Palaeolithic in Eurasia and the Later
Stone Age in Africa, most of these technologies developed in earlier
periods of the Palaeolithic/Stone Age.

a) Detail of obsidian bladelet.
b) Microliths, an obsidian crescent
and a chert microlith.
Fig. 29 Above right
Later Stone Age microlithic tools
from the Lower Phase at Grotte des
Pigeons (Taforalt, Morocco):
Figure reproduced with permission
from Quaternary International
(Hogue & Barton 2016).

The Later Stone Age in Africa is seen to begin at around 50,000 years
ago and continues to the onset of the Neolithic period, which in Africa
is approximately 6,000 years ago. Whereas, in Eurasia, although
the dating of the Upper Palaeolithic is more complex, it is generally
considered to start at around 35,000 years ago and ends with what is
known as the Terminal Upper Palaeolithic dated to between 13,000 to
10,000 years ago (Pettitt, 2014).

1. pointed straight backed bladelet,
2-3. pointed partially backed
bladelets,
4-6. obtuse ended backed bladelets,
7-10. ouchtata bladelets,
11. rectilinear backed and truncated
bladelet,
12-14. convex backed bladelets.

In contrast to earlier Palaeolithic periods, the material culture from both
the Later Stone Age in Africa and the Upper Palaeolithic in Eurasia is
significantly better preserved and both more diverse and extensive.
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ARCHAEOLOGICAL EVIDENCE, THE HUMAN GENOME
AND DEVELOPMENTS IN GENOME SEQUENCING
STUDIES
Although Palaeolithic (human-associated) archaeological assemblages,
particularly stone-tools, are extensive, human fossils from this pre-historic period
are rare. The scarcity of human remains in the archaeological fossil-record is
frequently a barrier to the understanding of which Palaeolithic humans occupied
a site. This situation is now changing with the advances in the understanding of
the human genetic-code (the genome). For example, the genome-scale studies
of humans such as the global-level, “1000 Genome Project Consortium” (1000
Genome Project 2015) and “The Simons Genome Diversity” (Mallick et al.
2016). The human genome is the coiled strands of DNA molecule pairs found
in the nucleus of cells. The information and instructions encoded in the human
genome is often compared to a book/manual, in which chromosomes, genes and
DNA are then the chapters, paragraphs and words. (DNA: deoxyribonucleic
acid is a substance in the chromosomes storing genetic information). But the
complex nature of the genome instructions results in genetic combinations,
variations and mutations that have an overall effect on the body. Determining
for example: what a particular human body looks like, including both eye and
hair colour; a persons’ behavioural tendencies; susceptibility to disease and
response to their environment.

Fig. 30
DNA (deoxyribonucleic acid)
Structure. The molecules
inside the cells that carry
genetic information and pass
it from one generation to the
next.
Diagram: With permision
National Human Genome
Research Institute. Terese
Winslow 2015.
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GENOME SEQUENCING

Fig. 31
Schematic diagram
showing DNA Sequencing
Diagram: With permision
National Human Genome
Research Institute 2017.
NHGRI Factsheet.

Changes to the human DNA which modified the heredity and genetic
variation of both modern and ancient peoples are continually becoming
better understood as many additional human whole-genome sequencing
studies are developed and refined. As whole-genome sequencing is the
process to determine the information encoded in particular DNA segments,
this process also identifies the location of genes and alterations (mutations)
to a gene. The results of these studies contribute to the human reference
genome - the catalogues of human variation.
Although it is generally acknowledged that it is crucial to recognize the
limits of genetics research, high-resolution studies along with the continuing
sampling of human genome diversity and the development of increasingly
sophisticated statistical tools have the potential to answer many questions
that directly relate to the migration patterns of Palaeolithic people.
For example, the rapidly
evolving techniques for the
extraction of DNA from cave
sediments, which were converted
to DNA libraries, from which
DNA fragments could then be
sequenced directly (Graham et
al. 2016; Pederson et al. 2016).
By retrieving ancient DNA
from archaeological sediment
samples it has now become
possible to detect the presence
of ancient people at cave sites in
areas where no skeletal (bone)
remains have been found (Slon
et al. 2017). And maybe, to
answer Palaeolithic site-specific
archaeological questions such
as: Who actually made the
stone-tools? Where did these
people come from? And perhaps
even - What did they look like?
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In this, the briefest glimpse into the archaeology research of the earliest
hunter-gatherers, it is clear that the rapid on-going advances in modern
and ancient DNA sequencing and analyses, combined with both
comparative studies of genetic diversity of ancient DNA and the rare
fossil evidence (of Palaeolithic hunter-gatherers) have answered many
questions but has inevitably, uncovered many more questions regarding
these ancient people.

Fig. 32.
Negative human hand stencils
from Techo de las Manos, El
Castillo Cave, Spain.
Photo with permission:
Copyright © 2012, The
American Association for the
Advancement of Science.
(Pike. et al 2012).

We really only know about the personal world of the Palaeolithic huntergatherers from the things they made, that have by chance survived.
Over such long periods of time, so much of the material culture of these
ancient people has been destroyed by natural and/or anthropomorphic
processes but we naturally judge their abilities from what we have
found. Yet perhaps, when we look so far back in time - to the time of
the earliest people, we should consider this, that the use of simple tools
and a simple way of life, does not necessarily mean a simple mind.

These human hand stencils in
(blown) red stippled pigment
are early examples of cave art
dating from at least 40,800
years ago.
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The Pre-History of
Qatar (Part 1): Traces
of Occupation; The
importance of Palaeolithic
surface-scatters of stonetools

Fig. 33
A surface-scatter of Palaeolithic
stone-tools at Jaww Al Banat
( )جو البنات.
Photo: PADMAC Unit 2014.
This surface-scatter of
Palaeolithic stone-tools
(PADMAC Unit Site QSS32) is
one of a number of sites found
by the PADMAC Unit in the area
of Jaww Al Banat ()جو البنات,
Qatar.

Evidence of the Palaeolithic across the world has come from both
excavated sites and surface-scatters of stone-tools that are also known as
lithic surface-scatters. Important excavated Palaeolithic sites have been
found in areas that, in the first instance, were identified by the presence
of lithic surface-scatters. Also, lithic surface-scatters, which account
for approximately 90% of the total evidence for this archaeological
period, are often the only evidence of Palaeolithic activity in a region.
Excavated sites may provide dateable material and environmental
evidence that can tell us a great deal about the activities of these early
hunter-gatherers in that one place, at that time. Whereas, the study of
lithic surface-scatters/sites across a wider area gives us information
about the Palaeolithic people’s use of the landscape as a whole. And the
geomorphological processes, which change the landforms and that have
operated in that area over the geologic time-scale.
In 2004, while researching evidence for the Palaeolithic in Arabia, I
was intrigued to read the general consensus of opinion that ‘there is no
Palaeolithic in the eastern Gulf States’ and that this statement seemed
to be linked to the results of early archaeological investigations in the
State of Qatar.
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Fig. 34
Map showing the distribution
pattern of 25 Palaeolithic surfacescatters/sites found by the
PADMAC Unit along the western
fringes of the Hajar mountains
in the United Arab Emirates and
Oman (overlapping white discs
denote multiple sites).
PADMAC Unit GIS database
(2017).
These Palaeolithic surfacescatters/sites occur on a clealry
defined north-south line of
foothills.

When opportunities arose between 2006 -2009, my team and I (known
as the PADMAC Unit at the University of Oxford, UK) carried out
extensive investigations of both the western flanks and interior of the
Al Hajar Mountains in the Emirates of Sharjah and Ras Al Khaimah
and also Oman and found many previously unknown Palaeolithic sites.
These discoveries, which have been widely published and internationally
recognised, helped overturn the ‘No Palaeolithic consensus for these
Gulf regions’ (Scott-Jackson, J.E. et al. 2007; Scott-Jackson, J.E. et
al. 2008; Scott-Jackson, J.E. et al. 2009; Scott-Jackson, J.E. & ScottJackson, W.B. 2013). But the question of a Palaeolithic presence in
Qatar still needed to be resolved, as the result would impact on the
understanding of migration patterns and landscape use by Palaeolithic
peoples, both in Arabia and beyond. Like all Gulf States, accelerated
development in Qatar means that much archaeological evidence has
already been lost, or is at risk of being destroyed.
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Fig. 35
Photographs of Palaeolithic
surface-scatter/sites found by
the PADMAC Unit in the United
Arab Emirates and Oman.
Photos: PADMAC Unit
2006/2007/2011.
These four views of Palaeolithic
surface-scatters/sites are
examples of those shown opposite

Site ESF06A on foothills of Al Hajar
mountains, looking north-east.
(Scott-Jackson, et. al., 2009).

Site ES07S18 looking west towards Jebel
Faya FEY-NE1
(Scott-Jackson, et. al., 2009).

Site EH11S1 on wadi terrace in foothills of
Al Hajar mountains, looking north-east.
(Scott-Jackson, et. al., 2013).

Site EH11S5 on foothills of Al Hajar
mountains, looking northeast.
(Scott-Jackson, et al., 2013).

Top left: Site ESF06A on
foothills of Al Hajar mountains,
looking north-east (United Arab
Emirates).
Top right: Site ES07S18 looking
west towards Jebel Faya FEYNE1 (United Arab Emirates).
Bottom left: Site EH11S1 on wadi
terrace in foothills of Al Hajar
mountains, looking north-east
(Oman).
Bottom right: Site EH11S5 on
foothills of Al Hajar mountains,
looking northeast (Oman).

Then, in 2009, I met His Excellency Sheikh Khalifa bin Jassim Al
Thani. His Excellency is most interested in the archaeology of Qatar,
as were both his father and grandfather who met the early archaeologist
working in Qatar and assisted them. During this meeting, we discussed
the work of the PADMAC Unit in both the Emirates and Oman,
and the unresolved questions surrounding the Palaeolithic of Qatar.
When I explained that the general consensus of opinion was that: ‘No
Palaeolithic sites are to be found in Qatar’ His Excellency replied “We
need to investigate”. And so we have.
The first and most obvious question to ask was: What had generated
so much controversy that Palaeolithic archaeological research in Qatar
and indeed the eastern Gulf states, was curtailed for over 30 years?
Now indeed, it was time to address this problem.
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The Hiatus in Palaeolithic
Research in Qatar: Identifying
the problem

Fig. 36 Opposite
Photograph of various papers and
books that detail the archaeology
of Qatar.
Google Earth background image
showing Qatar and the UAE.
These papers and books record
and comment on the early
discoveries of stone-tools that
hint at a Palaeolithic presence in
Qatar (as discussed in this study).
They are shown as follows (from
left to right):
Kapel, H. (1964). Stenalderfund
fra Qatar (Stone Age discoveries
in Qatar). Kuml: 112-58.
Kapel, H. (1967). Atlas of the
Stone-Age cultures of Qatar.
Denmark: Aarhus University
Press.
Inizan, M. L. (1978). Première
mission archéologique Française
a Qatar. Paleorient, 347-351.
Tixier. J. et al (1980). Mission
archéologique française à Qatar,
1976-1977, 1977-1978. Tome 1.
Inizan, M. L., Bonnefille, R., &
Tixier, J. et al (1988). Préhistoire
à Qatar: Mission archéologique
française à Qatar tome 2,
Éditions Recherche sur les
civilisations.

To understand what caused the hiatus in Palaeolithic research in Qatar
and the long held general view that there was, “no Palaeolithic to be
found in Qatar or the eastern Gulf States”, it is necessary to consider the
effects, of what became over time, an increasingly complex situation.
This was generated by an unfortunate series of misinterpretations,
misunderstandings, and misrepresentations by many people, involving
predominately the 1978, 1980 and 1988 geomorphological conclusions
in the reports published by the French Archaeological Mission to Qatar
that relate specifically to the results of their 1970s archaeological
excavations in the coastal region of Al Khor.
Also, the major confusion in the referencing, in these three reports, to
the 1964 and 1967 publications by Holger Kapel (from the Forhistorisk
Museum, Aarhus and a member of the Danish Archaeological
Expedition to Qatar during the 1950s and 1960s). This effectively
resulted in the French reports disputing the integrity and descriptions of
the various lithic assemblages collected by the Danish archaeologists.
But, it must be stressed that the analyses presented here are not intended
to be a personal criticism or judgement of the French team but rather
a salutary reminder of the power of negativity and misunderstandings
to undermine academic research. Certainly, it is the nature of scientific
investigations that we stand on the success of others and are victims to
our own failings.
This chronological summary of the significant events that began in
the 1950s and which have shaped Palaeolithic archaeological research
in Qatar and the eastern Gulf States, begins with work of The Danish
Archaeological Expedition to Qatar.
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THE DANISH ARCHAEOLOGICAL EXPEDITION TO
QATAR
The Danish Archaeological Expedition to Qatar arrived in 1956.
The team led by T.G. Bibby and P.V. Glob spent the four first years
working on the reconnaissance and mapping of archaeological sites
of various periods. Many of the finds were prehistoric lithic surfacescatters. They also observed that these lithic surface-scatters/sites in
Qatar, located on the eastern side of the Arabian Peninsula, “were more
richly represented here than in any other areas [they had] investigated
on the Arabian coast” (Kapel, 1967:6). These results prompted the
archaeologists to change the focus of their Qatar investigations. From
1960 until 1964, the Danish team under the leadership of Holger Kapel
now concentrated their efforts on the identification and investigation of
pre-historic surface-scatters/sites. The Danish team reported the results
of their 1956 to 1964 investigations in the Danish archaeological journal
“KUML.”

Fig. 37
T.G. Bibby & P.V. Glob (leaders of the
Danish Archaeological Expedition to
Qatar from 1956 to 1959).
Photo: Holger Kapel (1960) provided
with permission of the copyright
holder Moesgaard Museum. Qatar
Database eaf235-113.
Here, T.G. Bibby and P.V. Glob
(and another member of the team),
are photographed during field
investigations in Qatar in 1960.
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THE 1964 HOLGER KAPEL REPORT ‘STONE AGE
DISCOVERIES IN QATAR’.
In 1964, the Danish Archaeological Expedition to Qatar published an
interim report in the journal KUML, entitled, ‘Stone Age discoveries
in Qatar’ written by Kapel (1964). This paper is essentially a ‘working
document’ in which Kapel describes how and why he separated the
lithic assemblages into four (what he describes as) ‘Cultural’ groups A,
B, C and D. Group A, it is suggested has ‘Palaeolithic characteristics’;
B and C, Mesolithic and D, possibly Neolithic. But, he stresses, that
these divisions are to be used as “a preliminary description and guide”
to the stone-age archaeology of Qatar. This carefully considered survey
of the prehistoric lithic assemblages, which included the precursory
assessment of the stone-tools collected by the team during the 8 years
they had worked in Qatar, was to be followed by a larger definitive
report.
Fig. 38 Above
Photograph of the cover of KUML
(1964). Stenalderfund fra Qatar
(Stone Age discoveries in Qatar).
This issue contains Holger
Kapel’s (1964) paper, which is
an interim report on the Danish
Archaeological Expedition’s
discoveries of early stone-tools in
Qatar.

Fig. 39 Left
Holger Kapel (leader of the Danish
Archaeological Expedition to Qatar
from 1960 to 1964).
Photo: Hans Jørgen Madsen
(1962) provided with permission
of the copyright holder Moesgaard
Museum. Qatar Photo Database
eaf34-076.
This photograph shows Holger
Kapel in 1962 during field
investigations in northern Qatar at
the archaeological site of Zubarah
()الزبارة.
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Fig. 40
Map showing the
locations of Stone-Age
sites discovered by the
Danish Expedition to
Qatar.Satellite Image of
Qatar (Google Earth).
PADMAC Unit GIS
database (2017).
Google Earth image
of Qatar overlain with
locations of Stone-Age
sites discovered by the
Danish Archaeological
Expedition to Qatar as
recorded in the Atlas of
the Stone-Age Cultures
of Qatar (Kapel, 1967)
and georeferenced by the
PADMAC Unit (2017).

44

THE 1967 HOLGER KAPEL ‘ATLAS OF STONE AGE
CULTURES OF QATAR’
Three years later, in 1967, Kapel published the ‘Atlas of the Stone Age
Cultures of Qatar’. By now the total number of certain stone-age sites
found by the Danish archaeologist in Qatar had risen to 122. It is these
lithic surface-scatters that are the subject of the Kapel (1967) ‘Atlas of
the Stone Age Cultures of Qatar’. But as he explains, “By using the
word ‘Atlas’ I have desired to emphasized that this book should not
be regarded as a considered archaeological assessment of the material
collected, but purely as an endeavour to present examples of the most
typical artefacts from the Stone-Age which have been collected during
our exploration in all districts [of Qatar]” (Kapel 1967:7).
A key component of the Atlas is the lithic assemblage classificatory
‘Group’ A, B, C, D, cultural/chronological system. Kapel was most
cautious when assigning particular lithic assemblages to a specific
‘Group/culture’. But in response to criticism of the use of these
categories he states that, “In an earlier publication [Kapel 1964] I
have used the traditional terminology: Palaeolithic, Mesolithic, and
Neolithic. The use of the terms can be justified, insofar as there are
typological similarities between certain European flint cultures classed
under these heading and certain groups of Qatar flints. … However …
I shall now avoid the charge of looking at Arabian discoveries through
Scandinavian spectacles by refraining from using the terms in the
present Atlas” (Kapel 1967:19).
Clearly, Kapel was acutely aware of the problems of identification and
integrity of the Qatar lithic assemblages and stresses that, “The four
groups, A, B, C, and D, into which I divided the material should therefore
be regarded merely as working divisions, based on characteristic
distinctions of a typological and technical character, as well as on the
circumstances of the discovery” (Kapel 1967:19).

Fig. 41
Photograph of the cover of the Atlas
of the Stone-Age Cultures of Qatar
published by Aarhus University
Press (Kapel 1967).
This volume written by Holger Kapel
and published in 1967, records the
work of the Danish Archaeological
Expedition to Qatar. In this Atlas,
Kapel describes the many stone-age
sites and tools they had discovered,
and provides an initial typological
analysis, chronology and
interpretation.

Only on two occasions does he use similar traditional terminology. The
first time when describing the distinctive lithic assemblage from the
site of Umm Taqa as “somewhat more Palaeolithic” than the other type
B-Group sites and the second, when referring to the other distinctive
lithic assemblages from the Khor sites, as displaying “Mousterian-like”
characteristics (the Mousterian is a very varied Middle Palaeolithic
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Fig. 42 Above left
A view of the Kapel site XXIX at
Al Khor ( )الخورin 1970, from the
sabkhah looking northwest.
Photo: Holger Kapel (1970) provided
with permission of the copyright
holder Moesgaard Museum. Qatar
Photo Database eaf235-127.
The Danish Archaeological
Expedition to Qatar discovered a
specific scatter of stone-tools (listed
as Kapel site XXIX) on this low hill
overlooking the sabkhah to the north
of Al Khor ()الخور.
Fig. 43 Above right
A view of Al Khor ( )الخورfrom the
hills overlooking the sabkhah.
Photo: Holger Kapel (1970) provided
with permission of the copyright
holder Moesgaard Museum. Qatar
Photo Database eaf235-128.
The Danish Archaeological
Expedition to Qatar investigated
this area of low hills to the north of
Al Khor ()الخور, identifying several
scatters of stone-tools.

industry type and is widespread in Africa, the Middle East, Europe and
Asia).
Then, most significantly, Kapel states that: “Within the A-Group, I have
included a number of sites from the region around the fishing village
of Khor on the northeast coast of Qatar. These sites admittedly differ in
important respects from the [group] A-sites already described, and I had
originally intended to place them in a separate group” (Kapel 1967:19).
In a specific reference to the general chronology of the lithic assemblages
in the Atlas, he adds: “[group] A comprises in my opinion the oldest
culture, B, C and D the later; of these the C group should probably be
regarded as older than the other two, while I find it impossible to decide
whether B and D cultures are contemporaneous, and if not, which of them
is older” (Kapel 1967:19).
It is a great cause for regret that Kapel did not follow his own analytical
intuition and classify the Khor lithic assemblages separately from the
other Group-A sites, although at this point in time the implications of this
decision could not have been envisaged. But by 1967, understanding the
stone-age of Qatar had now taken a momentous step forward following
the publication of both the interim report ‘Stone Age discoveries in
Qatar’ written by Kapel in 1964, and the final definitive report, ‘Atlas
of the Stone Age Cultures of Qatar’ by Kapel in 1967. Certainly, there
can be little doubt that archaeological research in Qatar owed much to
the work of Holger Kapel and the Danish team. And yet, strange as it
may seem, the criticisms of Kapel’s work by the French Archaeological
Mission to Qatar, as described in their reports of 1980 and 1988, marked
46

the beginning of the end of the Palaeolithic research in Qatar for over
30 years.
In the world of archaeological research, the situation which occurred in
Qatar is unlikely to be unique, but there are circumstances surrounding
these events that seem exceptional and provide many valuable lessons,
not the least that even our best endeavours, at any one time, may not be
enough. And so to better understand the problem it is necessary to consider
both the objectives of the various people involved in documenting their
investigations and excavations conducted in Qatar during the 1970s and
1980s, and the long-term implications of the decisions they made.

Fig. 44
Satellite Image of Al Khor ()الخور,
Qatar (Google Earth).
PADMAC Unit GIS database (2017).
Image of Al Khor () الخور, Qatar,
overlain with locations of StoneAge sites discovered by the Danish
Archaeological Expedition to Qatar
as recorded in Kapel (1967) and
georeferenced by the PADMAC Unit
(2017).
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Fig. 45
Reports by the French
Archaeological Mission to Qatar.
From left to right:
Première mission archéologique
Française a Qatar, published in
Paleorient (Inizan 1978), discusses
their initial findings in relation to
the stone-tool assemblages found
by the Danish Archaeological
Expedition to Qatar.
Mission Archéologique Française à
Qatar. Tome 1 (Tixier et al. 1980),
in which the interpretations of the
finds by the Danish Archaeological
Expedition to Qatar, are discussed.
Mission Archéologique Française à
Qatar. Tome 2 (Inizan et al. 1988),
in which the members of the French
Archaeological Mission to Qatar
reassess their findings and analyses
in relation to their previous reports
and interpretations.

THE FRENCH ARCHAEOLOGICAL MISSION TO
QATAR: REPORTS OF 1978, 1980 AND 1988
In the French Archaeological Mission to Qatar, reports of 1978, 1980
and 1988, the work of Kapel is frequently mentioned. Yet, in both the
1980 and 1988 reports, all the references are dated as 1964 (this is the
date of ‘Stone-Age discoveries in Qatar’ the uncorrected interim paper).
It is here the problems really begin, as the statements attributed to Kapel
in these French reports are all taken from this interim uncorrected
1964 KUML paper, but are then incorrectly referenced as the ‘Atlas’.
Consequently, this publication ‘Atlas of the Stone Age Cultures of
Qatar’ (Kapel, 1967) became a major target for criticism as it was
now considered to be the source of unsubstantiated interpretations and
statements.
The failure to include the correct references to the work of Kapel in these
French reports effectively contributed to the reversal of Palaeolithic
research in Qatar. Because, by taking information from the earlier 1964
paper without correctly referencing it, and omitting the corrections and
additional information that Kapel included in the 1967 Atlas, many of
the conclusions or statements made in these French reports are based
on erroneous data. Statements or opinions attributed to Kapel are,
therefore, often unjustified and sometimes completely wrong.

48

This altered the archaeological academic world’s perception of the
Palaeolithic potential of Qatar, discouraged Palaeolithic research in
Qatar, distorted the archaeological record for the Gulf States. And,
significantly diminished the academic and archaeological reputation
of Holger Kapel. These problems were further compounded by the
results from a series of French investigations beginning in 1976 but
that were eventually judged by the French investigators themselves
(Inizan et al.1988) to be equivocal.

THE 1978 REPORT BY THE FRENCH
ARCHAEOLOGICAL MISSION TO QATAR
Approximately 9 years after the publication of the ‘Atlas of the Stone
Age Cultures of Qatar’ (Kapel 1967), which details the extensive
investigations and discoveries of the Danish Archaeological
Expedition to Qatar from 1956 to 1965: the French Archaeological
Mission to Qatar arrived at Al Khor during 1976. This area was
chosen by the French Mission as Kapel had recorded finding many
surface-scatters of stone-tools on the hills around the Khor sabkha.
Notably, it is these lithic assemblages which Kapel had originally
thought should be placed in a separate ‘Group’ of their own, as they
differed in important respects from the other lithic assemblages in the
A- Group (Kapel 1967:19). The French Mission excavated two sites,
Khor M and Khor D. The results are described in the (Inizan 1978)
paper ‘Premiere mission Archéologique Française a Qatar’ which
states that “There are (as we have verified on site) sites belonging
to an older civilization that predates the Neolithic. This civilization
(H. Kapel’s Group “B”) seems to spread out across the whole
Qatar peninsula”. And then adds: “We have been unable to verify
the supposed existence of an “Acheulean” (the “Acheulean” is a
Palaeolithic industry characterised by handaxes see Further Reading,
Section 1). This particular statement by the French investigators is
puzzling because although Kapel described certain stone-tools as
‘hand-axes’ he never uses this emotive category ‘Acheulean’, but the
way the statement is written implies that he does, and that he is also
mistaken in his analysis.

Fig. 46
Two views of the fishing village of Al
Khor ()الخور
Photo: Hans Berg (circa 1959) provided
with permission of the copyright holder
Moesgaard Museum. Qatar Photo
Database eaf32-0004 and eaf32-0010.
Early photographs (from around 1959)
of the coastal fishing village of Al Khor
()الخور, prior to major development.
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The report continues thus … “but geologically speaking, marine and
land formations do exist that may contain industries from the Lower
and Middle Palaeolithic”. The use of the terms Lower and Middle
Palaeolithic in this 1978 report is also surprising, because, as Kapel
(1967:19) notes “these terms had gradually acquired an ecological flavour
(with Neolithic in particular indissolubly associated with agriculture)”.
Certainly, Holger Kapel was very aware of the difficulties surrounding
typological classification and (as previously noted) carefully avoided
using overtly European classification (i.e. Palaeolithic; Mesolithic;
Neolithic) in his final publication the 1967 ‘Atlas of the Stone Age
Cultures of Qatar’.

Fig. 47
A general view of the sabkhah at
Al Khor (2014( ) )الخورlooking
northeast (the newly laid pipeline
can be seen, in blue, running
diagonally across the top of the
photograph).
Photo: PADMAC Unit 2014.
This photograph, taken in 2014,
shows the area of the site designated
XXIX by Kapel (1967) and the
French Archaeological Mission sites
F.B. and F.P.P (Inizan 1980).
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THE 1980 REPORT BY THE FRENCH
ARCHAEOLOGICAL MISSION TO QATAR
In 1980, a report on the work of the French Archaeological Mission to
Qatar was published as ‘Volume 1, Mission Archéologique Française
a Qatar’ (edited by Jacques Tixier), with the section, ‘First results of
prehistoric site excavations in Khor area’ written by Marie Louise
Inizan (Inizan 1980). The following information is given for sites
of Khor M and Khor D, “these two excavations dated by carbon-14
and by their archaeological evidences have definitely assigned the
actual chronological position to Khor industries: second half of the
5th millennium B.C” (Inizan 1980:173). In addition to this reference
describing their previous work in Qatar, the report also includes results
of two new excavations, Khor FPP and Khor FB in the Al Khor coastal
region.

Fig. 48
A view of sites F.B and F.P.P at
Al Khor () الخور, investigated
by the French Archaeological
Mission to Qatar, with the Khor
M trench in the foreground.
Photo: Taken from Tixier.
J. (ed). (1980). Mission
archéologique française à Qatar.
Tome 1. Fig 19. Page 53.
© CNRS with permission.
This photograph, looking east
towards the al Khor coast,
across the sabkha and small
hills, is taken in the same area
as the Kapel site XXIX.
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Fig. 49
Schematic profile of the Khor ()الخور
sites F.B. and F.P.P. investigated by
the French Archaeological Mission
With permission CNRS. from
Tixier. J. (e.d). (1980). Mission
archéologique française à Qatar.
Tome 1. Fig 23. Page 64. © CNRS
with permission.
This diagram shows the
geomorphological relationship
between site F.P.P., situated on top
of the hill, and site F.B. on the slope
below.

THE SITE OF KHOR FPP, ON THE TOP OF THE HILL;
AND THE SITE OF KHOR FB ON THE SHOULDER
OF THE HILL.

GEOMORPHOLOGICAL PROCESSES, LITHICASSEMBLAGES AND ARCHAEOLOGICAL
QUESTIONS

At the site of Khor FPP on the top of the hill, the lithic-assemblage is
described as being “poor” with the top of the hill being “dismantled by
weathering”. A test-pit was sunk, it is recorded, “in order to dig out a
set of standing stones and piled up flat stones”. Human bones were also
excavated. This cremation site on the top of the hill was dated by carbon
14 of the human bone to 6,900 years ago (Inizan 1980:176).

There exists a range of possible geomorphological processes associated
with the erosion of this small hill, which may also be implicated in
the archaeological integrity of the lithic-assemblages. Over time,
weathering and slope processes operating on the deposits in the area
of site FPP (on top of the hill) slumped the deposits (that may have
included the very weathered pot-sherds) downslope, onto the FB site
on the shoulder below.

Site Khor FB, was situated on the shoulder of the same eroded hill
(directly below site FPP), the excavation here revealed an extensive lithicassemblage, much of which was broken. Some of the lithic-assemblage
was found in Layer B but most of the stone-tools came from layer C,
which also included a small number of very weathered pot sherds (Inizan
1980:175). Khor FB was ascribed carbon 14 dates of 6,290 years ago and
6,420 years ago which were obtained from shells (Tixier 1980:197).
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The top of the hill was described by Inizan (1980:177) as being
“dismantled by weathering”. The archaeological evidence in the FB
site-report strongly suggests that the area of site FB on the shoulder of
the hill has acted as a sediment trap and therefore perhaps, a palimpsest
(a mixture of deposits). These processes would essentially result in a
mixed archaeological assemblage.
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THE RESULTS OF THE 1980 FRENCH
ARCHAEOLOGICAL MISSION
The results of the 1980 investigations by French Archaeological
Mission into the pre-history of Qatar are summarized as follows by
Jacques Tixier, the project leader, who states that, “We consider we
have still not got any evidence of a Qatari Acheulean” (This term, as
previously noted, was not used by Kapel when describing Khor or
any of the stone-tools in the A-Group lithic-assemblages). Tixier then
compares the Kapel, C-Group, D-Group and then the B-Group lithicassemblages with those from Khor in the following manner, “Like
Khor facies, groups C and D are perhaps the expression of the different
activities of local groups trading in Mesopotamia, Group B seems to be
earlier than the Neolithic. In the present time, it may only be known by
blades and bladelets workshops” (Tixier 1980:197).
And then, basing his conclusions on the certain mistaken representation
of the Kapel, Khor A-Group categorization and the seemingly
questionable results of the Khor, FB excavations, he confidently
states that, “The Khor facies’ of the H. Kapel’s Group-A dates to the
5th Millenium and should in no way be dated Middle Palaeolithic.” [
a term not used by Kapel], and continues “It is an original Neolithic
facies associated with Ubeid 111-1V pottery. (Tixier 1980:197).
This declaration had far reaching consequences in the world of
prehistoric archaeology, as the views expressed by Tixier were then
erroneously interpreted by others as challenging the existence of any
Palaeolithic stone-tools in any of the Kapel lithic assemblages.

THE 1988 REPORT BY THE FRENCH
ARCHAEOLOGICAL MISSION IN QATAR
In ‘Volume 2, Prehistory in Qatar, Mission Archéologique Française
a Qatar’ (Inizan et al. 1988) the research report entitled ‘Prehistory in
Qatar’ states that (for the French Archaeological Mission) when arriving
in Qatar, “There were two objectives”. The initial preoccupation of the
French Mission was the establishment of a chronological framework in
order to approach the problem of prehistoric settlement in the following
54

terms: Since when had the territory been occupied and under what
conditions? To what extent was this occupation permanent? The second
objective was to reconstruct the history of the past populations. Pursuit
of these objective required the discovery of a “well preserved, dateable
site” (Inizan 1988:198). In this 1988 prehistory report are the results of
the surveys conducted by the French Mission that focused on regions
where Kapel had found bifacial and blade industries sites (Inizan et al.
1988:199). The Mission looked for, but failed to find, new B-Group
sites in the Umm Taqa area but identified and excavated two sites on
the edge of a sabkha near Acila. A suggested date for the Acila sites was
VI th millennium.
The results of French investigations and excavations are clearly stated,
but as in the previous (Tixier 1980) report, Kapel’s 1967 ‘Atlas of the
Stone Age Cultures of Qatar’ is misrepresented and misquoted. The
‘Atlas’ is referred to, but the descriptions of the Kapel’s A, B, C and D
grouping and classifications are once again taken from his earlier, and
interim and uncorrected, 1964 publication ‘Stone-Age discoveries in
Qatar’. And so, again, the authors use information from the earlier 1964
paper without referencing it, and do not include the updated comments,
corrections and additions which Kapel made and published in the 1967
‘Atlas of the Stone Age Cultures of Qatar’.
To better understand the effects of these misunderstandings and
misrepresentations the following report is notable “In the years that the
Danish Archaeological Expedition has worked in Qatar it has located
about 200 sites of prehistoric dates … 122 are certain Stone-Age sites,
while others are of less certain date and number” (Kapel 1967:14).
Considerable significance may therefore be attached to the fact that on
only 2 occasions does Kapel “suggest” that certain A-Group assemblages
have typological affinities. Lithic assemblages from the Umm Taqa
site XXXIV “are of a somewhat more Palaeolithic character”. And
the Khor site XXIX includes “a fine Mousterian-like almond-shaped
point” (Kapel 1967:29-30). No other chronological analogies are to be
found in the ‘Atlas of the Stone Age Cultures of Qatar’. As previously
discussed, Kapel refrained from using the definitive terms, Palaeolithic,
Mesolithic and Neolithic in his ‘Atlas’, being mindful of the possible
adverse connotations and misunderstandings they would generate
(Kapel 1967:19).

Fig. 50
Map of Qatar showing the
generalised location of Umm Taqa
and Acila as described in Mission
Archéologique Française a Qatar,
Tome 1 (Tixier 1980).
PADMAC Unit 2017.
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Stratigraphy of Site FB as first described in 1980 by the French Archaeoligical Mission (Inizan 1980)

a
b
c
g
Eocene Limestone
“Layer a: very fine-grained brown coloured (10 yr 7/3 om Munsell Soil Colour Chart) sediment, powdery, surficially mixed with
angular block debris, 5cm thick in average thickness, sharp contact with b, red patina flints.
Layer b: light brownish-yellow in colour (10 YR 6/4), with silty or sandy sediments, more compact, 5-10cm. thick.
Layer c: light reddish-brown in colour (7.5 YR 6/4), with fine-grained sediments, less sandy than b, less compact. The
archaeological implements are richer in c, with white patina flints. 10 cm in average thickness.
Layer g: variegated (yellow, grey, greenish-brown), with sandy elements, without “eboulis”; sterile; 40cm in thickness. It overlies
the rock basement (Eocene limestone)”. Tixier et al (1980:173)

Fig. 51
Schematic diagram of the
stratigraphy of site FB (below FPP
on the shoulder of the hill) at Al
Khor () الخور, as first described in
Mission Archéologique Française a
Qatar, Tome 1 (Inizan 1980:173).
Diagram: PADMAC Unit 2017).

THE 1988 FRENCH REPORT AND THE IMPORTANT
‘RECORDING MODIFICATIONS’ TO THEIR 1980
KHOR FB SITE ANALYSIS
What is most significant in this 1988 report are, what is referred to
as,“recording modifications” to details of the Khor FB site as defined
in the 1980 site-report. The site stratigraphy and associated lithicassemblage are now described as follows: “Khor FB: Layer A, finds
[now] considered unreliable were not analysed since they possibly
included disturbed material (shattered lithics with reddish patina) and
residual artefacts from [the eroded site] FPP overlooking FB. Khor
FB: Layers B and C, in the absence of micro-stratigraphy the material
from these two layers were [now] combined for study. Refitting sherds
confirmed that it was the same archaeological level, the difference being
simply due to pedogenesis” (Inizan et al. 1988:207). Pedogenesis is
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Stratigraphy of Site FB as reassessed in 1988 by the French Archaeological Mission (Inizan 1988)

Eocene Limestone

the natural process of soil formation that includes subsidiary processes
such as humification, weathering, leaching and calcification.

THE IMPLICATIONS OF THE ‘RECORDING
MODIFICATIONS’
Gone is the certainty displayed in the earlier (Inizan 1980) report. Now
Khor FB: Layer A, is considered unreliable as it included disturbed
material from the higher site FPP. Refitting sherds showed that Layers B
and C were actually one layer with any differences due to pedogenesis.
But as pedogenesis and the associated process of bioturbation (the
disruption of sediment by organisms) can move material both up and
down within a deposit, the question remains as to the archaeological
integrity and origins of the sherds and the shells. Also, the cumulative
effect of the geomorphological slope-processes impacts on the
perceived archaeological integrity of the Khor FBB and Khor FB lithicassemblages.
The results of the relative carbon 14 dating of the shell fragments from
the site FB assemblage is also questionable, as the shells may well
have been incorporated into the deposit much more recently than the

Fig. 52
Schematic diagram of the
stratigraphy of site FB at Al Khor
() الخور, as subsequently described in
the Recording Modifications (Inizan
1988:206), following a reassessment
of the French Archaeological
Mission’s site data.
Diagram PADMAC Unit (2017).
As can be seem from this schematic
diagram, the 1988 reassessment by
the French Archaeological Mission
to Qatar of their excavation data,
shows that site F.B. is now described
as one homogenous reworked unit.
“Layer a finds considered unreliable
.. Included disturbed material
(erosion of site overlooking FB)
… Material from [b and c] was
combined for study. Fitting sherds
confirmed the difference being
simply due to pedogenesis” Inizan
(1988:206)
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earlier original manufacturing date of the stone-tools. But even if the
integrity and dating of site Khor FB (and perhaps also Khor M) were
to be accepted, these findings would not necessarily apply to unrelated
sites or unrelated lithic assemblages. Yet this is what appears to have
gradually taken place.
These data distortions and its effects were further consolidated by
subsequent authors who saw the French Archaeological Mission report
“Prehistory in Qatar” (Inizan et al. 1988) to be the greater authority and
in so doing relegated the Kapel (1967) ‘Atlas of the Stone Age Cultures
of Qatar’. As the following examples illustrate, starting with a 1983
report (Larsen 1983), the hiatus in Palaeolithic research in Qatar had
truly begun.

MISINTERPRETATIONS AND LOST DATA
A 1983 report states, “In general Kapel grouped flint surface material
into four categories. Group A, consisting of scrapers and other related
tools is considered to represent a Middle Palaeolithic occupation on the
Qatar Peninsula. More recent studies in Qatar by Inizan (1978; 1980)
show sites of this group near Khor to be Neolithic” (Larsen 1983:27).
By 1985, the views expressed in the 1983 Larsen publication are
extrapolated thus, “The earliest (late sixth millennium B.C) industry
documented in eastern Arabia and Qatar, is the so-called Qatar B group
… and … The other three groups identified by Kapel – A, C, and D –
must now be considered contemporary elements in the tool-kit of the
hunters, gatherers, herders and fishers who inhabited eastern Arabia,
Qatar and Bahrain during the fifth and fourth millennia B.C.” (Potts
1985:681).
The problems generated by the wrong references in the reports by the
French Archaeological Mission to Qatar (in which the 1967 Kapel ‘Atlas
of the Stone-Age Cultures of Qatar’ is referred to, but the data used is
actually taken from the interim Kapel (1964: 122-155) paper, ‘Stone-Age
discoveries in Qatar’), is clearly seen again in the following 1985 quote
in which the same theme is expressed. “Kapel’s original identification
of Group A as Palaeolithic, C as Mesolithic and D as Neolithic was
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challenged after only one season by the French Mission. And that the
demonstration of the contemporaneity of all three ‘industries’ in reality
different elements of the same tool kit …Types which had formerly
been considered representative of all three industries have been found
together in the French excavations at Khor, in Qatar” (Potts 1985:681).
And then, in a 1986 reference to Kapel’s (1967:19) A.B.C.D grouping
of the lithic-assemblage, this pronouncement is made, “The [Kapel]
chronological sequence of the cultural assemblages defined on a
typological basis proved worthless, with the end of the 1970s, as a
result of the first micro-stratigraphic associations carried out by the
French CNRS Mission” (Tosi 1986:466). But again, this proved not to
be correct, as the later French report (Inizan et al. 1988:207) confirms
the absence of micro-stratigraphy in their crucial site of Khor FB.
Although the ‘Recording Modifications’ to the results of French
Archaeological Mission’s investigations and excavations (Inizan et al.
1988:207) had been made generally available, the understanding of
the situation and opinions did not change. For, by 1990 there is this
pronouncement, “With the elimination of the Palaeolithic horizon
in Eastern Arabia … Group B in Qatar…becomes the earliest…
archaeological component in the Arabian Gulf” (Potts 1990:32).
And this is how it remained for many years.

Fig. 53
Map of Eastern Arabia
illustrating the internationally
perceived idea that there was no
Palaeolithic to be found in these
eastern Gulf States (which are
shown in white).
Satellite Image (Google Earth).
PADMAC Unit GIS database
(2017).
The generally accepted
conviction that Palaeolithic
presence was not to be found in
these countries was overturned
by the work of the PADMAC
Unit from 2006 onwards.

Bahrain
Arabian Gulf

Qatar
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The Answer to the
Question: What curtailed
Palaeolithic research in
Qatar for over 30 years?

Fig. 54
“A Time of Darkness”
Photo: PADMAC Unit 2010.
This photograph was taken in the
area of Umm Bab ( )أم بابduring
an approaching sandstorm, when
the PADMAC Unit was undertaking
field investigations on the west
coast of Qatar, south of Dukhan.

The answer to the question: ‘What had generated so much controversy
that Palaeolithic archaeological research in Qatar and indeed the southeastern Gulf states, was curtailed for over 30 years?’ is to be found in
the many statements and opinions in the variety of published data that
have been considered in detail here and which are now summarized,
beginning with the Kapel’s (1967) A.B.C.D. Grouping and the Khor
lithic-assemblages. Without doubt, all of the 10 Khor lithic-assemblages
differed in important respects from the other A-Group assemblages
the Danish Archaeological Expedition to Qatar had collected. Also,
the stone-tools from the largest Khor (XXIX) site are the only ones
which Kapel cautiously describes typologically, as being reminiscent
of the ‘Mousterian’ in his ‘Atlas of the Stone Age Cultures of Qatar’.
A description which avoided the use of overly European classifications
(Kapel 1967:19, 29, Plate, 12). In fact, lithic assemblages described as
Mousterian have been found in Africa, the Middle East, Europe and
Asia. It is a widespread and a very varied Middle Palaeolithic industry
type and in some places it is seen as representing a process of transition
to the Upper Palaeolithic.
Then in 1976 the French Archaeological Mission to Qatar arrived
at Al Khor. In the 1978 report which refers to investigations at their
site of Khor M, it is stated: “In this case [Khor M] it is not Middle
Palaeolithic, but Neolithic” (Inizan 1978:347). At this stage, the
analyses and interpretations expressed by the author in the report are
Khor M site-specific.
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1980 Misunderstanding
of geomorphology in describing the whole Al
Khor facies of Kapel Group A as Neolithic.

1978 Statement
The stone-tools from
Khor M are Neolithic.

‘In this case, Khor M is
not Middle Paleolithic,
but Neolithic.’
Inizan 1978:35

‘The Khor facies of H. Kapel’s A Group dates
from the 5th millennium and should in no way
be dated middle Palaeolithic.’
Tixier, J. (1980).
But, in the following 1980 report, the 1978 (Khor M) findings are then
extrapolated to include all the Al Khor sites and lithic-assemblages
when it is stated “The Khor facies of H. Kapel’s A-Group dates from
the 5th millennium and should in no way be dated Middle Palaeolithic”
(Tixier 1980:197). And by 1988, this interpretation is further applied
not just to the all the Khor lithic-assemblages but to the whole of
Group-A. This was despite Kapel’s clear description of Khor as a
distinct lithic-assemblage and Inizan et al. (1988:206) describing the
Khor FB assemblage as “A Middle Palaeolithic type lithic industry
without Levallois débitage’, exactly as Kapel had concluded earlier in
his 1964 paper. Furthermore, these statements were then erroneously
and generally interpreted by the prehistoric archaeological community
and others as challenging the existence of any Palaeolithic stone-tools
in any of the Kapel lithic-assemblages.
Then finally in 1988, without further excavations at the typologically
distinct sites at Khor, or the investigation of other Qatar, Group-A
sites. And, without undertaking as far as it is known, a comprehensive
technological and typological analysis of all the lithic-assemblages in
the extensive collection of the stone-tools described in Kapel’s 1967
‘Atlas of the Stone Age Cultures of Qatar’, the French Archaeological
Mission to Qatar reach the definitive conclusion, that:
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1985 Misinterpretation
that the whole of Kapel Group A
was therefore not Palaeolithic.

1986 Misrepresentation
of Kapel’s Groupings A, B, C, D
as being Neolithic or later.

‘Kapel's original identification of Group A as
Palaeolithic, … was challenged already after only
one season's work by the French mission in 1976-77’
Potts, D. T. (1985:681).

1988 Misunderstanding
that, therefore, all stone tools from
the region cannot be Palaeolithic.

‘[Kapel’s] chronological sequence of
the cultural assemblages defined on a
typological basis proved worthless’.
Tosi, M. (1986:466).

“Neither the territory of Qatar nor neighbouring regions have produced
any trace of Palaeolithic occupation” (Inizan et al. 1988: 217).

TOWARDS A BETTER UNDERSTANDING
The results of this - the PADMAC Unit research - have revealed how
such an idea became generally accepted and how the belief was linked
to a series of mistakes in interpretations, mistakes in understandings
and mistakes in representations. It appears that this dissension evolved
as a consequence of three published reports: “Premiere mission
archéologique Française a Qatar. (Inizan 1978); “Volume 1, Mission
Archéologique Française a Qatar” (Tixier 1980), and “Volume 2,
Prehistory in Qatar, Mission Archéologique Française a Qatar” (Inizan
et al. 1988). This controversy surrounded the description of the lithic
assemblages collected by the Danish Archaeological Expedition to Qatar
from 1953 to 1965 as described in the paper ‘Stone Age discoveries in
Qatar’ in the journal KUML (Kapel 1964) and the publication ‘Atlas of
the Stone Age Cultures of Qatar’ (Kapel 1967).

‘Neither the territory of Qatar
nor neighbouring regions
have produced any trace of
Palaeolithic occupation’.
Tixier 1988:217

Fig. 55
Schematic diagram showing the
sequence of events surrounding the
discoveries of stone-tools in Qatar
and their associated interpretations.
This schematic diagram illustrates
the sequence of misinterpretations,
misunderstandings and
misrepresentations on the subject
of the Palaeolithic occupation
of Qatar, commencing with the
misinterpretations of the French
Archaeological Mission in 1978,
through to the misunderstandings
and misrepresentations by successive
authors through to 1988.

But change is the natural order and this situation was to prove no
exception - when in 2009 the PADMAC Unit Palaeolithic Research
Agenda for the State of Qatar, was instigated.
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The Pre-History of Qatar (Part
2): In search of the Palaeolithic
of Qatar, new investigation,
new discoveries
The targeting and analytical approach to the study of Palaeolithic lithic
surface-scatters/sites by the PADMAC Unit has led to the development
of detailed techniques and methodologies for the discovery of this
specific archaeology in previously unexplored remote areas (ScottJackson, J.E. & Scott-Jackson, W B. 2012). This research methodology
(described and illustrated here in: Further Reading) combines detailed
multi-method desk-based assessment with intensive targeted fieldwork,
which allows the PADMAC Unit to identify areas with Palaeolithic
potential but where no apparent evidence of Palaeolithic occupation
exists. As such, it also provides a basis for the analysis of geomorphic
processes implicated in the preservation of lithic surface-scatters/sites
and a means to explore prehistoric peoples’ use of the landscape as a
whole.

THE WORK OF THE PADMAC UNIT IN QATAR

Fig. 56
Rawdat Humra ()روضة حمرة,
Qatar
Photo: PADMAC Unit 2010
Members of the PADMAC Unit
carrying out field investigations
in the area of Rawdat Humra
()روضة حمرة, southern Qatar.

The on-going research by the PADMAC Unit in Qatar began in April 2009
with a search for the long forgotten Kapel lithic-assemblages, which had
been stored in the Qatar museums, and reconnaissance field-surveys.
All investigations were undertaken in accordance with the Palaeolithic
Research Agenda for Qatar (Scott-Jackson, J.E. & Scott-Jackson, W.B.
2010) and the project guidelines of Qatar Museums (previously, Qatar
Museums Authority, QMA 2012). By 2012/2013, the PADMAC Unit
had identified areas of Palaeolithic potential in the unexplored territory
in the south of Qatar and focused on finding previously undiscovered
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lithic surface-scatters/sites using geospatial analysis and characterizing
the associated stone-tool assemblages (Scott-Jackson, J.E. et al. 2014).

Fig. 57
Digital Elevation Model (DEM)
of Qatar and the Arabian Gulf.
PADMAC Unit GIS database
(2017). DEM calculated from
Shuttle Radar Topography
Mission (SRTM) 90m data
(NASA 2000).
This DEM shows possible
migration routes of prehistoric
people (as indicated by green
arrows), both into and out of
Qatar when sea levels in the
Arabian Gulf were lower than
they are today.

THE GEOMORPHOLOGICAL CONTEXT OF THE
PALAEOLITHIC OF QATAR
The migration in and out of Qatar by prehistoric people is considered
to have been governed by global climate change and tectonic activity
which effectively raised or lowered sea-levels in the Arabian Gulf and
by fluvial events (Compton, 2011; Jameson & Strohmenger 2012). The
environment of Arabian Peninsula has oscillated in response to climate
extremes. Very dry periods resulted in desiccation and generation of
arid deserts but, when the climate ameliorated, sub-tropical forest and
savannah grassland prevailed (Parker 2009). During the Pliocene and
Early Pleistocene (around 2.6 million years ago), for example, three
major rivers drained most of the Arabian Peninsula during a period of
prolonged and intense precipitation.
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For much of the Palaeolithic period, prior to the inundation of the Arabian
Gulf, Qatar was a peninsula overlooking a landscape of marshes, lakes
and rivers. Sea-level high stands, with a possible maximum level of
30 metres above the current mean sea-levels are recorded within the
Palaeolithic period and during the subsequent Holocene period a high
stand, of 2-4 metres above current mean sea level at approximately 6,000
years ago. Consequently, the coastal/sabkhah location of the Al Khor
( )روخلاsites FB and FPP (shown in red), investigated and excavated by
the French Archaeological Mission to Qatar (Tixier 1980), had certainly
been subject to inundation by the sea.
To investigate possible geomorphological processes implicated in
landform modification, the PADMAC Unit constructed various models
(see Further Reading), utilizing data on sea-level change (Compton,
2011) and tectonic uplift (Jameson & Strohmenger 2012). Significantly,
the digital elevation calculations indicate that the Palaeolithic surfacescatter/sites identified by the PADMAC Unit in Qatar, are in areas that
have remained above any recorded sea-level rise during at least the past
2 million years.

Fig. 58
Maps showing the impact of
changes in sea levels on the
topography of Qatar over the past 2
million years.
PADMAC Unit GIS database
(2017). Sea-levels calculated in
Global Mapper using palaeosealevel estimates (Compton 2011;
Jameson & Strohmenger 2014).
A. For most of the past 2 million
years, Qatar was a peninsular as
sea-levels were significantly lower
than present.
B. Although sea-levels were up to
30m higher during infrequent high
stands, both the PADMAC Unit
and Kapel’s early Palaeolithic sites
(circled in red) are situated above
the maximum sea-level inundation.
C. At around 6,000 years ago, the
sea-level rose to between 2-4m
above those of today.
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Calculation of dendritic drainage catchments (based on the current
topology and using Global Mapper calculation routines) in southern
Qatar suggests that these newly discovered Palaeolithic surface-scatters/
sites overlook ancient drainage systems, particularly major solutioncollapse depressions (which may well, at some time, have been palaeolakes). Within the depressions, braided channels suggest low gradient
flow.

Fig. 59 Opposite tile above.
Illustrated results of the
geomorphological analyses by the
PADMAC Unit for the areas of
Palaeolithic potential in southern Qatar
(see Section Further Reading).
PADMAC Unit GIS database (2017).
1. Calculated dendritic drainage.
2. Outcropping nodules of knappable
chert
3. Modelled sea-levels at 15m (light
blue) and 25m (dark blue) above present
sea levels.
4. Schematic diagram showing geologic
column west to east across depression
and location of chert nodules and
associated lithic scatters/sites (50*
vertical exaggeration).
5. 3D Google Earth image (©2011
Digital Globe) of sites 25, 29, and 32
showing braided channels.
6. Map showing the paleo-drainage
system of the Arabian Peninsula
(Rausch et al 2013)

Further geomorphological investigations may be required to positively
identify the formation processes and timeframes of these features (and
the associated hills with the outcrops of chert and flint). A stratigraphic
geologic column of the area of investigation suggests that the outcrops
and nodules of knappable chert and flint suitable for the production of
stone-tool assemblages are derived from chert and flint-rich exposures
in the Upper Dammam Formation.

FIELD SURVEYS IN THE SOUTH OF QATAR
(DECEMBER 2012; MARCH 2013; JUNE 2013)
A field survey conducted by the PADMAC Unit in the area of interest
in the south of Qatar, during December 2012 confirmed the results
of the desk-based acquired satellite data. Slope profiles computed
within Global Mapper were verified by the specific topography of the
chert-capped hills surrounding a large depression and the presence of
associated lithic surface-scatters/sites.

Fig. 60 Opposite tile below.
Illustrated results of the geospatial
analyses by the PADMAC Unit for the
areas of Palaeolithic potential in southern
Qatar (see Section Further Reading).
PADMAC Unit GIS database (2017).
Geology mapping from Qatar National
Heritage and Environmental Record.

The results of this pilot study, and additional data derived from the deskbased assessment, provided the rational for a series of intensive targeted
field surveys over a wider area (within the designated research area
during March 2013 and June 2013. More lithic surface-scatters/sites
were discovered in a similar context to the 2012 finds (i.e. associated with
the presence of chert (knappable raw material) which caps the range of
hills surrounding two depressions). Although the lithic surface-scatters/
sites are invariably associated with outcrops of immediately available
raw material (chert), the presence of raw material did not necessarily
equate to the presence of lithic surface-scatters. Less than 25% of the
investigated outcrops incorporated lithic surface-scatters/sites.

1. Digital elevation model and contoured
GIS layer of PADMAC Unit 2013 area of
interest.
2. Geo-referenced geology mapping.
3. A Google Earth image (©2013 Digital
Globe).
4. Close-range topographic contours.
5. Slope profiles across large depression.
6. Microsoft Bing satellite aerial
photography (©2013 Digital Globe).
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Whether this actually reflects some form of differential land use
strategy by prehistoric people in Qatar, is subject to detailed future
analysis. Certainly, in the UAE, Oman and the UK, we have observed
that Palaeolithic knapping sites tend to be associated with the readily
available raw material and that they generally occupy the edges of high
plateaus/ridges/hills, often with long distance views, but are also ideally
positioned to observe the activities of game and/or other people at low
levels, in the passes, wadis and river valleys or other lacustrine features
(Scott-Jackson, J.E. 2000:171; Scott-Jackson, J.E. et al. 2009:127;
Scott-Jackson, J.E. & Scott-Jackson, W.B. 2013:312; Scott-Jackson,

Fig. 61
PADMAC site QSS25 in the area of
Jaaw Al Banat ()جو البنات,
Photo: PADMAC Unit 2013
A view looking northwest from the
PADMAC Unit site, QSS25. The
photograph also shows several other
Palaeolithic surface-scatters/sites,
discovered by the PADMAC Unit. All
these sites are situated on small hills
overlooking the large depression.
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J.E. et al. 2014:319). Determining the density of the lithic scatters is
somewhat problematical as they are generally found amongst extensive
covers of naturally shattered rock/chert and sand/dust lithosoil. These
specific lithosoil deposits are a subject for future investigations as they
often seen to incorporate embedded and possibly stratified stone-tool
assemblages.
At the end of June 2013, a total of 21 lithic surface-scatters/sites in the
areas of investigation in the south of Qatar had been discovered. The
next stage of this research was therefore a technological analysis of
these stone-tools.
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THE LITHIC-ASSEMBLAGE ANALYSIS: INITIAL
CONCLUSIONS
The initial analysis of the 21 lithic assemblages newly discovered by
the PADMAC Unit in the south of Qatar began in 2013. This revealed
that 20 lithic assemblages certainly predated the Neolithic, all of these
assemblages were found on the top of hills which surround the main
depression. The one assemblage with possible Neolithic characteristics
(QSS32) was discovered at a low-level, on a small knoll within the
main depression, an entirely different topographic context to the other
20 pre-Neolithic assemblages.
Technologically, the assemblage with Neolithic characteristics
appeared similar in many respects to the Qatar Group B as defined by
Kapel (1967). This assemblage included three blade cores (one crested)
showing signs of soft hammer production and a small hammerstone
made from quartz. From an unrelated area (QSS25), parts of a small
green (possibly serpentinite) cobble was recovered, seemingly used as
a hammerstone (but then shattered). This was refitted on site.
Of particular importance were the other 20 lithic assemblages from
the chert-capped hills surrounding the depressions which certainly
predate the Neolithic (both technologically and in terms of patination)
and which are characterized by flakes with prominent bulbs and large
unprepared striking platforms, suggesting hard-hammer production.
They also appeared to represent two distinct assemblage types, the
first comprising large, heavily struck coarse cores and bifaces and the
second, more finely worked, smaller flakes including unidirectional
and centripetal Levallois-like technology (with refits, but, as yet, no
evidence of platform faceting).
At this stage of the investigations it was unclear as to whether these
distinct assemblages represented two, relatively contemporary,
specialised stages of the chaîne opératoire or two completely different
phases of the Palaeolithic. Additional technological and typological
analyses of the assemblages was therefore required, the results of which
could also resolve the long-standing debate over the chronological
grouping in Kapel’s (1967) ‘Atlas of the Stone Age Cultures of Qatar’

Fig. 62 Opposite
Photographs and drawings
of a selection of stone-tools
found by the PADMAC Unit in
southern Qatar.
Photos: PADMAC Unit 2012
(drawings by Y. Hilbert).
These stone-tools may
technogically be described as
follows:
1) Large, heavily struck core
2) Biface preform.
3) Blank flake with lateral
retouch
4) Biface.
5) Blade core.
6) Debordant flake

73

Bahrai
 nالبحرين(
)مملكة

Al Khor
)الخور(

Qatar
)دولة قطر(
Arabian Gulf
ي(
)الخَليج العَ َرب ّ

Dukhan
)دخان(

Doha
)الدوحة(

Saudi
Arabia
)المملكة العربية السعودية(

Jaaw al
Banat
)جو البنات(

74

Found: The Palaeolithic of
Qatar

As I stood at the gateway to a new world, the stones at my feet spoke
of the ancient past I had been searching for: the Palaeolithic of Qatar.
But this is not the story of one person’s discoveries, it is also an
acknowledgment of the contributions made by others, who one way or
another, have helped me to find the evidence of the earliest people who
came to Qatar.
In 2014, as part of the on-going investigations by the PADMAC Unit
in Qatar, a preliminary assessment was made of a selection of lithic
assemblages held in storage by Qatar Museums. The aim of this
analysis was to better understand the 21 lithic assemblages found by the
PADMAC Unit (Scott-Jackson, J.E. et al. 2014) across southern Qatar.
The results of the 2014 analysis had classified these 21 assemblages as,
1 possible Neolithic and 20 pre-Neolithic assemblages.
Fig. 63 Opposite
Satellite Image of Qatar
(Google Earth)
PADMAC Unit GIS database
(2017).
Google Earth image of Qatar.
This satellite image is overlain
with locations of PADMAC
Unit lithic surface-scatters/sites
(shown as red circles). Stone-Age
sites discovered by the Danish
Archaeological Expedition to
Qatar (shown as white circles),
are as recorded in the Atlas of
the Stone-Age Cultures of Qatar
(Kapel, 1967) and georeferenced
by the PADMAC Unit (2017).

Although the PADMAC Unit had now discovered many new surfacescatters/sites, what was urgently needed was a technological and
typological assessment of the lithic-assemblages found by the Danish
Archaeological Expedition to Qatar in the 1950s and 1960s, which is
known as the ‘Kapel collection’. Also to determine, in the context of
current Palaeolithic research in the Arabian Peninsula, the efficacy of the
Holger Kapel’s (1967), highly controversial, A, B, C, D, chronological/
classificatory (with A as the oldest and pre-Neolithic) system of the
lithic assemblages.

THE ANALYSIS: A COMPARISON OF THE KAPEL
AND PADMAC UNIT LITHIC ASSEMBLAGES
The lithic assemblages listed as: Kapel, A-group Site I; Kapel, A-group
Site III and Kapel, B-group Site XXXIV were examined in detail
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and then compared them to the technologically similar assemblages
discovered by the PADMAC Unit and annotated as: QSS25 and QSS29
(to the A-group) and QSS32 (to the B-group). As with any assemblage,
surface-scatters of stone-tools can represent palimpsests of different
periods of activity even though the assemblage/s, particularly at
manufacturing sites, may well be essentially, in situ.

THE RESULTS OF THE LITHIC-ANALYSES
Certainly, the presence of the Palaeolithic in Qatar has long been
controversial, but the results of the PADMAC Unit technological
and typological analyses of specific lithic assemblages provide direct
evidence that Qatar was occupied by early people during both the Lower
Palaeolithic and the Upper Palaeolithic periods (other assemblages
have been discovered that hint at a Middle Palaeolithic presence but
these await analysis). This assessment also clearly corroborates Kapel’s
(1967) claim of a pre-Neolithic presence in Qatar. These findings have
challenge the validity of the general accepted patterns of Palaeolithic
dispersal across the Arabian Peninsula (particularly as a Palaeolithic
presence was thought not to exist in Qatar) and suggest that Qatar
can now be considered as a recurrent nexus in the Palaeolithic world.
The analytical details and results of these findings, which have been
published internationally (Scott-Jackson, J.E. et al. 2015), are included
here.

THE LOWER PALAEOLITHIC
The preliminary analysis of the lithic assemblages from: Kapel,
A-group Site I; Kapel, A-group Site III; QSS25 and QSS29 identified
the presence of large chopping tools and crude “Abbevillian” cores,
which points to an early stage within the Lower Palaeolithic period,
while the clear absence of classic Acheulean handaxes might even
suggest a date exceeding one million years. Such sites have been found
by the PADMAC Unit to be ubiquitous across southern Qatar.
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THE ASSESSMENT OF THE KAPEL A-GROUP SITE
I, AND THE KAPEL A-GROUP SITE III
The Kapel, A-group Site I and the Kapel, A-group Site III were found
on the raised plateaus, southeast and north of Dukhan, respectively. The
lithics were all manufactured from a locally outcropping chert and are
extremely heavily weathered.
The Kapel, A-group Site I assemblage is comprised of 44 pieces, of
which 27 are tools. There are no cores and most of the debitage is
flake-proportionate. The tools include an assortment of pebble tools
including choppers, chopping tools, and inverse choppers, as well as
side-scrapers on thick flakes and a low number of time-transgressive
types such as gravers, denticulates, and notches.
The Kapel, A-group Site III assemblages consists of 143 specimens,
including 93 pieces of debitage, 29 cores, and 21 tools. The toolkit
exhibits a similar array of heavy duty cutting implements as found at

Fig. 64
Lithics from Kapel A-group
Site I.
Drawings by H. Arrok, Qatar
Museums.
Lithics from Kapel A-group
Site I : Lower Palaeolithic
sidescrapers (A3/24 and A3/28)
and chopping tool (A3/28 top
right).
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Kapel, A-group Site I, in particular large choppers as well as bifacial
knives. Core reduction strategies include: single platform, unidirectional
flake and blade cores; radial and partial-radial centripetal reduction, and
orthogonal, multiple platform cores with adjacent, 90-degree working
surfaces. Kapel, A-group Site III can be characterized as a simple flake
industry, given the low number of blades (n=3) and the fact that they are
all cortical. In Bordian terms (Bordes 1968), this might be considered a
typical “Abbevillian” or “Lower Acheulean” industry.
Fig. 65
PADMAC Unit sites QSS25
and QSS29 in the area of
Jaaw Al Banat ()جو البنات,
Photo: PADMAC Unit 2014

This simple flaking strategy at Kapel, A-group Site III is accompanied
by a façonnage technology for the manufacture of pebble tools, indicated
by the relatively large number of thinning flakes (n=17). The lithics
within this assemblage, from both the pebble tool and flake technologies,
exhibit very similar weathering and are often found together in other
Lower Palaeolithic contexts. At this point in time, however, we cannot
be certain that these components are necessarily coeval. Repeated coassociations of these technologies at other find-spots must confirm this
pattern.

A view looking towards
PADMAC Unit sites QSS25
(hill on the left in the
foreground) and QSS29
(hill on the left in the
background).
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THE ASSESSMENT OF THE PADMAC UNIT SITES
QSS25 AND QSS29
The lithic surface-scatters/sites QSS25 and QSS29 were among a
number of sites discovered on the many hills (capped with knappable
chert) that surround and overlook an extensive depression (a feature
which appears to be a low-lying solution-collapse and/or a palaeo-lake)
in the area of Jaaw Al Banat in the south of Qatar (Scott-Jackson, J.E.
et al. 2014).

Fig. 66
Lithics from PADMAC Unit
site QSS25.
Photos and drawings by Y,
Hilbert.

The technological patterning observed at the QSS25 site and QSS29
site matches the façonnage components found at Kapel, A-group Site
I and Kapel, A-group Site III. In both cases, the primary reduction
strategy appears to be a crude pebble tool industry for the production
of choppers and chopping tools. Of the 32 lithics collected at QSS29,
nine of these are choppers. Moreover, QSS25 and QSS29 both yielded
bifacial preforms and other knapping by-products from the primary
manufacture of bifacial implements.

Photographs and drawings
of the Lower Palaeolithic
chopper cores and flakes from
PADMAC Unit site QSS25
(the striking platform shown
with black dots). The primary
reduction strategy appears to
be a crude pebble tool industry
for the production of choppers
and chopping tools.

4 cm

3 cm

3 cm

3 cm
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THE UPPER PALAEOLITHIC
The Kapel, B-group Site XXXIV (Umm Taqa) lithic assemblage was
seen by Kapel (1967) as belonging to an early stage of the ‘B-Group’, and
wholly unique within Qatar given its ‘Palaeolithic character’. Based on
archaeological research conducted in the ensuing half century, we now
know that this particular suite of technological traits - hard-hammer,
bidirectional blade production of elongated points, the use of crest
preparation to set up the working surface of the core - is characteristic
of Initial Upper Palaeolithic industries found in the Levant and the Nile
Valley. Hence, we tentatively assign the “Taqan” industry to the Upper
Palaeolithic.
Fig.67
Lithics from Kapel “B-group”
Site XXXIV.
Photo: PADMAC Unit 2016.
Drawings by H. Arrok. Qatar
Museums.
Photograph of Upper Palaeolithic
bi-directional point cores (left),
crested pre-core (middle) and
crested blades (right).

THE ASSESSMENT OF THE KAPEL ‘B-GROUP’
SITE XXXIV
The preliminary analysis of the Kapel, “B-group” Site XXXIV (Umm
Taqa) lithic assemblage indicates that Kapel (1967) was correct in
differentiating this from other Qatar B-group sites and that, “No true
worked blade arrowheads occur, but the oval, almost cylindrical flaking
cores place this site clearly among the B-cultures”. Generally, the Kapel
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Fig. 68
Umm Taqa ( )ام طقةQatar
Photo: PADMAC Unit 2014
A view from the plateau
of Umm Taqa , () ام طقة
Qatar, looking north into a
depression.

B-group assemblages exhibit a highly standardized blade technology
that is always accompanied by pressured-flaked arrowheads typical of
the early Neolithic throughout the Near East. The lithic assemblage
from Site XXXIV, however, differs in several respects. The debitage is
significantly larger, with blade blanks ranging between 4 cm -7 cm in
length. The material has a chocolate brown patina, unlike the consistent
pinkish grey patina found at typical B-group sites. Most importantly,
the unilateral method of cresting for preparing and curating blade
cores differs from the bilateral system exhibited in classic B-group
assemblages. Therefore, this assemblage type, which we refer to as
“Taqan,” should be distinguished from the rest of the B-group.
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The Site XXXIV (Umm Taqa) lithic assemblage is comprised of
363 pieces including: 123 cores, 234 pieces of debitage, and 6 tools.
This apparent knapping site was focused on the production of bladeproportionate end-products, indicated by the exclusive presence of
blade cores and a blade index (length/width) of over 75. The blade index
is so high, in fact, it might suggest a biased collection toward bladeproportionate blanks. All stages of reduction are represented within the
assemblage, from initial preparation of pre-cores to small, exhausted,
semi-rotated blade cores.
Fig. 69
PADMAC Unit site QSS32 in the
area of Jaow Al Banat ()جو البنات.
Photo: PADMAC Unit 2012.
View of the PADMAC Unit
Palaeolithic site of QSS32, that
is situated on a small rocky
outcrop, in the middle of the large
depression in the area of Jaow Al
Banat ()جو البنات, in southern Qatar.

All 21 pre-cores show that the initial stage of preparation is the setting
up of a single crest along the lateral edge of the core, ranging from
coarse alternating bifacial flaking to fine steep retouch. Working
surfaces are most typically on the narrow elongated face of the core.
Flaking is recurrent and almost always bidirectional (>75%) from
opposed platforms. Striking platforms were transversally prepared in
many cases, but rarely faceted. Most cores show that core tablets were
removed to rejuvenate the platforms, although no classic core tablets
were found among the debitage. There were 15 crested blades and an
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additional 19 core trimming elements that often exhibit an overpassed
blank that removed the opposed platform. There is no evidence for edge
grinding adjacent to the striking platforms, nor is there evidence for
lipped bulbs of percussion indicative of soft hammer percussion. The
striking platforms on the debitage tend to be narrow and deep, showing
that toolmakers struck the blades from far back on the core. Only six
tools were found, all of which are classic Upper Palaeolithic types: four
burins, and two end-scrapers made on blades.

THE ASSESSMENT OF THE PADMAC UNIT SITE
QSS32
Site QSS32 is a lithic surface-scatter/site discovered by the PADMAC
Unit in 2013, situated on a very small inselberg in proximity to the same
depression/palaeo-lake as QSS25 and QSS29. Although the site has not
yet been fully studied, the discovery of a bi-directional blade core and
unilaterally crested blade pre-core suggests that additional “Taqan”
type assemblages might be found in southern Qatar.

Fig. 70
Lithics from PADMAC Unit
site QSS32.
Photo: PADMAC Unit 2016.
Drawings by H. Arrok. Qatar
Museums.
Photograph of Upper
Palaeolithic core with conjoining
flake removal, shown with
drawing of blade core (above)
and crested core (below).
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All Things Considered:
Summary results of the
2009-2020 investigations
in Qatar by the PADMAC
Unit

Fig. 71 Opposite
Jaaw Al Banat ()جو البنات.
Photo: PADMAC Unit (R.
Cuttler, QNHER) 2013.
This photograph, taken in
2013, shows members of both
the PADMAC Unit and the
Qatar National Historic and
Environment Record (QNHER)
during geomorphological
and archaeological field
investigations in and around the
large depression at Jaow Al Banat
()جو البنات, southern Qatar.

The technological and typological analyses of selected Qatar lithic
assemblages undertaken by the PADMAC Unit has provided evidence of
the Palaeolithic occupation of Qatar during both the Lower Palaeolithic
and the Upper Palaeolithic (lithic assemblages with Middle Palaeolithic
characteristics have also been found but these await further technological
analysis before this can be confirmed). The analysis of these Qatar
assemblages has also shown that the Kapel (1967) ‘Atlas of the Stone
Age Cultures of Qatar’ A.B.C.D, chronological/classification grouping,
with the ‘A-group’ as the oldest and pre-Neolithic, is correct, for the
assemblages we have examined. Furthermore, it was also Holger Kapel
who first recognized that many of these assemblages were Palaeolithic
in character. He is therefore, due much belated acknowledgement from
the academic world of prehistoric archaeology for these discoveries.
Finding the Palaeolithic of Qatar required the PADMAC Unit to
undertake a series of desk-based assessments followed by a programme
of systematic field surveys and general investigations during (20092020) to locate previously undiscovered lithic surface-scatters/sites, and
then to characterize the associated lithic assemblages. More specifically,
detailed desk-based geospatial analyses of the topography, aerial satellite
imagery and geologic mapping was performed prior to fieldwork to
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Fig. 72
A photograph of how Qatar might
have looked during much of the
Palaeolithic. This view is of Donsky
Nature Park, Volgograd, Russia.
Photograph reprinted under Creative
Commons: Governor of Volgograd
Oblast 2010. www.volganet.ru.
Donskoy Nature Park is located at
the junction of steppe zone and semidesert, where chalk mountains adjoin
steppes, meadows, and forests.

identify areas for on-site investigation. The validity of these data-sets
was confirmed by ground-truthing field exercises. Many lithic surfacescatters/sites were discovered on hills capped with knappable chert that
invariably surround and overlook large depressions (these are likely to
be low-lying solution-collapse features) that are fluvial in origin and
which may indeed, at some point in time, have been palaeo-channels
and/or palaeo-lakes. The results of the geomorphological modelling are
significant, as they clearly indicate that the areas of study in southern
and central Qatar (and by association, the Palaeolithic surface-scatters/
sites) have remained above sea-level for at least the past two million
years.
The technological
and typological
analyses of the
Palaeolithic stonetool assemblages
from these new
PADMAC Unit
surface-scatters/
sites, where the
context is well
understood,
has assisted the
technological
and typological
analysis of the
lithic assemblages
in the “Kapel
collection”
(Kapel
1967)
by providing a
framework
for
these assemblages
within a known
landscape.
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Finally, the results of these PADMAC Unit investigations have added
a new dimension to the Palaeolithic archaeological record of Arabia
(Mateiciucová et al. 2020) and verified Qatar as a place in the Palaeolithic
world. Thus, although one mystery has been solved, others have now
come into focus. But with the advances in scientific research, particular
the rapidly evolving techniques for the recovery and analyses of ancient
DNA from soils/sediments, it is now increasingly possible to detect the
presence of ancient people at specific sites in areas where no skeletal
(bone) remains have been found. And therefore, the potential to address
intriguing Palaeolithic site-specific questions that relate especially to
the migration patterns of the earliest hunter-gathers as they moved both,
out of and into, the Arabian Peninsula.

Fig. 73
Schematic map showing
human migration out of Africa
(dating correct as at 2016).
Image: Genome Research
Laboratory ltd
https://www.yourgenome.org/
stories/evolution-of-modernhumans 2016.
This model of human
dispersion across the world
is based on DNA analysis
of both ancient and modern
populations
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Who were these people that came to the land of Qatar during the long
Palaeolithic period?
Where did they come from?
Why did they come?
How long did they stay? …and then,
Where did they go?
The facts and the stones-tools have spoken for themselves, we have
listened, but whether they have been heard and interpreted correctly, is
a question that may be answered in the future.
		

Fig. 74 Right
“An obscured view”.
Photo: PADMAC Unit 2013
Winds lift the sand into the air,
a surface-scatter of Palaeolithic
stone-tools is revealed as a
carpet covering the hill-top.
Then, when the winds subside,
the sand descends - to once
again cover and hide the work of
the Palaeolithic hunter-gatherers
of Qatar.
Fig. 75 Opposite
“Reflections”
(overlaid on ‘Loading the camels
in southern Qatar’).
Text: Julie Scott-Jackson.
Photo: Klaus Ferdinand (1959)
provided with permission of the
copyright holder Moesgaard
Museum. Qatar Database
eaf108-0317.
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Reflections
Time, is truly our prison,
What we know, what we think and what we do
Can never really be separated from the age we live in,
The decisions we make, may be right, may be wrong,
Only time will tell.
The sun we see today
Is the same sun, the earliest people saw, and
The moon we see at night
Is the same moon, they gazed at.
Time has passed, a long time,
Yet we have not lost touch,
We have found the stone-tools they made,
Each a glimpse into
The life of the most ancient of people,
The Palaeolithic hunter-gatherers of Qatar.
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Further Reading
Section 1: Palaeolithic
Material Culture

THE MATERIAL CULTURE OF THE LOWER
PALAEOLITHIC
Stone-tools and waste-flakes, the debris from the manufacture of stonetools, are usually the only evidence of material culture that now exists
for the presence of Lower and early Middle Palaeolithic people. These
ancient hunter-gatherers undoubtedly made many things, for example,
from wood or grasses but they have not survived. Although there have
been exceptional rare finds of ephemeral materials associated with the
Palaeolithic periods, as the following examples show:
Dated to around 1.5 million years ago traces of fire and burnt bones
have come from Swartkran, South Africa. Evidence for the use of fire in
the form of hearths, with a date of 1.4 million years ago was also found
at Chesowanjaa, Kenya (Gowlett et al. 2016).
At Gesher Benot Ya’akov, in the Levant, deposits dated to around
790,000 years ago contained numerous stone-tools of the Acheulean
tradition, some of which were burnt, suggesting fire was regularly used
by the early hunter-gatherers (Burdukiewicz, 2014:400). An intriguing
discovery was also made at this site.
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A number of polished wooden items were found and dated to 780,000
years ago but we do not know their purpose (Goren-Inbar et al. 2002).
One of the earliest dwellings, a stone-age hut dated to around 500,000
years ago was discovered at Latamneh, Syria, and yielded the world’s
oldest evidence of bedding (Nadel et al. 2004).

Fig. 76
Lower Palaeolithic spear being
excavated at the site of Schonigen.
Photograph reprinted by
permission from Macmillan
Publishers Ltd: Nature (Thieme
1997).

And at Schöningen (Germany) eight long, carefully sharpened wooden
spears were found in direct association with the bones of many horses
in deposits dated to around 300,000 years ago (Thieme, 1997; Van
Kolfschoten, 2014). This date correlates to the late Lower Palaeolithic
and the beginning of the Middle Palaeolithic.

Lower Palaeolithic spear dated to
~400,000 years ago. Fragmented
by post-sedimentary processes
into five parts: from the base (1)
to the tip (5). Butchered horse
bones are also visible.
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THE MATERIAL CULTURE OF THE MIDDLE
PALAEOLITHIC: (THE MIDDLE STONE AGE IN
AFRICA)
The increasing complexity displayed in the manufacture of stone-tools
during the Middle Palaeolithic is also seen in the surviving material
culture which is both extensive and varied. Substantial evidence of
the activities and tasks undertaken by these
hunter-gatherers have come from many sites
across Africa and Eurasia, for example: Mastic
(a form of glue) attached to Middle Palaeolithic
stone-tools at Umm el Tiel in central Syria,
demonstrates the use of hafting and provides
evidence of composite tools (Boëda and
Muhesen 1993).
Amongst the many examples of bone-tools
discovered, is an exceptional find of elaborately
made harpoons dated to 90,000 -70,000 years
ago from Katanda in the Democratic Republic
of Congo, Africa (Brooks et al. 1995). Also,
evidence for the use of snares and traps in the
Middle Stone Age has come from Sibudu, South
Africa (Wadley, 2011). And the use of bows and
arrows during the Middle Palaeolithic, at around
64,000 years ago (Backwell et. al. 2018).

Fig. 77
A barbed bone harpoon point from
Katanda, Congo.
Photograph by Chip Clark,
Smithsonian Institution. ©
Copyright Smithsonian Institution,
Washington, USA.

In addition to evidence for fire-making
technology in the form of hearths, late Middle
Palaeolithic sites document spatially structured
activity areas similar to the sites of modern
hunters and gatherers (Chacón et al. 2012).
Although, actual structures such as huts, have
not survived sufficiently to be, as yet, positively
identified.

This barbed point is dated to
70-90,000 years old and shows
evidence of being bound to a
spear-shaft for use as a harpoon
to spear huge prehistoric catfish
weighing as much as 68 kg, enough
to feed 80 people for two days
(Smithsonian Institute, Washington)

The widespread use of grinding technology during the Middle
Palaeolithic and the Middle Stone Age in Africa has also been found
(Wendorf et al. 1993; Van Peer et al. 2004). And marine resources,
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particularly the early use of shellfish (Cortés-Sánchez et al. 2011),
were identified as playing an increasingly important role in the Middle
Palaeolithic (Klein et al. 2013).
Throughout the Middle Palaeolithic period there is increasing evidence of
deliberate human burials, but what it is not known at this time, is whether
the grave goods that have been found with the bodies, were intentionally
buried (Conard, 2015).
Ground mineral pigments to produces colours, for example: red, yellow
and black, and the use of ochre (often a red/orange colour), were found
at numerous sites across the Palaeolithic world including a Middle Stone
Age site in the Olorgesailie basin, southern Kenya, dating from ≥295,000
to ~320,000 years ago (Brooks et. al. 2018).
Fig. 78
Engraved ochres from Blombos
Cave, South Africa.
Photo with permission: Copyright
© 2002, The American Association
for the Advancement of Science.
Henshilwood (2018).
These abstract representations
engraved on red ochre suggest
the emergence of modern human
behaviour at least 35,000 years
before the commencement of the
Eurasian Upper Palaeolithic
period.
This ﬂat piece of shale-like ochre
grades into silt on the reverse side:
(B) Tracing of lines veriﬁed
as engraved by study under
magniﬁcation (scale bar, 5 mm).
(C) A rectangular slab of ochreous
shale. Oblique lighting of specimen
accentuates both engraved lines
and irregularities of the surface,
some created by grinding before
the engraving and others by the
process of engraving.
(D) Tracing of lines veriﬁed
as engraved by study under
magniﬁcation, superimposed on
ﬂat-bed scan of engraved surface
(scale bar, 10 mm).
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There is also strong evidence for the use of ochre at many Middle
Palaeolithic sites in Eurasia for example, at Maastricht-Belvedere,
Netherlands, (Roebroeks et al. 2012) and in Spain, at Cueva de los
Aviones, and Cueva Anton (Zilhao, 2010). The potential uses for ground
ochre are thought to include body painting, rock painting, drawing,
ritual medicine, as well as other purposes (Conard, 2015).

Fig. 79
Examples of Middle
Palaeolithic shell beads.
Photo with permission:
Copyright © 2002, The
American Association
for the Advancement of
Science. (Vanhaeren et al.
2002).

A large number of engraved objects have been found and dated to the
Middle Palaeolithic and the African Middle Stone Age. Particularly
important examples include pieces of ochre dated to around 75,000
years ago, with engraved linear and crosshatched patterns from the site
of Still Bay, South Africa (Henshilwood et al. 2018). And hundreds of
fragments of decorated ostrich eggshells containers, dated to 60,000
years ago from the Diepkloof Rock Shelter, South Africa (Texier et al.
2010). There are also many examples of personal ornaments made by
the hunter-gatherers throughout the Middle Palaeolithic. Evidence for
use of marine shells as ornaments
with an early date of 100,000
years ago has come from; Qafzeh
Cave, Levant (Bar-Yosef et al.
1992). And later examples from
Shkul Cave, Levant, and Oued
Djebbana, Algeria (Vanhaeren et
al. 2006).

Shells of the species N.
gibbosulus, perforated to
make beads :
A & B. Four views of a
shell bead from Es Shkul
cave, Levant.
C Four views of a
shell bead from Oued
Djebbana, Algeria.

Perforated shell beads, dated to
around 60,000 years ago, were
also late Middle Palaeolithic
finds at the site of Panga ya Saidi
cave in Kenya (Shipton et. al.
2018).
Throughout
the
Middle
Palaeolithic in Eurasia and the
Middle Stone Age in Africa, the
world of the Palaeolithic hunter-gatherers became increasingly diverse.
This progressive and ever expanding varied pattern and distribution
of technological development continues into the Upper Palaeolithic in
Eurasia and the Later Stone Age in Africa.
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THE MATERIAL CULTURE OF THE UPPER
PALAEOLITHIC: (THE LATER STONE AGE IN
AFRICA)
It is impossible to document here all the changes and developments that
occured during this period, and which in many instances are generally
considered to have taken place very gradually, in different places, over
long periods of time.
Instead, it is sufficient to discuss particular examples that characterize
the transitions in material culture of this period. These include: stonetools; dwelling structures and subsistence innovations; personal
ornamentation; burial and mortuary activity; musical instruments;
figurative and non-figurative art.

STONE-TOOL INNOVATIONS

Fig. 80
Aurignacian stone-tools.
Photograph reprinted by
permission from Macmillan
Publishers Ltd: Nature (Mellars
2004).
Characteristic tool forms
of the 'classic' Aurignacian
technologies in Europe and
the Near East. 1, 6 and 10 are
carinated and nosed scrapers;
2 and 3 are Aurignacian
blades; 9 is a split-base bone
point; 4 and 11 are retouched
bladelets.

Documented new stone-tool innovations during the Later
Stone Age in Africa and Upper Palaeolithic in Eurasia
including systematic blade and bladelet technology
on prismatic cores and high-degrees of typological
(morphometric) standardization of tools, have been found
in diverse contexts in Africa, the Near East and Europe.
These blade assemblages include technologies based on
Upper Palaeolithic platform cores and non-Levallois
and Levallios blade production. While in Europe there
is without doubt a difference between Middle and Upper
Palaeolithic stone-tool assemblages, elsewhere, many
forms typically associated with the Upper Palaeolithic
appear in earlier periods (Conard, 2015).
Associated with the Upper Palaeolithic in Europe
between approximately, 35,000 and 10,000 years ago,
is a sequence of five typologically distinct stone-tool
and organic assemblages which were first identified in
the Dordogne region of France and given the names,
Aurignacian, Gravettian, Solutrean, Magdalenian, and
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Azilian (Pettitt, 2014). However,
early Aurignacian type split
base points have been found
over much of Europe with dates
starting at around 40,000 years
ago. The Aurignacian came to
an end everywhere by around
28,000 years ago. By 15,000
to 12,000 years ago, stone-tool
technology had become highly
refined, as for example, blade
technology, and the Solutrean
bifacially worked leaf-points
and shouldered points. This
continual
refinement
of
stone-tool technology was a
major characteristic from the
beginning to the end of the
Upper Palaeolithic in Eurasia
and the Later Stone Age in
Africa (Pettitt, 2014).
Fig. 81
Solutrean stone-tools.
Photo by World Imaging
[CC BY-SA 3.) via
Wikimedia Commons.
(http://creativecommons.
org/licenses/by-sa/3.0

DWELLINGS AND SUBSISTENCE INNOVATIONS
Towards the end Upper Palaeolithic from around 28,000 to 10,000
years ago, the climate fluctuated between the very cold (during the
Last Glacial Maximum) and warmer (during Interstadial) conditions.
As the climate became increasing colder, the Palaeolithic huntergatherers adapted to the severe conditions of the Last Glacial
Maximum. Throughout the Upper Palaeolithic patterns of settlement
became progressively more complex. Although Palaeolithic people
still utilized caves, there is now recorded evidence of small hunting
camps, open-air hearths, large semi-sedentary settlements, drying
racks and storage pits. Often, bones from several mammoths formed
the superstructure of dwelling structures at these sites (Wojtal and
Sobczyk, 2005). Examples were found at Mezhyrich, Ukraine (Demay
et al. 2012) and at major sites such as Dolni Vestonice, Pavlov and

Solutrean tools dated
between 22000 and 17000.
B.P. from Crot du Charnie,
Solutre Pouilly, Saone et
Loire, France
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Milovice on the Dyje River, Morivia in the Czech Republic, dated to
around 28,000 to 25,000 years ago.
These are representative of semi-sedentary settlements of large riverbank camps which were occupied for many months at a time and
where there is evidence that heavy winter structures were reused, and
the existence of below-and above-ground storage. Tools from these
sites were made of bone, ivory and flints, that were not found locally
but had been brought onto the sites from a distant source (Svoboda et
al. 2000; Oliva, 2005). Also found at these sites were traces of textiles,
matting and basketry. The use of mammoth bones in construction of
dwelling structures persisted until at least 15,000 years ago (Soffer et
al. 1997; 2000).
As the Later Stone Age in Africa and the Upper Palaeolithic in Eurasia
comes to an end, there is evidence for the existence of established

Fig. 82
Reconstruction of a Palaeolithic
dwelling made from mammoth
bones.
Photo: With permission by Nandaro
[CC BY-SA 3.0 (http://
creativecommons.org/licenses/bysa/3.0) ], via Wikimedia Commons.
This dwelling, known as the
"Mammoth House" was shown at
the "Frozen Woolly Mammoth Yuka
Exhibit" in Yokoyama, Japan in
Summer 2013 and now displayed
in the National Museum Kiev. This
replica was made for the exhibit
with real mammoth fossils (bones
and tusks).
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complex hunting and subsistence strategies. Uniserial and biserial
barbed harpoons appeared during this time period. In Eurasia, increasing
numbers of cave and rock shelters are utilized, with regional variations,
for seasonal hunting. Dwelling structures become common, with pit
distribution and re-use suggesting a degree of year-round settlement,
which by now, was probably a characteristic of most major sites (Soffer
et al. 1997; Pettitt, 2014).

Fig. 83
Typical perforated shell
ornaments from various layers
in Üçagızlı Cave I, Hatay
Province, Turkey.
Photo with permission Elsevier
(Stiner. et al 2013)
(a) double-holed Naticarius
stercusmuscarum
(¼millepunctata);
(b) Euthria cornea, one of the
rare large ornamental shells;
(c) Gibbula sp. with hole in
upper whorl;
(d) Acanthocardia tuberculatum
with holed umbo;
(e) wave-worn Conus
mediterraneus missing spire;
(f) Naticarius sp;
(gej) holed Nassarius
gibbosulus shells in varied
stages of use-wear;
(kel) Theodoxus sp., one
(l) heavily worn from use;
(m) Melanopsis praemorsa,
extensively wave-worn and
subsequently perforated;
(n) Nassarius (¼Sphaeronassa)
mutabilis, broken through
perforation point;
(oes) holed N. gibbosulus shells
in varied stages of use-wear.

And there is now evidence for the use of trapeziform tents in both
Germany and France, which is seen as suggesting that there were uniform
templates for these mobile structures (Jöris and Terberger, 2001). Between
15,000 and 12,000 years ago, eyed sewing needles are found at most sites
(Pettitt, 2014).

PERSONAL ORNAMENTATION
Perforated marine shells dating to around 40,000 years ago (the early
Upper Palaeolithic) have been found in Lebanon (Azoury, 1986); in
Hatay Province, Turkey (Stiner. et al 2013; Kuhn et al. 1999, 2001) and
the Ligurian Coast of Italy (Douka, 2013).
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Spanning the transitional period from the Middle Stone Age to the Later
Stone Age in Africa, ostrich eggshell beads found at Enkapune Ya Muto
were dated from around 36,000 years ago
and similar ostrich eggshell beads from
Mumba Cave in Tanzania, from between
33,000 and 29,000 years ago.

Fig. 84
Ostrich egg shell beads from
Mumba Cave, Tanzania
Photograph with permission:
Philosophical Transactions of
the Royal Society B (d’Errico
& Stringer 2011).

From the rock shelter sites in the
Castlemerle Valley, Dordogne, France,
have come personal ornamentation with
a date of 32,000 years ago, these include
beads of mammoth ivory, and pendants
of shell imported from the Atlantic coast,
which is over 200km away (White, 1989; Vanhaeren and d’Errico, 2006).

BURIAL AND MORTUARY ACTIVITY
Evidence for deliberate burial sites during the Later Stone Age in Africa
is particularly scarce. The Klasies River Mouth, South Africa, partially
burnt assemblage assigned to the early Later Stone Age being the only
example to date (Conard, 2015).
In the Far East, Upper Palaeolithic burials have been found in the Upper
Cave of Zhoukoudian, China (Pei, 1939; Wang, 2005). Burials have also
been found at Lake Mungo, Australia and dated to over 40,000 years ago
(Thorne et al. 1999).
Burial practises during the Upper Palaeolithic in Europe vary. In central
and eastern Europe there are many burial sites (Pettitt, 2011). The
spectacular burials at Sungir’, Russia have been dated at approximately
28,000 years ago (Pettitt, 2014). Burial sites are seemingly absent in
France as the bodies were placed in hollows or shallow graves in the
caves (Aujoulat et al. 2001). In other parts of Europe, for example; Dolni’
Vestonice, Czech Republic; Barma Grande, Grimaldi, Vintimiglia, Italy,
and Liguria (northwest) Italy, the burials were also in shallow graves
and usually associated with ochre, animal remains, elaborate personal
ornamentation and other items of mammoth ivory.
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a

Fig. 85
Upper Palaeolithic artefacts
from Dolni Vestonice, Czech
Republic.
Photos: Don Hitchcock 2008
http://www.donsmaps.com/
dolnivpottery.html

b

c

a) A flat grinding stone with
traces of ochre.
b) Mammoth ornament made
from ceramic.
c) Owl pendant.
d) Carved object which may
have been worn on the chest,
or, given its curvature, as a
headpiece.

d

In Eurasia, burials throughout the latter part of the Upper Palaeolithic
are often richly adorned and many burials preserve opulent grave goods
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that reflect the status of the individuals and the needs of the dead in the
afterlife (Conard, 2015). And at this time, in some places, by around
10,000 years ago the graves are marked by stones (Broglio, 2000).

MUSICAL INSTRUMENTS
The oldest musical instruments known are two bone flutes made
from swan radii and one mammoth ivory flute come from the Swabia
Jura, Upper Palaeolithic, Aurignacian archaeological horizon II at
Geibenklosterle, southwestern Germany (Conard and Moreau, 2004;
Conard et al. 2009) and fragments of a bone and ivory flute from
Vogelherd Cave, southern Germany (Conard and Malina, 2008). There
are also fragments of two ivory flutes and one nearly complete flute
carved from the radius of a griffon vulture from the basal Aurignacian
of Hohle Fels Cave, Swabian Jura, Germany, where the deposits have
been dated to between 40,000 and 37,000 years ago (Conard, 2015).

FIGURATIVE AND NON-FIGURATIVE ART
In the Levant there is little or no evidence of figurative art before 30,000
thousand years ago. But in Europe the situation is different. Recent
work gives the earliest date for the Aurignacian figurines from Swabian
Cave, Germany, as 42,500 years ago (Higham et al. 2012).
Many small portable objects that are carved in mammoth ivory have
come from the Aurignacian regions of France and dated to around
33,000 thousand years ago and several sites have provided evidence of
figurative representation between 40,000 and 30,000 years ago (Conard,
2015).
Early Upper Palaeolithic figurines found at sites in southern Germany
include: water birds, mammoths, various examples of ‘lion men’ with
human bodies and lions’ heads, and female figurines.

Fig. 86
Upper Palaeolithic flute from
Swabia Jura, Germany.
Photograph reprinted by
permission from Macmillan
Publishers Ltd: Nature (Conard
et al. 2009).
The maker of the flute carved
the instrument from the radius
of a griffon vulture (Gyps
fulvus). This species has a
wingspan between 230 and
265 cm and provides bones
ideal for large flutes. Griffon
vultures and other vultures
are documented in the Upper
Paleolithic sediments of the
Swabian caves.

Cave art becomes increasingly more complex and sophisticated
throughout the Upper Palaeolithic (Aubert. et al 2019). By around
18,000 years ago, spectacular decorated cave interiors (for example,
the cave art of Lascaux) are found both in France and Spain. There

101

Fig. 87 Right
Early Upper Palaeolithic carved ivory
animal and human figures from sites
in southern Germany.
Photograph reprinted by permission
from Macmillan Publishers Ltd:
Nature (Mellars 2004).
These examples of ivory carvings
depict:
a) The head of a cave lion from
Vogelherd Cave.
b) A horse from Vogelherd Cave.
c) A mammoth from Vogelherd Cave.
d) A male human figure with the head
of a cave lion from Hohlenstein–
Stadel Cave.

Fig. 88 Below
Portable art from Apollo 11 Cave,
Karas Region, southern Namibia
Photo: With permission Journal of
Archaeological Science: Reports
(Rifkin et al 2016).

are many different types of painting and engravings of various shapes
(including grouped lines, dots and crescents), animals, human figures
and hand stencils, on the walls and ceilings of these rock shelters and
deep inside the caves (Pettitt, 2014).
In Africa, the earliest figurative art, which includes animals and
geometric patterns, has come from the Later Middle Stone Age site
of Apollo 11, dating to around 30,000 years ago (radiocarbon dates)
(Vogelsang, 1998; Rifkin et al 2016). Recently cave art from Sulawasi
has been dated to 45,000 years ago (Brum et al. 2021).
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From around 16,000 to 15,000 years ago portable art in Europe included
not only engraved and painted figurines and circular plaques (which
may have been attached to clothing) but also other items that have
been recently interpreted as line-plays for fishing, strap-fasteners for
tents or sleighs and props for textile production (Averbouh 2010). By
approximately 15,000 years ago, non-figurative designs had become
more common and formalized (Conkey, 1985) and in the broad category
of portable art highly stylized figurines are found.

Fig. 89
The Unicorn Panel in the Hall of the
Bulls, Lascaux Cave, France.
Photo: with permission De Gruyter
Books. Microbial Life of Cave
Systems (Martin-Sanchez. et al
2015).

Many of the characteristic of the Upper Palaeolithic in Europe, such as
cave art and the diverse and extensive portable art disappear between
13,000 and 11,000 years ago. It is suggested that the loss of rock and
cave art is an indication of the rise in the availability of more perishable
materials, like wood and bark that could also be used for art, but may
not be so well preserved in the archaeological record. Portable art did
not disappear completely, as still to be found, at the very end of the
Palaeolithic period were small carved figurines made from amber,
geometric and animal outlines, stones painted with red ochre and
engraved geometric designs (Leonardi, 1988; Gorelik, 2005; Dalmeri
et al. 2006).
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Further Reading
Section 2: Geospatial
analyses

GEOSPATIAL ANALYSES, RESEARCH
TECHNIQUES AND METHODOLOGIES USED BY
THE PADMAC UNIT
The objective of the PADMAC Unit research in the State of Qatar from
2009 to 2020 was to identify areas with Palaeolithic potential and to
discover Palaeolithic surface-scatters/sites in previously unexplored
areas. Prior to on-site investigations, a ‘desk-based’ assessment of
the areas of interest was undertaken. To start this process the research
area was first subject to ‘virtual exploration’ using a 4metre x 4metre
high resolution display of both Google and Bing satellite mapping.
The specific Bing tile (2013 Earthstar Geographic Image 14/05/2013),
which most clearly differentiated the surface features, was eventually
selected for the study. Traversing a grid, west to east and north to south,
a complete aerial survey of the area was made using 3D imaging, to
identify topographic, geologic and anthropomorphic features.
A Geographic Information System (GIS) PADMAC Unit database
was then created in Global Mapper (which allows fast analysis and
overlay of Digital Elevation Models (DEMs), satellite and topographic
mapping). Data was also exported to ArcGIS (which can be accessed
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A

B

in the field, via an IPhone running ArcGIS Explorer, and incorporates
Bing mapping). The coordinates of the specific areas of interest were
also recorded for additional, and more detailed desk-based assessments,
prior to on-site investigation.
For each of the general areas of interest, DEMs and contoured GIS
layers were analysed to identify for example, particular locations
(within each area) on the edges of plateaus with views towards distant
landscapes and views down into nearby low-level features such as wadis
and depressions. Next, geological mapping provided by Qatar National
Historic Environment Record (QNHER) was scanned and examined to
identify areas of limestone and dolomite. Finally, overlaying this geology
layer with the detailed Google and Bing satellite aerial photography
facilitated the identification of specific areas with Palaeolithic potential
within the targeted research area.

C

Fig. 90
Geospatial models of Qatar.
PADMAC Unit GIS database images.
A: A satellite image of Qatar was projected
at high resolution and reviewed to identify
likely extant areas with Palaeolithic
potential.
B: Geo-referenced geology mapping,
was examined to look for areas with a
geology suitable for Palaeolithic stone-tool
manufacture.
C: The Digital Elevation Model (DEM)
and contoured GIS layer of PADMAC Unit
2013 Qatar database, were analysed to
find locations on the edges of plateaus with
views towards distant low and high level
areas as well as views down into nearby
low level features.
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Fig. 91
Example of mapping of routes (in blue)
to areas with Palaeolithic potential.
PADMAC Unit GIS database image
Routes to area of high Palaeolithic
potential are calculated using detailed
high-resolution satellite mapping to
avoid obstacles and minimise risk. The
route is exported to Motion X on the
iPhone and to MapsPro on a Microsoft
Surface Pro with an external GPS
aerial.

Data provided by the Bing tile 13, was employed to calculated feasible
routes (to the identified areas with a high probability of finding
Palaeolithic surface scatters/sites) using existing tracks (wherever
possible) and avoiding fences, areas of soft/drifting sand, high sand
dunes and military installations. These data were exported as tracks to
MotionX running on an Iphone with an enhanced Bad Elf GPS receiver.
The Palaeolithic surface-scatters/sites discovered by the PADMAC
Unit that warrant detailed analyses (in order to better understand the
context and integrity of the lithic assemblage) are investigated using
specified techniques and methodologies.
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Fig. 92
Image of Qatar overlain with
georeferenced historical mapping.
PADMAC Unit GIS database
image.

Images of maps from relevant historical sources were digitised and
georeferenced onto the PADMAC Unit GIS map of Qatar, This included
site locations from previous investigations and historical mapping.

Images of maps from relevant
sources were digitised and
georeferenced, including
site locations from previous
investigations and historical
mapping (in this case a digitised
and georeferenced Qatar Petroleum
map from 1956 (lower left)).
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Fig. 93
Example location analysis.
Locations of PADMAC Unit
Palaeolithic sites QSS29, QSS27
and QSS32 and their spatial interrelationships.
PADMAC Unit GIS database
images
These PADMAC Unit GIS
images show the geological,
geomorphological and spatial
context of PADMAC Unit
Palaeolithic surface-scatters/sites
QSS29, QSS27, QSS32, calculated
using Global Mapper V7, satellite
imagery from Google Earth image
(©2011 Digital Globe) and a
Shuttle Radar Topography Mission
(SRTM) 90m Digital Elevation
Model (NASA 2000).

To create a 3D model of a site area, a series of aerial photographs are
taken (for example, by drone or kite flown over the area) and then
analysed using the photogrammetry software, iWitness (http:/ /www.
iwitnessphoto.com/). Alternatively, 3D laser scanning can be used to
provide a detailed point-cloud of the surface. The resultant data (from
either or both techniques) provides information on both the location of
the site and its relationship to the surrounding environs.
To produce the 3D geospatial model of the lithic assemblage distribution
across the site, detailed (overlapping) photographs are taken (at a
low-level) with a hand-held camera or drone. The photogrammetry
software, iWitness is used to generate a geospatial model that shows
both the position and orientation of the individual lithics and the clasts.
This model is then used to analyse these data and identify spatial
relationships within the lithic assemblage (such as a knapping pattern).
And to identify geomorphological processes (such as slope erosion)
which may have destabilised the Palaeolithic site area.
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The use of geospatial analyses, specific research techniques and
methodologies, which are constantly being updated by the PADMAC
Unit, results in the most effective use of time in the field and the
generation of high-resolution and detailed data-sets that are essential
for subsequent off-site analyses. spatial inter-relationships.

Fig. 94
Example photogrammatic analysis
of a Palaeolithic stone-tool
distribution and orientations of
the A-axis (using Oriana Circular
statistics software) across a
PADMAC Unit Palaeolithic
surface-scatter/site.
PADMAC Unit Analysis.
These example diagrams illustrate
the results of an analysis of A-axis
orientations to determine the
integrity of a Palaeolithic site and
the geomorphological processes
affecting stone-tools after their
original deposition. A similar
analysis is also performed for the
angle of dip and the orientation of
dip of the stone-tools.
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Members of the Danish Archaeological Expedition to Qatar, 1960. 

24

Fig. 20 Below
Map of Qatar showing Umm Salal Mohammed (( )أم صالل محمin red). 

24

Fig. 21
Sheikh Khalifa bin Jassim Al Thani (Chairman, Qatar Chamber) and Dr Julie
Scott-Jackson (Director, PADMAC Unit, University of Oxford, UK). 

25

Fig. 22
Schematic diagram: A generalised chronology (not to scale) of the Palaeolithic from ~3.3 million
years ago to ~10,000 years ago.

Fig. 23 Opposite left
Examples of Lower Palaeolithic stone-tools, dated to around 3.3 million years ago, from
Lomekwi, Kenya, Africa. 

27

111

28

Fig. 24 Opposite right
A Palaeolithic Acheulean Handaxe, dated to around 1.7 million years ago, from
Oldavai Gorge, Tanzania, Africa. 

28

Fig. 25
30
Palaeolithic stone-tools from Qesem Cave, Levant. Dated to around 400,000 -207,000
years ago. 
Fig. 26 Left above
Levallois (industry-type), Palaeolithic stone-tools, dated to around 117,000 - 99,000
years ago, from the Western Nefud desert, Saudi Arabia. 

31

Fig. 27 Left below
Transitional Middle/Upper Palaeolithic bi-directional point cores from Umm Taqa
(Qatar) 

31

Fig. 28 Above left
Upper Palaeolithic stone-tools from Nataruk, West Turkana, Kenya, Africa.
Dated to around 11,500 - 13,500 years ago.

32

Fig. 29 Above right
Later Stone Age microlithic tools from the Lower Phase at Grotte des Pigeons
(Taforalt, Morocco) 

32

Fig. 30
DNA (deoxyribonucleic acid) Structure. The molecules inside the cells that carry
genetic information and pass it from one generation to the next. 

33

Fig. 31
Schematic diagram showing DNA Sequencing

34

Fig. 32. 
Negative human hand stencils from Techo de las Manos, El Castillo Cave, Spain. 

35

Fig. 33
A surface-scatter of Palaeolithic stone-tools at Jaww Al Banat ( )جو البنات.

37

Fig. 34
Map showing the distribution pattern of 25 Palaeolithic surface-scatters/sites found
by the PADMAC Unit along the western fringes of the Hajar mountains in the
United Arab Emirates and Oman (overlapping white discs denote multiple sites).

38

Fig. 35
Photographs of Palaeolithic surface-scatter/sites found by the PADMAC Unit in
the United Arab Emirates and Oman.


39

112

Fig. 36 Opposite
Photograph of various papers and books that detail the archaeology of Qatar.

41

Fig. 37
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Map showing the locations of Stone-Age sites discovered by the Danish Expedition to Qatar.
Fig. 41
Photograph of the cover of the Atlas of the Stone-Age Cultures of Qatar published by
Aarhus University Press (Kapel 1967).

45

Fig. 42 Above left
A view of the Kapel site XXIX at Al Khor ( )الخورin 1970, from the sabkhah looking
northwest. 

46

Fig. 43 Above right
A view of Al Khor ( )الخورfrom the hills overlooking the sabkhah. 

46

Fig. 44
Satellite Image of Al Khor ()الخور, Qatar (Google Earth).

47

Fig. 45
Reports by the French Archaeological Mission to Qatar. 
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Fig. 46
Two views of the fishing village of Al Khor ( )الخور

49

Fig. 47 
A general view of the sabkhah at Al Khor (2014( ) )الخورlooking northeast (the newly
laid pipeline can be seen, in blue, running diagonally across the top of the photograph). 

50

Fig. 48 
A view of sites F.B and F.P.P at Al Khor () الخور, investigated by the French Archaeological
Mission to Qatar, with the Khor M trench in the foreground.

51

113

Fig. 49
Schematic profile of the Khor ( )الخورsites F.B. and F.P.P. investigated by the French
Archaeological Mission

53

Fig. 50 
Map of Qatar showing the generalised location of Umm Taqa and Acila as described in
Mission Archéologique Française a Qatar, Tome 1 (Tixier 1980).
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Fig. 51
Schematic diagram of the stratigraphy of site FB (below FPP on the shoulder of the hill)
at Al Khor () الخور, as first described in Mission Archéologique Française a Qatar,
Tome 1 (Inizan 1980:173).
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Fig. 52
Schematic diagram of the stratigraphy of site FB at Al Khor () الخور, as subsequently
described in the Recording Modifications (Inizan 1988:206), following a reassessment
of the French Archaeological Mission’s site data. 
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Fig. 53
Map of Eastern Arabia illustrating the internationally perceived idea that there was no
Palaeolithic to be found in these eastern Gulf States (which are shown in white). 
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Fig. 54
“A Time of Darkness”
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Fig. 55
Schematic diagram showing the sequence of events surrounding the discoveries of
stone-tools in Qatar and their associated interpretations.
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Fig. 56
Rawdat Humra ()روضة حمرة, Qatar
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Fig. 57
Digital Elevation Model (DEM) of Qatar and the Arabian Gulf.
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Fig. 58
Maps showing the impact of changes in sea levels on the topography of Qatar
over the past 2 million years. 
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Fig. 59 Opposite tile above.
Illustrated results of the geomorphological analyses by the PADMAC Unit for the
areas of Palaeolithic potential in southern Qatar (see Section Further Reading).
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Fig. 61
PADMAC site QSS25 in the area of Jaow Al Banat ()جو البنات, 
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Fig. 62 Opposite
Photographs and drawings of a selection of stone-tools found by the PADMAC Unit in
southern Qatar.
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Fig. 63 Opposite
Satellite Image of Qatar 
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Fig. 64
Lithics from Kapel A-group Site I. 
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Fig. 65
PADMAC Unit sites QSS25 and QSS29 in the area of Jaow Al Banat ()جو البنات, 
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Fig. 66
Lithics from PADMAC Unit site QSS25.
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Fig.6780
Lithics from Kapel “B-group” 
Fig. 68
Umm Taqa ( )ام طقةQatar
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Fig. 69
PADMAC Unit site QSS32 in the area of Jaow Al Banat ()جو البنات. 
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Fig. 70

83

Fig. 71 Opposite
Jaow Al Banat ()جو البنات.
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Fig. 72
A photograph of how Qatar might have looked during much of the Palaeolithic.
This view is of Donsky Nature Park, Volgograd, Russia.
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Fig. 73
Schematic map showing human migration out of Africa (dating correct as at 2016).
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Fig. 74 Right
“An obscured view”.
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Fig. 75 Opposite
“Reflections”

88

Fig. 76
Lower Palaeolithic spear being excavated at the site of Schonigen.
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Lithics from PADMAC Unit site QSS32.

115

Fig. 77
A barbed bone harpoon point from Katanda, Congo.
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Fig. 78
Engraved ochres from Blombos Cave, South Africa. 
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Fig. 79
Examples of Middle Palaeolithic shell beads.
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Fig. 80
Aurignacian stone-tools.
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Fig. 81
Solutrean stone-tools.
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Fig. 82
Reconstruction of a Palaeolithic dwelling made from mammoth bones.
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Fig. 83
Typical perforated shell ornaments from various layers in Üçagızlı Cave I,
Hatay Province, Turkey. 

98

Fig. 84
Ostrich egg shell beads from Mumba Cave, Tanzania

99

Fig. 85
Upper Palaeolithic artefacts from Dolni Vestonice, Czech Republic.
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Fig. 86
Upper Palaeolithic flute from Swabia Jura, Germany.

101

Fig. 87 Right
Early Upper Palaeolithic carved ivory animal and human figures from sites in southern
Germany.
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Fig. 88 Below
Portable art from Apollo 11 Cave, Karas Region, southern Namibia
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Fig. 90 Opposite
Geospatial models of Qatar.

104

Fig. 91
Example of mapping of routes (in blue) to areas with Palaeolithic potential.
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Fig. 92
Image of Qatar overlain with georeferenced historical mapping.
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Fig. 93
Example location analysis. 

108

Fig. 94
Example photogrammatic analysis of a Palaeolithic stone-tool distribution and
orientations of the A-axis (using Oriana Circular statistics software) across a PADMAC
Unit Palaeolithic surface-scatter/site.
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تمهيد
يــروي هــذا الكتــاب قصــة رحلــة طويلــة وشــاقة مــن البحــث الكتشــاف هويــة أوائــل البشــر
م َّمــن قطنــوا شــبه الجزيــرة العربيــة التــي تمتــد شــماالً حتــى الخليــج العربــي ،والتــي تقــع
فــي منطقــة بالجانــب الشــرقي مــن شــبه الجزيــرة العربيــة ،بالقــرب مــن المملكــة العربيــة
الســعودية ،وهــذه المنطقــة اليــوم هــي “دولــة قطــر” ذات الســيادة المســتقلة.
وتُعــد أحــد المقاصــد مــن وراء هــذا الكتــاب هــي جمــع الكثيــر مــن التقاريــر المتنوعــة
والســجالت التاريخيــة لهــذه التحقيقــات بــد ًءا مــن أوائــل الخمســينيات إلــى يومنــا هــذا
وتقديمهــا معًــا ،وكان لذلــك ضــرورة؛ حيــث أن الكيفيــة التــي تــم بهــا فــي نهايــة المطــاف
تحديــد هويــة أوائــل النــاس الذيــن اســتوطنوا شــبه الجزيــرة القطريــة كصياديــن متنقليــن و
جامعيــن (جامعــو القــوت مــن ثمــار و نبــات) فــي عصــور مــا قبــل التاريــخ فــي العالــم القديــم
(الباليلوثـ ْي) ،قــد ســطرت الكثيــر مــن مجــاالت المعرفــة المختلفــة ،بمــا فــي ذلــك الجيولوجيــا
والجيومورفولوجيــا (علــم تشــكل األرض) واألنثروبولوجيــا (علــم تطــور اإلنســان) وعلــم
آثــار مــا قبــل التاريــخ والتاريــخ الحديــث والعلــوم المكانيــة والحوســبة.
ضــا لمحـةً عامـةً ُموجــزة ً عــن علــم آثــار العصــر الحجــري القديــم وكتابات
كمــا يُقـدِّم الكتــاب أي ً
العديــد مــن الباحثيــن ممــن شــاركوا فــي التحقيقــات األثريــة فــي عصــور مــا قبــل التاريــخ فــي
قطــر؛ ومــن بيــن المؤلفيــن الذيــن أكملــوا هــذه التحقيقــات وأضفــوا عليهــا الطابــع الشــخصي:
حملــة التنقيــب األثريــة الدنماركيــة إلــى قطــر ( )١٩٦٥-١٩٥٣وأعمــال “هولجــر كابــل”
()١٩٦٧-١٩٦٤؛ وحملــة التنقيــب األثريــة الفرنســية إلــى قطــر ( )١٩٨٢-١٩٧٦وتقاريــر
“ماري-لويــز إنيــزان” ( )١٩٨٨-١٩٧٨و”جــاك تكســييه” وآخــرون ( ،)١٩٨٠والبحــث
الــذي أجرتــه وحــدة “بادمــاك” (آثــار العصــر الحجــري ومــا يرتبــط بهــا مــن رواســب
فــي الســياق الشــرق أوســطي (العربــي)) فــي قطــر( )٢٠١٧-٢٠١٠بتوجيــ ٍه مــن “جولــي
سكوت-جاكســون” (“جولــي سكوت-جاكســون”و”وليام .سكوت-جاكســون” ٢٠١٠؛ “جولــي
سكوت-جاكســون” وآخــرون ٢٠١٤؛ “جولــي سكوت-جاكســون” وآخــرون ،)٢٠١٥ولقــد
ق أوســع مــن البحــث للعثــور علــى أدلــة للســكان
أُجريــت جميــع هــذه التحقيقــات فــي ســيا ٍ
ضــا قســمين أساســيين يشــرحان أهميــة األعمــال
األوائــل فــي قطــر ،حيــث يُق ـدِّم الكتــاب أي ً
األولــى فــي قطــر مــن إعــداد “هولجركابــل” للفتــرة مــن  ١٩٦٥-١٩٥٣وأهميــة االكتشــافات
التــي توصلــت إليهــا وحــدة “بادمــاك” فــي قطــر للفتــرة مــن  .٢٠٢٠-٢٠٠٩تُقــدِّم هــذه
التفاصيــل نظــرة ً ثاقب ـةً فــي الجوانــب العمليــة للبحــث والمغــزى األكثــر عمقًــا لســبب القيــام
بهــذه الدراســة.

6

وبالتزامــن مــع تاريــخ أعمــال ك ٍل مــن “هولجــر كابــل” ووحــدة “بادمــاك”؛ فهنــاك قصــة
ضلّلــة التــي تُح ِيــط باالكتشــافات األثريــة
سلســلة ُمعقَّــدة مــن األحــداث المحيــرة والمعلومــات ال ُم ِ
فــي عصــور مــا قبــل التاريــخ فــي قطــر ،وذلــك فيمــا يتعلــق بمــا يلــي تحديـدًا:
•األدوات الحجرية األكثر قِدَ ًما؛
•التقارير األثرية الفرنسية والتحليل الجيومورفولوجي؛
•آثار التقارير الفرنسية على المجتمع األثري األوسع لعصور ما قبل التاريخ؛ و
•التقليص الالحق لألبحاث األثرية في العصر الحجري القديم في قطر.
صــد منهــا صراحـةً تقديــم قائمــة شــاملة للعديــد مــن
وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الدراســة ال يُق َ
التحقيقــات األثريــة التــي أُجريــت فــي قطــر ،فــإن النتائــج والتطــورات المهمــة التــي توصلــت
ضــا هــذا البحــث
إليهــا العديــد مــن االكتشــافات قــد تــم تناولهــا فــي ســياق مــا توصــل إليــه أي ً
الخــاص بوحــدة “بادمــاك” مــن نتائــج.
فعلــم اآلثــار فــي دولــة قطــر يعــد جــز ًءا ُمه ًمــا مــن التــراث الثقافــي للعالــم ،وإن كان فقــدان
ـرا حتميًــا ال محالــة،
المواقــع األثريــة إثــر التنميــة الحضريــة والصناعيــة منــذ الخمســينيات أمـ ً
ولكــن فقــدان مــا يزيــد عــن  ٣٠عا ًمــا مــن األبحــاث حــول العصــر الحجــري القديــم فــي قطــر
لتلــك المنطقــة التــي تحتــل أهميــة كبيــرة فــي عصــور مــا قبــل التاريــخ ،بســبب الخالفــات
ـف بالتأكيــد .واآلن ،تضــع أعمــال وحــدة “بادمــاك” (للفتــرة -٢٠٠٩
األكاديميــة لهــو أمـ ٌ
ـر مؤسـ ٌ
 )٢٠٢٠فــي قطــر النهايــة لهــذه الفجــوة البحثيــة عــن العصــر الحجــري القديــم فــي قطــر.

قراءات إضافية وأشكال توضيحية ومراجع
تنقســم القــراءات اإلضافيــة إلــى قســمين؛ القســم ( :)١يُقـدِّم لمحــة عامــة ُموجــزة عــن الثقافــات
الماديــة التــي تــم العثــور عليهــا فــي العصــر الحجــري القديــم المبكــر ،والعصر الحجــري القديم
األوســط ،والعصــر الحجــري القديــم المتأخــر؛ والقســم ( :)2يناقــش التحليــات الجيومكانيــة
وتقنيــات ومنهجيــات البحــث التــي اســتخدمتها وحــدة “بادمــاك”.
وفي نهاية الكتاب هناك قائمة باألشكال التوضيحية والمراجع.
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اآلثــار ،بمتاحــف قطــر) ،والدكتــور /ســلطان محيســن (كبيــر مستشــاري اآلثــار ،بمتاحــف
قطــر) علــى جميــع مــا قدمــاه مــن مســاعدات عمليــة وتشــجيع لوحــدة “بادمــاك”.

شكر وتقدير
نشــأت فكــرة تأليــف هــذا الكتــاب فــي عــام  ٢٠٠٩خــال اجتمــاعٍ انعقــد فــي الدوحــة مــع
ـرا بعلــم اآلثــار فــي قطــر
ســعادة الشــيخ خليفــة بــن جاســم آل ثانــي .وكان لديــه اهتما ًمــا كبيـ ً
تما ًمــا مثــل والــده وجـدّه الذٍّيــن التقيــا بعلمــاء اآلثــار األوائــل ممــن كانــوا يعملــون فــي قطــر فــي
ذلــك الوقــت وقدَّمــا لهــم المســاعدة .وأثنــاء هــذا االجتمــاع ،ناقشــنا بحــوث و اكتشــافات وحــدة
“بادمــاك” ،فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة وســلطنة عمــان ،لــأدوات الحجريــة فــي العصــر
الحجــري القديــم ،واألســئلة التــي لــم ت ُ َّحــل منــذ أم ـ ٍد طويــل حــول العصــر الحجــري القديــم
فــي قطــر؛ وحينمــا أوضحــت أن اإلجمــاع العــام حاليًــا بيــن علمــاء اآلثــار لعصــور مــا قبــل
التاريــخ أنــه “لــم يكــن هنــاك مواقــع مــن العصــر الحجــر القديــم ليتــم اكتشــافها فــي قطــر”،
كان رد ســعادة الشــيخ كالتالــي “يجــب أن نُح ِقّــق فــي هــذا األمــر” ،وكانــت هــذه هــي نقطــة
االنطــاق ،وتُشــير رســالة الشــكر والتقديــر التاليــة إلــى جميــع مــن ســاهموا فــي هــذه الدراســة
فــي وقــت برامــج األبحــاث ذات الصلــة.
ولذلــك ،أودُّ أن أُعـ ِـرب عــن خالــص إمتنانــي لصاحبــة الســمو الشــيخة المياســة بنــت حمــد آل
ثانــي (رئيســة مجلــس أمنــاء متاحــف قطــر) وســعادة الشــيخ خليفــة بــن جاســم آل ثانــي وغرفــة
قطــر ،ألنــه لــوال حماســتهم ودعمهــم المســتمر لهــذا البحــث لمــا أمكــن إجــراءه.

ضــا أن أتوجــه بالشــكر إلــى الدكتــور /تومــاس ليســتن (متاحــف قطــر) علــى
ى أي ً
ويتوجــب علـ َّ
تعاونــه الرســمي .أمــا علــى مســتوى العالــم ،فهنــاك الكثيــرون م َّمــن أشــعر ببالــغ االمتنــان
لهــم ،وخاص ـةً ريتشــارد كاتلــر (جامعــة برادفــورد ،المملكــة المتحــدة؛ ســجل قطــر الوطنــي
البيئــي التاريخــي) وفريقــه فــي قطــر ،وذلــك علــى كل مــا قدمــوه مــن مســاعدة ومشــورة ال
ضــا أتوجــه بالشــكر للســيد /حاتــم عــروق (متاحــف قطــر) للرســوم التوضيحيــة
تُقـدَّر بثمــن وأي ً
ضــا “ريمــي كراســارد” (المركــز الوطنــي الفرنســي للبحــث العلمــي)
الحجريــة ،كمــا أشــكر أي ً
ي لــأدوات الحجريــة مــن قطــر ،و”يامانــدو هلبــرت” (المركــز الوطنــي
علــى التحليــل األولـ ّ
الفرنســي للبحــث العلمــي) علــى رســومات الخطــوط.
وفــي النهايــة ،فــإن هــذا البحــث لــم يكــن لينجــح فيمــا حقَّقه مــن نتائج دون اإلســهامات األساســية
التــي قدَّمهــا المســاعدون فــي وحــدة “بادمــاك” م َّمــن عملــوا علــى مشــروع قطــر ،كمــا أود هنــا
أن أخــص بالشــكر الســيد /جيفــري روز (معهــد رونيــن بالواليــات المتحــدة األمريكيــة) لقيامــه
بالتحليــل الصخــري التقنــي لمجموعــات األدوات الحجريــة مــن قطــر ،وإلــى الســيد /رضــا
كريــم (أوكســفورد لإلستشــارات اإلســتراتيجية ،األبحــاث ،المملكــة المتحــدة) لمــا أجــراه مــن
مقابــات وترجمــة وإدارة ،كمــا أُعـ ِـرب عــن شــكري الخــاص إلــى ويليــام سكوت-جاكســون
(جامعــة أوكســفورد) والــذي بوصفــه عالــم آثــار للبيئــة الطبيعيــة ،قـدَّم تحليـاً مكانيًــا ابتكاريًــا
وأنظمـةً لتكنولوجيــا المعلومــات وتصمي ًمــا لقواعــد البيانــات ودع ًمــا ثابتًــا طــوال مراحــل هــذ
المشــروع الــذي يتطلــب عنايــة فائقــة.

ضــا أن أتوجــه بالشــكر علــى وجـ ٍه خــاص للســيد /فيصــل عبــدهللا النعيمــي (رئيــس قســم
وأودُّ أي ً

د .جولي سكوت-جاكسون ،جامعة أوكسفورد،
رئيسة وحدة “بادماك” ،أوكسفورد٢٠٢٠ ،
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الشكل ١
صورة لمنطقة جو البنات ،المصدر :وحدة
بادماك .٢٠١٣
تُظهر هذه الصورة مشهد للمبعثرات
السطحية من األدوات الحجرية من العصر
الحجري القديم في موقع وحدة بادماك
 ،QSS15البحث شرقا ً في المنخفضات
الكبيرة.
تظهر على يمين الصورة عدة مبعثرات
سطحية/مواقع من العصر الحجري القديم
على شكل مناطق داكنة تغطي قمم التالل.

الشكل ٢
خريطة لشبه الجزيرة العربية .المصدر :أرامكو
السعودية .١٩٥٢ .مرسوم ملكي رقم :م ٤١ /
من المملكة العربية السعودية
تُظهر هذه الخريطة الموقع الجغرافي لقطر
(محاط بدائرة حمراء) فيما يتعلق بشبه الجزيرة
العربية والخليج العربي وإيران والعالم ككل.
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الشكل ٣
خريطة مبدئية لقطر
أنتجها مكتب في الهند
عام  ١٩٣٧تحت عنوان:
“خريطة تمهيدية لشبه
جزيرة قطر” (مع
تعليقات توضيحية
الحقة .المصدر :مرجع:
 .١٩٧٣iمكتبة قطر
الرقمية.
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التسلسل الزمني
التاريخ

األحداث
ُو ِلدَ سعادة الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني (الجد) في قطر.

١٨٨١

ُو ِلدَ سعادة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني (األب) في قطر.

١٩١٧

تراجع تجارة اللؤلؤ الطبيعي في قطر مع بدء ظهور اللؤلؤ اإلصطناعي الياباني.

الثالثينات

حفر أول بئر للنفط في قطر (دخان رقم  )١بواسطة شركة قطر للبترول في أكتوبر.

١٩٣٨

تأجيل صادرات النفط من قطر إلى ما بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.

١٩٤٩

عائدات النفط والغاز تؤدي إلى زيادةٍ في اإلزدهار والتنمية والهجرة إلي قطر.

الخمسينات

وصول حملة التنقيب األثرية الدنماركية (متحف آرهوس ،الدنمارك) بتوجي ٍه من “بيتر فيلهلم غلوب”
و”توماس جيفري بيبي” إلى قطر وقيامها بمسوحات إستطالعية بغرض إكتشاف الروابط التجارية
بين دلمون والبحرين.

١٩٥٦

ُو ِلدَ سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني (اإلبن) في قطر.

١٩٥٩

تركيز حملة التنقيب األثرية الدنماركية إلى قطر تحقيقاتها على المبعثرات من األدوات الحجرية تحت
قيادة “هولجر كابل” (كابل ١٩٦٤؛ كابل .)١٩٦٧

١٩٦٤-١٩٦٠

قطر تُعلن اإلستقالل بعد اإلنسحاب البريطاني من دول الخليج.

١٩٧١

حملة التنقيب األثرية الفرنسية إلى قطر تُجري سلسلة من التحقيقات والحفريات بتوجي ٍه من “جاك
تكسييه” (إنيزان ١٩٧٦؛ تكسييه وآخرون ١٩٨٠؛ إنيزان وآخرون .)١٩٨٨

١٩٧٨-١٩٧٦

إكتشاف وحدة “بادماك” (جامعة أوكسفورد ،المملكة المتحدة) ،بقيادة د .جولي سكوت-جاكسون
لمبعثرات  /مواقع من العصر الحجري األوسط في اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان (سكوت-
جاكسون وآخرون ٢٠٠٨؛ سكوت-جاكسون وآخرون ٢٠٠٦؛ سكوت-جاكسون وسكوت-جاكسون
.)٢٠١٣

٢٠٠٩-٢٠٠٦

لقاء د .جولي سكوت-جاكسون مع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في قطر.

٢٠٠٩

وصول وحدة “بادماك” (بقيادة د .جولي سكوت-جاكسون) ألول مرة إلى قطر وإجرائها لمسوحات
إستطالعية لتحديد المناطق التي قد تكون من العصر الحجري القديم.

٢٠٠٩

اكتشاف وحدة بادماك (بقيادة الدكتورة جولي سكوت -جاكسون) للعديد من المواقع  /المبعثرات
السطحية من العصر الحجري القديم وإجراء تحليالت تكنولوجيًة وطوبوغرافية لمجموعات كابل
الحجرية( .سكوت-جاكسون وآخرون٢٠١٤ .؛ سكوت-جاكسون وآخرون)٢٠١٥.

٢٠١٩-٢٠١٠
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ُمق ِ ّدمــة :لقــاء مــع ســعادة الشــيخ خليفــة بــن
جاســم آل ثانــي
أُخــذت المقتطفــات المكتوبــة التاليــة مــن لقــاءٍ أ ُجــري فــي ســبتمبر  ٢٠١٣فــي الدوحــة ،قطــر،
مــع صاحــب ســعادة الشــيخ خليفــة بــن جاســم آل ثانــي ،مــع الســيد /رضــا كريــم (أوكســفورد
لألبحــاث واإلستشــارات اإلســتراتيجية ،المملكــة المتحــدة) وفيصــل النعيمــي (رئيــس قســم
اآلثــار ،متاحــف قطــر)؛ وتشــرح هــذه المقتطفــات أســباب اهتمــام ســعادة الشــيخ بمشــروع
وحــدة “بادمــاك” الخــاص بالعصــر الحجــري ،واســته َّل ســعادته الحديــث بوصــف االجتمــاعٍ
الــذي دار بينــه وبيــن “د .جولــي سكوت-جاكســون” (رئيســة وحــدة “بادمــاك”).

الشكل ٤
سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني.
المصدر :غرفة تجارة قطر (.)٢٠١٧
ُو ِلدَّ سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل
ثاني في عام  ١٩٥٩وهو عضو في األسرة
الحاكمة في قطر .وهو األبن التاسع لسعادة
الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني والذي كان
وزير الكهرباء والماء بين سنة  ١٩٧٠إلى سنة
.١٩٨٩
الشيخ خليفة هو رجل أعمال بارز .ويشغل
منصب رئيس غرفة تجارة قطر منذ عام
( ٢٠٠٦غرفة تجارة قطر .)٢٠١٧

“كانــت الحكومــة القطريــة مهتمـةً خــال الســتينات والســبعينات بعلــم اآلثــار فــي قطــر ،وألنها
ـرا هــذا االهتمــام ثانيـةً ،فلقــد قــررت المســاعدة بذلــك .وكنــت قــد اطلعــتُ علــى
قــد أبــدت مؤخـ ً
ع ِرفــتُ بعــض مــن] المواقــع ،ثــم التقيــت مــع د .جولــي حيــث تحدثنــا
كتــاب “هولجركابــل” [و َ
ً
مــن قُبيــل الصدفــة عــن هــذا الموضــوع وفكرنــا“ ،فلنفعــل شــيئا ِحيــال هــذا األمر”[الفكــرة
ال ُمتصــورة دوليًــا بأنــه لــم يكــن هنــاك وجــود للعصــر الحجــري فــي قطــر] .فهــذه فرصــةٌ
عظيمــة إلعــادة النظــر فــي هــذا الموضــوع ،حيــث يمكننــا إعــادة تأليــف الكتــاب وإضافــة
أشــياء ومواقــع إضافيــة وســيكون ذلــك تحــت رعايــة غرفــة [قطــر] ،كمــا يجــب أن نشــارك
ضــا ونطلــب مســاعدة ســمو الشــيخة المياســة”.
أي ً
ضــا لذلــك اهتمامــي الشــخصي بالتاريــخ الــذي يُشــ ِ ّكل جــز ًءا منَّــا نحــن
“كمــا دفعنــي أي ً
القطريــون؛ فيتعيــن علينــا أن نعــرف ماضينــا لكــي نســتطيع دفــع عجلــة المســتقبل ،ولدينــا
نحــن القطريــون وجهتيــن موســميتين ،ففــي الصيــف نتجــه إلــى البحــر وفــي الشــتاء نتجــه
إلــى الصحــراء .فــي البحــر ،نمــارس الصيــد والغــوص ،وفــي الصحــراء نذهــب طلبًــا للراحــة
واالســتمتاع بالحيــاة بعي ـدًا عــن زحــام المدينــة وصخبهــا ،فجميــع القطريــون يقومــون بذلــك.
أمــا نحــن فلدينــا مشــاغل أخــرى ،فمهمتنــا هنــا فــي [غرفــة قطــر] أن نهتــم بــكل مــا يتعلَّــق
باالقتصــاد والزراعــة والصناعــة ،فذلــك مــن صميــم عملنــا .وعلــم اآلثــار هــو شــيء مختلــف
ومجــال جديــد ومهــم بالنســب ٍة لغرفــة قطــر”.
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الشكل  ٥في اليمين
سعادة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني وسعادة
الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني .المصدر:
كالوس فيرديناند ( )١٩٥٩أتيحت بأذن من
مالك حقوق النشر متحف موسجارد .قاعدة
بيانات صور قطر(.)eaf108-0286
يوضح هذا الشكل صورة والد سعادة الشيخ
خليفة بن جاسم (سعادة الشيخ جاسم بن محمد
آل ثاني) و جده (سعادة الشيخ محمد بن جاسم
آل ثاني) في مزرعة العائلة في أ)ُم صالل
محمد) في قطر.

الشكل  ٦في أعاله
مشاهد لبلدة )أُم صالل محمد) سنة .١٩٥٩
تم توفير هذه الصورة تكرما ً من السيد سبعان
مسمار الجاسم.
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ثــم أضــاف الســيد /رضــا كريــم والســيد /فيصــل النعيمــي متحدثيــن باســم وحــدة “بادمــاك”“ :لقــد
ســمعنا الكثيــر مــن األشــياء العظيمــة عنــك وعــن والــدك ســعادة الشــيخ جاســم بــن محمــد بــن
جاســم آل ثانــي ،وتلقينــا تعليقــات إيجابيــة عنــه وعــن شــخصيته العظيمــة؛ حيــث إن والــدك كان
بمثابــة أب لجميــع القطرييــن ،فلقــد ســاعد الكثيــر منهــم وكان رجـاً صال ًحــا بمعنــى الكلمــة ،هــذا
مــا ســمعناه مــن النــاس عنــه ،فهــل لــك أن تصفــه لنــا بكلماتــك؟”

الشكل  ٧أعاله
مراكب صيد اللؤلؤ العربية التقليدية .تصوير:
فيكتور المبورن  /أرامكو السعودية العالمية /
ارامكو السعودية ارشيف الصور الرقمية العالمية
في خدمة اللؤلؤ (خوري .)١٩٩٠

الشكل ٨
تجار اللؤلؤ في الدوحة ،قطر
تصوير :فيكتور المبورن  /أرامكو السعودية
العالمية  /ارشيف الصور الرقمية العالمية في
خدمة اللؤلؤ (خوري .)١٩٩٠
تظهر هذه الصورة متاجرة تجار اللؤلؤ ،وعملية
تصنيف اللؤلؤ حسب الحجم والجودة.

ـن صغيــرةٍ جـدًا حينمــا قاربــت تجــارة صيــد
أكمــل ســعادته قائـاً“ :بــدأ والــدي بالعمــل فــي سـ ٍ
اللؤلــؤ أن توشــك علــى اإلندثــار ،وكان يعمــل طــواش [غــواص إلســتخراج اللؤلــؤ] ،وعــاش
ـرا؛ ففــي الصيــف كان يعمــل طوا ً
شــا وفــي الشــتاء يذهــب
حيــاة ً شــاقةً للغايــة حينمــا كان صغيـ ً
للصيــد والتجــارة .الطواشــة ¬– هــي مهنــة صيــد و تجــارة اللؤلــؤ ،أو شــراء اللؤلــؤ مــن
الغواصيــن ثــم بيعــه وتصديــره”.
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الشكل  ٩في اليمين
الغوص بحثا عن اللؤلؤ في الخليج العربي.
الصورة :أرشيف وكالة األنباء القطرية اإلتاحة
الحرة.
غواصي اللؤلؤ قبالة سواحل قطر .هنا يظهر
غواصي اللؤلؤ يمسكون بالحبال المربوطة بسالل
جمع اللؤلؤ والتي ترشد الغواصين أيضا ً إلى نقطة
عودتهم إلى سطح البحر.

الشكل ١٠
الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني والشيخ جاسم بن
محمد آل ثاني و ج.ف .غلوب في بلدة (أم صالل
محمد(قطر.
تصوير :كالوس فرديناند ( .)١٩٥٩أتيحت بأذن
من مالك حقوق النشر متحف موسجارد .قاعدة
بيانات صور ()eaf108 -0562
الصورة (من اليسار إلى اليمين)
ج .ف .غلوب ،قائد البعثة األثرية الدنماركية
إلى قطر ،الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني،
الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني وشخص آخر في
المزرعة العائلية في عام .١٩٥٩
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ثــم بــدأ ســعادته فــي شــرح كيــف ســاهم ج ـدّه ،الشــيخ محمــد بــن جاســم آل ثانــي ،ووالــده،
الشــيخ جاســم بــن محمــد بــن جاســم آل ثانــي ،فــي حملــة التنقيــب األثريــة الدنماركيــة إلــى
قطــر وأعمــال “هولجركابل””:عندمــا جــاء علمــاء اآلثــار إلــى قطــر ،اتجهــوا جميعًــا إلــى أم
صــال محمــد [قريــة] حيــث ترعــرع جــدي .وحتــى قبــل ذلــك الوقــت ،كنــت قــد رأيــتُ معظــم
ـاس مــن تلــك المنطقــة فــي قطــر ،واعتــادوا
علمــاء اآلثــار األوروبييــن يلتقــون بجــدي وبأُنـ ٍ
علــى زيــارة جــدي ووالــدي .ثــم بــدأ جــدي ووالــدي فــي مقابلــة علمــاء اآلثــار ،والذيــن كانــوا
يمضــون معظــم وقتهــم – حتــى فــي العطــات – فــي مزرعتنــا مــع جــدي وكانــوا يحبــون
ـرا .وفــي ذلــك الوقــت ،لــم يكــن هنــاك الكثيــر مــن المــزارع لذلــك قــد أحبــوا
جــدي ووالــدي كثيـ ً
مزرعتنــا بذلــك الشــكل ،فقــد كانــت مزرعــة ذات واحــة جميلــة .ومــن هنــا ،بــدأت عالقــة
ف مــا كانــوا يقومــون بــه .وكنــت أعرفهــم [علمــاء اآلثــار
والــدي مــع علمــاء اآلثــار وعـ ِـر َ
ـرا فــي
ـ
صغي
ـت
ـ
كن
ـث
ـ
حي
ـم
ـ
به
ـي
ـ
تربطن
ـة
ـ
خاص
ـة
ـ
عالق
أي
الدنماركييــن] ولكــن لــم يكــن هنــاك
ً
ذلــك الوقــت ،ولكنــي كنــت أعــرف أن والــدي علــى صل ـ ٍة بهــم.

الشكل  ١١في اليمين
الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني وسعادة الشيخ
جاسم بن محمد بن جاسم آل ثاني.أخذت
الصورة حوالي عام  ٩٥٩١و تم توفيرها من
قبل السيد سعبان مسمار الجاسم.
جد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني،
الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني (يمين) ،واألب
سعادة الشيخ جاسم بن محمد بن جاسم آل ثاني
(يسار) في بلدة (أم صالل محمد).

الشكل  ١٢أعاله
مشهد لبلدة (أم صالل محمد) في عام .١٩٥٩
وتم توفير هذه الصورة تكرما ً من قِبَل السيد
سعبان مسمار الجاسم.
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الشكل ١٣
صورة جوية للدوحة عام .١٩٥١
المصدر :أرشيف قطر للبترول http://
www. qp.com.qa/en/AboutQP/Pages/
QPHistory.aspx
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“و ِل ـدَ والــدي عــام  ،١٩١٧وهنــاك البعــض يقــول إنــه ُو ِل ـدَ فــي عــام  ،١٩١٤ولكــن األرجــح هــو
ُ
عــام  ،١٩١٧وتُوفــي فــي آخــر ديســمبر عــام  .١٩٨٩وكان قــد نشــأ فــي الجســرة [أحــد مناطــق
الدوحــة] ،وكذلــك جــدي .وكان والــدي يشــغل منصــب وزيــر الكهربــاء والميــاه فــي قطــر وكان
ـرا بالتاريــخ ،فحتــى حينمــا كنــت معــه ،قمنــا بزيــارة الكثيــر مــن المتاحــف فــي فرنســا
لديــه شــغفًا كبيـ ً
وإنجلتــرا وفــي جميــع أنحــاء العالــم .فلقــد أهــدى والــدي لمتحــف قطــر ختــم  /طابــع لمؤســس دولــة
س ـ ِعدَ المتحــف وعبَّــر عــن شــكره وتقديــره لتلــك الهديــة .ولقــد
قطــر ،الشــيخ محمــد بــن جاســم و ُ
أخبرنــي والــدي بــكل شــيء يتعلــق بالتاريــخ الحديــث ،كمــا كان مهت ًمــا بــاألدب العربــي و ُمل ًمــا
بالكثيــر مــن القصائــد العربيــة .وكانــت لديــه مكتبــةً رائعــةً تضــم مجموعــة مذهلــة مــن أعمــال
ال ُكتَّــاب والشــعراء العــرب ،يُطلــق عليهــا “أم الكتــب” ،حيــث كان لديــه كل شــيء فيهــا .وعندمــا
كنــت فــي الثالثــة عشــر مــن عمــري فــي لبنــان ،تجولنــا حــول الميــدان وذهبنــا إلــى المكتبــات
وأحضرنــا كتب ـا ً لمؤلفيــن ومفكريــن عــرب قدامــى حيــث كان هنــاك ك ًمــا هائ ـاً مــن الكتــب والتــي
اضطررنــا إلــى شــحنها فــي شــاحنا ٍ
ت (وكنــت سأشــتري أي كتــب دون تفكيــر ولكنــه جعلنــي انتقــي
الكتــب التــي لهــا مغــزى ألشــتريها!).

الشكل  ١٤أعلى اليمين
أول بئر نفط في قطر .المصدر:
أرشيف قطر للبترول Archive
www.qp.com. qa/en/
AboutQP/Pages/ QPHistory.
aspx
أول بئر نفط في قطر  -دخان
رقم -١تم حفره من قبل شركة قطر
للبترول في أكتوبر  ١٩٣٨واستكمل
إلنتاج  ٥٠٠٠برميل في اليوم في ٨
يناير  ،١٩٤٠إلى عمق إجمالي يبلغ
 ٥٦٨٥قدم.

ثــم وصــف ســعادته كيــف كانــت الحيــاة فــي قطــر القديمــة
والتغييــرات التــي حدثــت منــذ اكتشــاف النفــط والغــاز“ .عــاش
والــدي حيــاة ً شــاقةً للغايــة حيــث شـ ِهدَ ذلــك الوقــت نهايــة عصــر
النفــط األبيــض الذهبــي [اللؤلــؤ] .حيــث كان جميــع القطريــون
يقومــون باصطيــاد اللؤلــؤ ثــم اندثــرت هــذه الصناعــة مــع ظهــور
اللؤلــؤ اليابانــي ،وانــدالع الحــرب العالميــة األولــى ،ثــم حــدث
كســاد كبيــر وتراجــع االقتصــاد بنســبة  .٪٢٠-١٠وهكــذا ،اختفــت
صناعــة اللؤلــؤ وأصبــح النــاس فــي فقـ ٍـر ُمدقــع ،وحتــى التجــارة
قــد تأثــرت ســلبًا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ،وانهــار كل شــيء.
عانــت قطــر معانــاة ً شــديدة ً وكانــت الغواصــات األلمانيــة ت ُّ
شــن
هجماتهــا علــى الموانــئ بحيــث لــم يعــد هنــاك أي شــكل مــن
أشــكال التجــارة علــى اإلطــاق ،وحتــى قوافــل الطعــام تعرضــت
للهجــوم ،بمــا فيهــا [تلــك] القادمــة مــن الهنــد.

الشكل  ١٥أدنى اليسار
رسالة بخصوص امتياز النفط القطري،
 .١٩٤٠مستنسخة من الملف 10/3
XI1940
بإذن من أرشيف مكتبة قطر الرقمية.
qdl.qa/en/archive/81055/
vdc_١٠٠٠24164774.0x000065
خطاب من الوكيل السياسي البريطاني
إلى حاكم قطر ،كتب في  ١٤يناير
 ،١٩٤٠يهنئ الحاكم على اكتشاف النفط
في دخان ،قطر ،ولكن يوضح لألسف
أن استغالل هذا المورد (والفوائد الالحقة
لقطر) سوف تتأخر بسبب األعمال
العدوانية الحالية (الحرب العالمية
الثانية).
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الشكل  ١٦أعاله
شارع في سوق الدوحة عام  ١٩٥٩بعد هطول أمطار غزيرة.
المصدر :كالوس فرديناند ( )١٩٥٩أتيحت بأذن من مالك حقوق النشر
متحف موسجارد .قاعدة بيانات صور قطر ()eaf108-433

الشكل  ١٧في اليسار
مشهد ألبراج الدوحة .المصدر :أتيح بأذن
من غرفة تجارة قطر http:// ،٢٠١٧
qatarchamber. com/1690

الشكل  ١٨في المقابل

مصنع أوريكس جي .تي .إل للوقود الصناعي
في مدينة رأس لفان في قطر (.)٢٠١٧
المصدر :أتيحت بأذن أرشيف قطر غاز
https:// www.qatargas.com/English/
MediaCenter/ImageGallery/Pages/
QGImageAlbum.aspx.

22

ش ـ ِهد والــدي هــذه األوقــات العصيبــة ثــم ش ـ ِهدَ النجــاح ال ُمب ِهــر الــذي حققتــه قطــر الجديــدة مــع
“ َ
ـدتُ
النفــط والغــاز .أمــا أنــا ،فقــد ُولـ أثنــاء الطفــرة النفطيــة حينمــا كانــت الحيــاة ســهلة ،ولكــن
الحيــاة اآلن أصبحــت صعبــة وســريعة اإليقــاع بحيــث يصعــب اللحــاق بالطــرق الجديــدة المعيشــية
والتقنيــة .ولــم تعــد تشــعر بــأن لديــك مــا يكفــي مــن الوقــت ،فالوقــت ي ُّمــر بســرع ٍة شــديدةٍ”.
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الشكل  ١٩في اليسار
أعضاء البعثة األثرية الدنماركية إلى
قطر.١٩٦٠ ،
المصدر :هانز يورغن مادسن ()١٩٦٠
أتيحت بأذن من مالك حقوق النشر
متحف موسجارد .قاعدة بيانات صور
قطر (.)Eaf34-0039
أعضاء البعثة األثرية الدنماركية خالل
األبحاث الميدانية في جنوب قطر.

الشكل  ٢٠أدناه
خريطة لدولة قطر تظهر بلدة أم صالل
محمد (باللون األحمر).

ثــم يعــود ســعادته ثانيـةً للحديــث حــول االجتماعــات التــي أجراهــا والــده مــع علمــاء اآلثــار الدنماركييــن.
“هــل تعلمــون كيــف التقــى والــدي بــكالوس [فردينانــد]؟ لقــد التقــى بــه صدفـةً ،حيــث كان والــدي فــي
منطقـ ٍة يُطلَــق عليهــا [محليًــا] اســم “ليجروتــا” [وهــي منطقــة لــم تُحـدَّد هويتهــا] .شــاهد والــدي أضــوا ًء
فــي الصحــراء وكان [بيتــر] غلــوب وفريقــه قــد ضلُّــوا طريقهــم فــي الصحــراء ،ولــم يكــن يوجــد حينهــا
ـرف اليــوم بجهــاز نظــام التموضــع العالمــي (جــي بــي اس ( .GPSثــم قابلهــم والــدي وأتــوا إلــى
مــا يُعـ َ
المزرعــة [فــي أم صــال محمــد] ليـاً ،حيــث ر َّحــب بهــم والــدي وقـدَّم لهــم الطعــام والرعايــة ،وبالتالــي
كان األمــر مــن قُبيــل الصدفــة ،إال أنهــم اســتمروا فــي زيــارة والــدي بعــد ذلــك حيــث أبــدى اهتمامــه
وولعــه الشــديدين بعلــم اآلثــار ،وهكــذا شــجعوا والــدي علــى حــب ذلــك العلــم .وأعــرف أنــه كان لــدى
والــدي الكثيــر مــن الصــور ،ولكنــي ال أعلــم أيــن هــي اآلن”.
وينتهــي هــذا اللقــاء بذكــر مــا يلــي :قــال فيصــل النعيمــي“ :ال يوجــد مــن يبحــث [بشــأن] العصــر
ـنين [عديــدة] ،لــم يبحــث أي أحــد عــن أي شــيء ســوى د .جولــي،
الحجــري ســوى د .جولــي” .ولسـ ٍ
[المنهمكــة] فــي فــرز مــا توصلــوا إليــه مــن نتائــج.
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وكان رد ســعادة الشــيخ خليفــة بــن جاســم آل ثانــي كالتالــي“ :كل مــا أردتــه هــو أن يتــم تأليــف
الكتــاب بواســطة د .جولــي مــع إضافــة بعــض األمــور .واتفقنــا علــى إعــادة النظــر فــي هــذا
الكتــاب [كتــاب “هولجــر كابــل” لعــام  ]١٩٦٧وإضافــة األشــياء اإلضافيــة وخاصــةً المواقــع
واالكتشــافات والتحليــات الجديــدة”.
وفــي الثانــي عشــر مــن أبريــل لعــام  ،٢٠١٢قــام ســعادة الشــيخ خليفــة بــن جاســم آل ثانــي ود.
جولــي سكوت-جاكســون بتوقيــع مذكــرة تفاهــم بشــأن األبحــاث وبرنامــج التحقيقــات الميدانيــة
والمنشــورات األكاديميــة وإصــدار هــذا الكتــاب “قطــر :كشــف األدلــة حــول وجــود إنســان العصر
الحجــر القديــم” (مــا قبــل التاريــخ) فــي دولــة قطــر ،والــذي يخــوض غمــار تاريــخ األبحــاث
والتحقيقــات واإلكتشــافات الخاصــة بالعصــر الحجــري القديــم فــي قطــر.
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الشكل ٢١
سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل
ثاني (رئيس غرفة تجارة قطر)
والدكتورة جولي سكوت-جاكسون
(رئيسة وحدة بادماك في جامعة
أوكسفورد ،المملكة المتحدة).
المصدر :جريدة شبه الجزيرة ١٢
أبريل .٢٠١٢
سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل
ثاني والدكتورة جولي سكوت-
جاكسون يوقعان مذكرة تفاهم.
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التحقيقــات :لمــاذا نبحــث عــن أدلــة عــن وجود
الصياديــن المتنقلين-جامعــو القــوت من البشــر
فــي العصــور الحجريــة القديمــة فــي قطر؟
عــادة ً مــا يســتلزم فهــم العالــم المعاصــر اإللمــام باألحــداث الســابقة والتــي تكــون جميعهــا
مرتبطــة ببعضهــا البعــض بطريق ـ ٍة مــا أو بأخــرى مــن حيــث الزمــان والمــكان .ومــن هــذا
المنظــور ،فــإن األحــداث التــي تحــدث اليــوم أو حدثــت باألمــس مرتبطــة بالتاريــخ الطويــل
للبشــرية الممتــد مــن قديــم األزل .وتنطلــق هــذه ال ُمقدمــة مــن قصــة رحلـ ٍة بــدأت فــي الماضــي
البعيــد .وتما ًمــا مثــل الصــورة العائليــة القديمــة التــي تالشــت مالمحهــا ،حيــث كانــت تفاصيــل
النــاس األوائــل الذيــن جابــوا أنحــاء قطــر ُمبهمــة ،ولكننــا عرفنــا اآلن أنهــم كانــوا الصياديــن
المتنقليــن -جامعــو القــوت مــن البشــر فــي العصــور الحجريــة القديمــة .وهكــذا ،تشــمل هــذه
ضــا األحــداث األخيــرة ،أي أعمــال حملــة التنقيــب األثريــة الدنماركيــة ثــم أعمــال
القصــة أي ً
وحــدة “بادمــاك” التــي بحثــت فــي األراضــي القطريــة لتعثــر علــى أدلــة وجودهــم ،ولكــن
لمــاذا تُعـدُ أدلــة وجــود الصياديــن المتنقليــن -جامعــو القــوت مــن البشــر فــي العصــور الحجرية
القديمــة فــي قطــر مهمــة؟ لإلجابــة علــى هــذا الســؤال؛ يجــب أن نعــرف أوالً مــا هــو المقصــود
بمصطلــح “العصــر الحجــري القديــم” وكيــف ترتبــط هــذه الفئــة بــاألدوات الحجريــة التــي
ـن بعي ـدٍ.
صنَّعهــا أولئــك النــاس واألراضــي التــي كانــوا يعيشــون عليهــا منــذ زمـ ٍ

العصــر الحجــري القديــم :لمحــة عامــة موجــزة عــن هــذا العصــر :أكثــر الفترات
األثريــة قِد ًما
الشكل ٢٢
رسم تخطيطي:
تسلسل زمني عام (وليس مقياس) من العصر
الحجري القديم منذ حوالي  ٣.٣مليون سنة إلى
ما قبل  ١٠آالف سنة (كما هو موضح باللون
األحمر) .تظهر السنوات العشرة آالف الماضية
(باللون األصفر) الموضحة أعلى الصورة
أيضاً ،مع اإلشارة إلى العصر الحالي بواسطة
الخطوط الخضراء.

يُســتخدم مصطلــح “العصــر الحجــري القديــم” لوصــف العهــد األول مــن العصــر الحجــري،
ضــا
وهــو العصــر الــذي بــدأ فيــه اإلنســان فــي صنــع األدوات الحجريــة واســتخدمها ،وهــو أي ً
العصــر الــذي يســبق جميــع العصــور األثريــة األخــرى ،وبالتالــي فهــو يســبق الزمــن الــذي
صنَّــع فيــه اإلنســان أدواتــه مــن المعــادن بــأالف الســنين .ولقــد أظهر التحليــل العلمــي لمجموع ٍة
واســعة ومتنوعــة مــن األدوات الحجريــة أن اإلنســان فــي العصــر الحجــري القديــم قــد اســتخدم
ـراض كثيــرة ،منهــا علــى ســبيل المثــال ،الصيــد وســلخ جلــود الحيوانــات
هــذه األدوات ألغـ ٍ
و تقطيــع اللحــوم واألخشــاب والتنقيــب عــن الجــذور وقطــع النباتــات (يُوجــد المزيــد مــن
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التفاصيــل واألمثلــة التوضيحيــة للثقافــات الماديــة فــي العصــر الحجــري القديــم فــي القــراءات
اإلضافيــة :القســم  .)١ومــع ذلــك فــإن فهمنــا للحيــاة التــي عاشــها النــاس األوائــل واألدوات
التــي صنعوهــا والمــكان الــذي احتلــوه فــي عصــور مــا قبــل التاريــخ يتــم تحديثــه باســتمرار
مــع ظهــور اكتشــافات جديــدة.

الشكل  ،٢٣المقابل يمينا ً
أمثلة على أدوات حجرية من العصر الحجري
القديم األدنى والتي يرجع تاريخها إلى ٣.٣
مليون سنة تقريبا ً والمكتشفة في لومكوي ،كينيا،
أفريقيا.
المصدر :صورة مستنسخة بإذن من مالك
حقوق النشر ماكميالن للنشر المحدودة :الطبيعة
(هارماند وآخرون.)٢٠١٥.
أ) نواة أحادية الجانب مصنوعة باستخدام تقنية
المطرقة والسندان
ب) نواة أحادية الجانب مصنوعة باستخدام تقنية
الطرق المباشر.
س) رقائق تظهر ندوب عمليات إزالة سابقة
على الوجه الظهري.

الشكل  ٢٤المقابل في اليسار
فأس حجري يدوي آشولي من العصر
الحجر القديم يرجع تاريخه إلى حوالي ١.٧
مليون سنة ،عثر عليه في أولدوفاي جورج،
تنزانيا ،أفريقيا.
المصدر :صورة مستنسخة من المشاع
اإلبداعي :ديز-مارتن (.)٢٠١٥
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ســم التعريــف الواســع لفتــرة العصــر الحجــري القديــم إلــى ثالثــة أجــزاء ،ففــي آســيا وأوروبــا
يُق َّ
يُعــرف أقــدم عهــد مــن العصــر الحجــري القديــم بالعصــر الحجــري القديــم األدنــى ،ولكــن فــي
أفريقيــا ،يُشــار إلــى هــذه الحقبــة الزمنيــة بالعصــر الحجــري ال ُمبكــر .ويوجــد نمــط مماثــل
لتعريــف العصــر الحجــري القديــم األوســط ،حيــث يُســمى فــي أفريقيــا بالعصــر الحجــري
ـرف فــي
األوســط .ويمتــد هــذا التفــاوت أي ً
ضــا إلــى العصــر الحجــري القديــم األعلــى ،حيــث يُعـ َ
أفريقيــا بالعصــر الحجــري المتأخــر .وال يوجــد انقســامات حــادة حــول هــذه الفتــرات الثــاث،
ـرف كل فتــرة محــددة مــن العصــر الحجــري
فدائ ًمــا مــا يكــون التمييــز بينهــم غيــر واضــح .وتُعـ َّ
القديــم بمجموعـ ٍة واســع ٍة مــن تصنيفــات األدوات الحجريــة ،المعروفــة باســم نــوع الصناعــة،
ومجموعــة مــن تقنيــات التصنيــع والثقافــة الماديــة ذات الصلــة مــع روابــط انتقاليــة فيمــا بينهــم.
العصر الحجر القديم األدنى( :العصر الحجري ال ُمب ِ ّكر في إفريقيا)
ظهــرت فــي أفريقيــا صناعــة أقــدم أدوات حجريــة فــي العالــم منــذ مــا ال يقــل عــن  ٣.٣مليــون
عا ًمــا مضــى ،حســبما تــم اكتشــافه حتــى اآلن ،وهــذا مــا يتضــح مــن مجموعــة “لومكــوي”
التــي يرجــع تاريخهــا إلــى  ٣.٣مليــون عا ًمــا مضــى والتــي تتضمــن قطعًــا مــن لُبــوب األحجار
الحــادة ،وســنادين ومطــارق حجريــة ،وحصــى ُمعــدَّة الســتخدامها فــي الطــرق والســحق
(هارمانــد وآخــرون .)٢٠١٥
ضــا فــي إفريقيــا وهــي تنتمــي إلــى
وتوجــد أدوات حجريــة قديمــة أخــرى تــم إكتشــافها أي ً
المجمــع األثــري المعــروف باســم صناعــة “أولــدوان” التــي يرجــع تاريخهــا إلــى حوالــي
 2.6مليــون عا ًمــا مضــى .كانــت أدوات “أولــدوان” الحجريــة تُصنَّــع بإســتخدام تقنيــة مختلفــة
وأكثــر تطـ ًـورا مــن “لومكــوي”
وتضمنــت مجموعــات مــن األدوات تشــمل رقائــق حجريــة حــادة الحــواف تُصنَّــع عــن طريــق
صقــل لُــب الحجــر (ســتوت وآخــرون .)٢٠١٨
وفيمــا بعــد ،منــذ حوالــي  ١.٧٦مليــون عا ًمــا مضــت ،بــدأ أوائــل الصياديــن المتنقليــن -جامعــو
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القــوت مــن البشــر فــي صنــع نــوع جديــد مــن األدوات الحجريــة يُطلــق عليــه الفــأس الحجــري (أوريبيــاري
وآخــرون  ،)٢٠١٧وهــذه األدوات وغيرهــا مــن األدوات الحجريــة الكبيــرة التــي تُســتخدم فــي التقطيــع و هــي
ـرف بالصناعــة األشــولية ،ولكــن ظلَّــت صناعــة صقــل لُــب الحجــر األساســية القديمــة
تصنــف تحــت مــا يُعـ َ
قائمــة جنبًــا إلــى جنــب مــع الصناعــة األشــولية .ولقــد اســتخدم اإلنســان فــي العصــر الحجــري القديــم هذيــن
النوعيــن مــن األدوات لمئــات اآلالف مــن الســنين.
ثــم اندثــرت صناعــة هــذه األدوات الحجريــة فــي مختلــف األماكــن واألزمنــة منــذ مــا يقــرب مــن ٤٠٠،٠٠٠
إلــى  ٢٥٠.٠٠٠عا ًمــا مضــت .ويتداخــل هــذا اإلطــار الزمنــي الطويــل بحيــث ال يوجــد فرقًــا واض ًحــا بيــن
تاريــخ نهايــة العصــر الحجــري القديــم األدنــى وبدايــة العصــر الحجــري القديــم األوســط.
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العصر الحجري القديم األوسط( :العصر الحجري األوسط في إفريقيا)
الشكل ٢٥
أدوات حجرية من العصر الحجري
القديم عثر عليها في كهف قاسم،
بالد الشام .يرجع تاريخها إلى حوالي
 ٢٠٧،٠٠٠إلى  ٤٠٠،٠٠٠سنة.
المصدر :صورة مستنسخة بأذن من
مالك حقوق النشر ماكميالن للنشر
المحدودة :الطبيعة( .باركاي و
آخرون.)٢٠٠٣.
أ) نصل حجري أحادي الجانب.
ب) كاشطات جانبية (مقاحف).
س) فأس حجري.

أ

ب

يرجــع تاريــخ بدايــة العصــر
الحجــري القديــم األوســط فــي
والحقبــة الزمنيــة
آســيا وأوروبــا ِ
المقابلــة فــي العصــر الحجــري
القديــم األوســط فــي إفريقيــا
إلــى حوالــي – ٢٠٠.٠٠٠
 ٤٠٠.٠٠٠عا ًمــا مضــى
واســتمر حتــى حوالــي
 ٤٥.٠٠٠عا ًمــا مضــت.

وأثنــاء هــذه الفتــرة ،أصبحــت
صناعــات وتقنيــات األدوات
ـارا
الحجريــة أكثــر تنو ً
عا وانتشـ ً
فــي جميــع أنحــاء العالــم
الحجــري القديــم ،وخاص ـةً فــي
الحضــارة الموســتيرية والتــي
تُعــدُّ مزي ًجــا أو خلي ً
طــا مــن
أنــواعٍ مختلف ـ ٍة مــن الصناعــات
عــا واح ـدًا باإلضافــة
وليــس نو ً
إلــى اســتخدام التقنيــة اللفلوازيــة
والتــي يُعتقَــد بشــك ٍل عــام أنــه
قــد تــم ابتكارهــا فــي أزمنــ ٍة
سم
ق
وأماكــن عديــدة وبطــر ٍ
مختلفــة (بــوردس .)١٩٦٨
وعنــد منطقــة الكابثوريــن ،فــي
كينيــا ،بإفريقيــاُ ،و ِجـدَت مجموعــة مــن األنصــال الحجريــة يرجــع تاريخهــا إلــى حوالــي ٢٥٠.٠٠٠
عا ًمــا مضــى (ماكبريرتــي وتايــرون  )٢٠٠٩وفــي تونشــيزبرغ 2ب ،ألمانيــاُ ،و ِج ـدَت مجموعــة
مــن العصــر الحجــري القديــم األوســط بهــا أنصــال وشــفرات حجريــة وشــفرات حجريــة ُمس ـنَّمة
يرجــع تاريخهــا إلــى حوالــي  ١٠٠.٠٠٠عا ًمــا مضــى (كونــارد  .)١٩٩٠ويبــدو أن التغييــرات التــي
حدثــت خــال العصــر الحجــري القديــم األوســط فــي أوراســيا والعصــر الحجــري القديــم األوســط
عــا مــن تلــك التــي حدثــت فيمــا ســبق.
فــي إفريقيــا كانــت علــى األرجــح أوســع نطاقًــا وأكثــر تنو ً

س
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الشكل  ٢٦األعلى يمينا ً
اللفلوازية (نوع صناعة) ،أدوات
حجرية يرجع تاريخها إلى حوالي
 ١١٧٠٠٠إلى ٩٩٠٠٠عام ،وجدت
في صحراء النفود الغربية ،السعودية.
المصدر :صورة مستنسخة
بإذن من مالك حقوق النشر
كوتوناري إنترناشيونال (سيري
وآخرون.)٢٠١٥.
 :٥-١رقائق/شظايا لفلوازية.
 :٦نواة لفلوازية.
 :٧رأس منقح من الجانبين.
 :٨رقيقة منقحة من جانب واحد.
 :٩لب ورقيقة معاد تركيبها.
 :١٠لب معاد تجهيزه .
 :١١نصل مدمج.

٦

سم

الشكل  ٢٧أدنى اليمين
تطور آلية صنع النواة الحجرية
ثنائية القطب من العصر الحجري
األوسط عبر العصر الحجري
األعلى من موقع أم طقة ،قطر.
(كابل “المجموعة ب “الموقع
.)XXXIV
المصدر :وحدة بادماك .٢٠١٦
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٧

ب

١٤
سم
الشكل  ٢٨أعلى اليمين
أدوات حجرية من العصر الحجري األعلى عثر
عليها في منطقة ناتاروك ،غرب توركانا ،كينيا،
أفريقيا .يعود تاريخها حوالي  ١١٥٠٠إلى ١٣٥٠٠
سنة تقريباً.
المصدر :صورة مستنسخة بأذن من مالك حقوق
النشر ماكميالن للنشر المحدودة :الطبيعة .الهار و
آخرون.)٢٠١٦( .
أ) نصل دقيق مصنوع من األوبسيديان (السبج).
ب) أداة ميكروليثية (أداة حجرية دقيقة مدببة)،
أداة حجرية على شكل هالل مصنوعة من السبج،
وحجر صوان دقيق مدبب.

الشكل  ٢٩األعلى يسارا ً
أدوات حجرية ميكروليثية الحقة عثر عليها في
الجزء األسفل من مغارة الحمام (تافوغالت،
المغرب).
المصدر :المصدر :صورة مستنسخة بإذن من
مالك حقوق النشر كوتوناري إنترناشيونال (هوج و
بارتون .)٢٠١٦
 .١نصل دقيق أحادي الجانب مدبب ومستقيم٣-٢ ،
أنصال دقيقة مدببة جزئيا ً وحادة من جانب واحد،
 ٦-٤نصل دقيق غير حاد ١٠-٧ ،أنصال أوشتاته
الدقيقة.
 .١١نصل دقيق ومستقيم ومشذب.
 ١٤-١٢أنصال دقيقة محدبة.
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العصر الحجري القديم األعلى( :العصر الحجري المتأخر في إفريقيا)
تتميــز العصــور الزمنيــة للعصــر الحجــري المتأخــر والعصــر الحجــري القديــم األعلــى بشــك ٍل
عــام بأنهــا ديناميكيــة و ُمعقَّــدة ودائمــة االبتــكار وهــي عبــارة عــن صــورة متجانســة للتقنيــات
المتقدمــة مــع األنمــاط الســلوكية فــي ظــل خلفي ـ ٍة مــن الظــروف المناخيــة ال ُمتقلبــة .وبالرغــم
مــن أن اســتخدام األشــكال األكثــر تقد ًمــا مــن تقنيــات صناعــة األدوات الحجريــة قــد أصبــح
أوســع نطاقًــا أثنــاء العصــر الحجــري القديــم األعلــى فــي أوراســيا والعصــر الحجــري المتأخــر
فــي إفريقيــا ،إال أن معظــم هــذه التقنيــات ظهــرت فــي ِحقَــب زمنيــة ســابقة مــن العصــر
الحجــري القديــم  /العصــر الحجــري.
ويُعتقَــد أن العصــر الحجــري المتأخــر فــي إفريقيــا قــد بــدأ منــذ حوالــي  ٥٠.٠٠٠عا ًمــا مضــى
واســتمر حتــى بدايــة العصــر الحجــري الحديــث ،والــذي كان فــي إفريقيــا منــذ حوالــي ٦.٠٠٠
عا ًمــا مضــى .وبالرغــم مــن أن تحديــد تاريــخ العصــر الحجــري القديــم األعلــى فــي أوراســيا
أكثــر تعقيـدًا ،إال أنــه يوجــد اعتقــاد عــام بأنــه بــدأ منــذ حوالــي  ٣٥.٠٠٠عا ًمــا مضــى وانتهــى
ـرف باســم نهايــة العصــر الحجــري القديــم األعلــى والــذي يرجــع تاريخــه إلــى مــا بيــن
بمــا يُعـ َ
 ١٣.٠٠٠و ١٠.٠٠٠عا ًمــا مضــى (بيتيــت.)٢٠١٤ ،
الحقَــب الزمنيــة الســابقة للعصــر الحجــري القديــم ،تــم الحفــاظ علــى
وعلــى النقيــض مــن ِ
الثقافــة الماديــة مــن ك ٍل مــن العصــر الحجــري المتأخــر فــي إفريقيــا والعصــر الحجــري القديــم
عــا وأوســع نطاقًــا.
األعلــى فــي أوراســيا بشــك ٍل أفض ـ ٍل بكثيــر وأصبحــت أكثــر تنو ً

األدلــة األثريــة ،الدراســات الخاصــة بالجينــوم (التكويــن الوراثــي) البشــري والتطــورات
فــي تسلســل الجينــوم
فــي حيــن أن المجموعــات األثريــة مــن العصــر الحجــري القديــم (المرتبطة باإلنســان) ،وخاصـةً األدوات
الحجريــة ،متواجــدة بكثــرة ،إال أن المتحجــرات البشــرية مــن هــذه الفتــرة الزمنيــة قبــل التاريــخ نــادرة
ـرا مــا تقــف هــذه النُــدرة فــي البقايــا البشــرية فــي ســجل الحفريــات األثــري كحائــل دون فهم
الوجــود .وكثيـ ً
أي البشــر مــن العصــر الحجــري القديــم قطنــوا موقعًــا مــا .ولكــن هــذا الوضــع قــد تغيــر اآلن مــع التقــدم
الــذي حــدث فــي فهــم الشــفرة الجينيــة البشــرية (الجينــوم) ،ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال؛ الدراســات
البشــرية علــى نطــاق الجينــوم مثــل “كونســورتيوم الـــ  ١٠٠٠مشــروع جينــوم” ( ١٠٠٠مشــروع جينــوم
 )٢٠١٥و”مشــروع ســيمونز لتنــوع الجينــوم” علــى المســتوى العالمــي (ماليــك وآخــرون .)٢٠١٦
والجينــوم البشــري هــو عبــارة عــن األشــرطة الملفوفــة مــن أزواج جــزيء الحمــض النــووي ()DNA
ـارن البيانــات والتعليمــات ال ُمش ـفَّرة فــي الجينــوم البشــري
التــي تُوجــد فــي نــواة الخاليــا .وعــادة ً مــا تُقـ َ
ب  /دليــ ٍل يُوجــد فيــه الكروموســومات والجينــات والـــحمض النــووي ثــم الفصــول والفقــرات
بكتــا ٍ
والكلمــات( .الحمــض النــووي :حمــض ديوكســي ريبونيوكليــك هــو مــادة موجــودة فــي الكروموســومات
تُخـ َّ
ـزن بهــا البيانــات الجينيــة) .ولكــن الطبيعــة ال ُمعقَّــدة لتعليمــات الجينــوم ينتــج عنهــا توليفــات وتفاوتــات
ـرا عا ًمــا علــى جســم اإلنســان ،فهــي تُح ـدِّد علــى ســبيل المثــال الشــكل الــذي
وطفــرات جينيــة لهــا تأثيـ ً
يكــون عليــه جســم إنســان ُمعيَّــن ،بمــا فــي ذلــك لــون الشــعر والعينيــن؛ والنزعــات الســلوكية لألشــخاص؛
وإمكانيــة إصابتهــم باألمــراض واســتجابتهم للبيئــة التــي يعيشــون فيهــا.

تركيبة الحمض النووي
الهيستون
الجين

كروموزوم

النيوكليوسوم
(جسيم نووي)
الحمض النووي

الشكل ٣٠
تركيبة الحمض النووي (الحمض النووي
الريبي منقوص األكسجين) .الجزيئات
داخل الخاليا التي تحمل المعلومات
الوراثية وتمررها من جيل إلى جيل.
مصدر الرسم البياني :بإذن من مالك حقوق
النشر المعهد الوطني لبحوث الجينوم
البشري( .تيريز وينسلو .)٢٠١٥

خليه
النكليوتيد

أزواج قاعدة
النوكليوتيد
الغوانين
السيتوزين
األدينين
الثيمين

نواة
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تسلسل الجينوم
ويتزايــد فهــم التغييــرات فــي الـــحمض النــووي البشــري التــي عدَّلــت مــن الصفــات الموروثــة
واالختالفــات الجينيــة بيــن ك ٍل مــن الشــعوب الحديثــة والقديمــة بشــك ٍل أفضــل يو ًمــا بعــد يــوم مــع
تطويــر الكثيــر مــن الدراســات التقليديــة للسلســلة الجينوميــة الكاملــة للبشــرية وتعديلهــا .والسلســلة
الجينوميــة الكاملــة هــي عمليــة تحديــد البيانــات ال ُمشـفَّرة فــي شــرائحٍ ُمعينــة بالحمــض النــووي ،كمــا
ضــا مواقــع الجينــات والتعديــات (الطفــرات) فــي الجيــن .وتُسـ ِهم نتائــج هــذه
تُحـدِّد هــذه العمليــة أي ً
الدراســات فــي الجينــوم البشــري المرجعــي – بيانــات التبايــن البشــري.
الشكل ٣١
رسم تخطيطي يظهر تسلسل الحمض
النووي.
مصدر الرسم التخطيطي :بإذن من مالك
حقوق النشر المعهد الوطني لبحوث
الجينوم البشري (.)٢٠١٧

وعلــى الرغــم مــن أن ال ُمســلَّم بــه عمو ًمــا أنــه مــن األهميــة إدراك حــدود األبحــاث الجينيــة ،فمــن
المحتمــل أن يُوجــد فــي الدراســات عاليــة الدقــة باإلضافــة إلــى العينــات التــي تُؤ َخــذ باســتمرار مــن
الجينــوم البشــري المتنــوع وكذلــك ابتــكار أدوات إحصائيــة متطــورة علــى نحـ ٍو متزايــد إجابــات على
الكثيــر مــن األســئلة التــي تتعلــق بشــك ٍل مباشـ ٍـر بأنمــاط الهجــرة للنــاس فــي العصــر الحجــري القديــم.
صحيفة وقائع المعهد الوطني ألبحاث
الجينوم البشري ()NHGRI
الكبد

شظية جينومية واحدة
صنع آالف النسخ

تحضير
المكتبة
مئات الماليين من
شظايا الحمض النووي
الجيني على السطح

وضع عينات
الجينوم في آلة التسلسل
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استخراج
الحمض النووي

علــى ســبيل المثــال ،فــإن التقنيــات ســريعة
التطــور إلســتخراج الحمــض النــووي مــن
رواســب الكهــوف ،والتــي تــم تحويلهــا إلــى
مكتبــات الحمــض النــووي ،يمكــن بعدهــا
أن تتسلســل منهــا شــظايا الحمــض النــووي
بشــك ٍل مباشــر (جراهــام وآخــرون ٢٠١٦؛
بيدرســون وآخــرون  .)٢٠١٦وباســترجاع
الحمــض النــووي القديــم مــن عينــات الرواســب
األثريــة ،أصبــح مــن الممكــن اآلن اكتشــاف
ق لــم
وجــود الشــعوب القديمــة فــي مناطــ ٍ
يُعثَــر فيهــا علــى أي بقايــا لهيــاكل عظميــة
(عظــام) (ســلون وآخــرون  ،)٢٠١٧وربمــا
ضــا اإلجابــة علــى األســئلة األثريــة الخاصــة
أي ً
بمواقــع العصــر الحجــري القديــم ،مثــل :مــن
صنــع األدوات الحجريــة؟ مــن أيــن أتــوا هــؤالء
النــاس؟ وربمــا حتــى اإلجابــة علــى الســؤال:
كيــف كانــت هيئتهــم؟

وفــي هــذا ،لمحــة بســيطة عــن األبحــاث األثريــة المتعلقــة بأوائــل الصياديــن المتنقليــن -جامعــو
القــوت مــن البشــر ،ومــن الواضــح أن التقــدم الســريع والمســتمر فــي تسلســل وتحليــل الحمــض
النــووي الحديــث والقديــم ،فضـاً عــن ك ٍل مــن الدراســات ال ُمقارنــة للتنــوع الجينــي للحمــض النــووي
القديــم وأدلــة المتحجــرات البشــرية النــادرة (الصياديــن المتنقليــن -جامعــو القــوت مــن البشــر فــي
ضــا بالتأكيــد عــن
العصــور الحجريــة القديمــة) قــد أجابــت علــى الكثيــر مــن األســئلة ولكنهــا كشــفت أي ً
أســئلة أكثــر بكثيــر بخصــوص هــؤالء النــاس القدامــى.
فــي واقــع األمــر ،فــإن مصــدر كل مــا نعرفــه عــن العالــم الشــخصي للصياديــن المتنقليــن -جامعــو
القــوت مــن البشــر فــي العصــور الحجريــة القديمــة هــو األشــياء التــي صنعوهــا والتــي ظلــت باقيــة
الحقَــب الزمنيــة الطويلــة ،دُمــرت جوانــب كثيــرة مــن الثقافــة
مــن قبيــل الصدفــة .وعلــى مــدار هــذه ِ
الماديــة لهــؤالء النــاس القُدامــى بفعــل العمليــات الطبيعيــة والبشــرية أو كالهمــا معــا ،ولكننــا بطبيعــة
الحــال نحكــم علــى مــا كان لديهــم مــن قــدرات مــن خــال مــا وجدنــاه .وربمــا ،بالرغــم مــن ذلــك،
عندمــا ننظــر بعي ـدًا إلــى الــوراء – إلــى زمــن اإلنســان األول ،ينبغــي أن نضــع فــي اعتبارنــا أن
اســتخدام اإلنســان األول ألدوات بســيطة وإتباعــه لطريقــة بســيطة فــي الحيــاة ال يعنــي بالضــرورة
محدوديــة وبســاطة عقلــه.
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الشكل ٣٢
عالمة يد بشرية قديمة سلبية االستنساخ
(أستنسال) عثر عليها في كهف إل
كاستيلو ،تيكو دي الس مانوس ،إسبانيا.
المصدر :صور بإذن من ماك حقوق النشر
 ،٢٠١٢الجمعية األمريكية لتقدم العلوم.
(بايك وآخرون .)٢٠١٢
هذه اإلستنسالت اليدوية البشرية في
الصباغ األحمر (نفخ الصباغ من الفم) هي
أمثلة مبكرة لفنون الكهوف والتي يعود
تاريخها إلى ما قبل  ٤٠٨٠٠سنة على
األقل.

األول ألدوات بســيطة وإتباعــه لطريقــة بســيطة فــي الحيــاة ال يعنــي بالضــرورة محدوديــة
وبســاطة عقلــه.
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عصــور مــا قبــل التاريخ فــي قطر (الجــزء :)١
آثــار الوجــود؛ أهميــة المبعثــرات مــن األدوات
الحجريــة فــي العصــر الحجــري القديم

الشكل ٣٣
مبعثرات سطحية من أدوات الحجرية من
العصر الحجري القديم عثر وجدت في منطقة
(جو البنات).
المصدر :وحدة بادماك .٢٠١٤
يعد هذا الموقع للمبعثرات السطحية من
األدوات الحجرية من العصر الحجري القديم
(الموقع  QSS32لوحدة بادماك) واحد من عدة
مواقع تم العثور عليها من قبل وحدة بادماك في
منطقة (جو البنات) في قطر.

ظهــرت األدلــة علــى العصــر الحجــري القديــم فــي جميــع أنحــاء العالــم مــن ك ٍل مــن مواقــع
ضــا بالمبعثــرات الصخريــة .ولقــد
التنقيــب والمبعثــرات مــن األدوات الحجريــة المعروفــة أي ً
ـر علــى مواقــع التنقيــب المهمــة للعصــر الحجــري القديــم فــي مناطــق تــم التعــرف عليهــا
ُ
عثِـ َ
فــي المقــام األول مــن خــال وجــود المبعثــرات الصخريــة .كمــا أن المبعثــرات الصخريــة،
التــي تُمثَّــل نســبة  ٪٩٠تقريبًــا مــن جميــع األدلــة لهــذه الفتــرة األثريــة ،غالبًــا مــا تكــون هــي
الدليــل الوحيــد علــى وجــود األنشــطة الحجريــة القديمــة فــي منطق ـ ٍة مــا .وقــد تُق ـدِّم المواقــع
المحفــورة أدلــة ماديــة وبيئيــة قابلــة للتأريــخ يمكــن أن تخبرنــا بالكثيــر عــن األنشــطة التــي
كان يُمارســها هــؤالء الصياديــن المتنقليــن -جامعــو القــوت مــن البشــر فــي العصــور الحجريــة
ـكان ُمعيــن وفــي وق ـ ٍ
ت ُمعيــن ،حيــث تُق ـدِّم لنــا دراســة المبعثــرات  /المواقــع
القديمــة فــي مـ ٍ
الصخريــة فــي منطقـ ٍة أوســع معلومــات عــن اســتخدام اإلنســان فــي العصــر الحجــري القديــم
للمناظــر الطبيعيــة ككل ،باإلضافــة إلــى العمليــات الجيومورفولوجيــة والتــي تُغ ِيّــر مــن
التضاريــس والتــي ظهــرت فــي تلــك المنطقــة علــى مــدار النطــاق الزمنــي الجيولوجــي.
وفــي عــام  ،٢٠٠٤حينمــا كنــت أبحــث عــن أدلــة علــى العصــر الحجــري القديــم فــي شــبه
الجزيــرة العربيــة ،لفــت انتباهــي اإلجمــاع العــام علــى الــرأي القائــل بأنــه “ليــس هنــاك ثمــة
وجــود للعصــر الحجــري القديــم فــي دول الخليــج الشــرقية” وعلــى مــا يبــدو أن هــذا القــول
أصبــح مرتب ً
طــا بالنتائــج التــي توصلــت إليهــا التحقيقــات األثريــة ال ُمبكــرة فــي دولــة قطــر.
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شمال

الخليج العربي
إيران
دبي

خليج عمان

رجحلا لابج

اإلمارات العربية المتحدة

مسقط
سلطنة عمان
١٠٠
الشكل ٣٤
خريطة توضح نمط التوزيع لـ ٢٥موقعًا
 /أماكن المبعثرات السطحية من العصر
الحجري القديم التي عثرت عليها وحدة
بادماك على طول الحافة الغربية لجبال
الحجر في اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة
عمان (تشير الدوائر البيضاء المتداخلة
إلى مواقع متعددة) .المصدر :قاعدة بيانات
نظم المعلومات الجغرافية لوحدة بادماك
(.)٢٠١٧
تقع هذه المواقع للمبعثرات السطحية من
العصر الحجري القديم على خط واضح
المعالم بين شمال وجنوب سفوح الجبال.
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كم
١

وعندمــا ســنحت لنــا الفرصــة فــي الفتــرة مــا بيــن عامــي  ٢٠٠٦و ،٢٠٠٩أجريــت أنــا
وفريقــي (المعــروف بوحــدة “بادمــاك” فــي جامعــة أوكســفورد ،بالمملكــة المتحــدة) تحقيقــات
ُمكثَّفــة عــن ك ٍل مــن الجوانــب الغربيــة والداخليــة لجبــال الحجــر فــي إمارتــي الشــارقة ورأس
عمــان ووجدنــا الكثيــر مــن المواقــع مــن العصــر الحجــري القديــم التــي
الخيمــة وأي ً
ضــا فــي ُ
ً
ق
لــم تكــن معروف ـة مــن قبــل .ولقــد ســاهمت هــذه االكتشــافات التــي تــم نشــرها علــى نطــا ٍ
واســع واالعتــراف بهــا دوليًــا علــى حســم مســألة “عــدم وجــود توافــق فــي اآلراء حــول
وجــود العصــر الحجــري القديــم فــي هــذه المناطــق مــن الخليــج” (جيــه .إي .سكوت-جاكســون
وآخــرون ٢٠٠٧؛ وجيــه .إي .سكوت-جاكســون وآخــرون ٢٠٠٨؛ وجيــه .إي .ســكوت-
جاكســون وآخــرون ٢٠٠٩؛ وجيــه .إي .سكوت-جاكســون ودبليــو .بــي .سكوت-جاكســون
 ،)٢٠١٣ولكــن ال تــزال توجــد حاجــة لحســم مســألة وجــود العصــر الحجــري القديــم فــي
قطــر ،حيــث ســتؤثر نتيجــة ذلــك علــى فهــم أنمــاط الهجــرة واســتخدام النــاس فــي العصــر
الحجــري القديــم للمناظــر الطبيعيــة فــي ك ٍل مــن شــبه الجزيــرة العربيــة وخارجهــا .ويعنــي
التطــور الســريع فــي قطــر ،كمــا هــو الحــال فــي جميــع دول الخليــج ،أن الكثيــر مــن األدلــة
عرضــة لخطــر الهــاك.
األثريــة فُ ِق ـدَت بالفعــل أو أنهــا ُم َّ

الشكل ٣٥
صور لمبعثرات سطحية  /مواقع من العصر
الحجري القديم عثر عليه من قبل وحدة
بادماك في دولة اإلمارات العربية المتحدة
وسلطنة عمان .مصدر الصور :وحدة بادماك
.٢٠١١/٢٠٠٧/٢٠٠٦
أمثلة ألربعة مشاهد من المبعثرات السطحية/
المواقع من العصر الحجري القديم في
الصور المقابلة.
في أعلى اليمين :الموقع  ESF06Aفي
سفوح جبال الحجر ،تطل على الشمال
الشرقي (دولة اإلمارات العربية المتحدة).
الموقع  ESF06Aفي سفوح جبال الحجر ،تطل على
الشمال الشرقي( .سكوت-جاكسون ،وآخرون.)٢٠٠٩ .

الموقع  ES07S18المطل غربا ً باتجاه جبل الفایة.
(سكوت-جاكسون ،وآخرون.)٢٠٠٩ .

الموقع  EH11S1في شرفة الوادي في سفوح جبال
الحجر ،والمطلة على الشمال الشرقي( .سكوت-
جاكسون ،وآخرون.)٢٠١٣ .

الموقع  EH11S5في سفوح جبال الحجر ،المطلة على
الشمال الشرقي( .سكوت-جاكسون ،وآخرون.)٢٠١٣ .

في أعلى اليسار :الموقع  ES07S18المطل
غربا ً باتجاه جبل الفاية (دولة اإلمارات
العربية المتحدة).
في أدنى اليمين :الموقع  EH11S1في
شرفة الوادي في سفوح جبال الحجر ،و
المطلة على الشمال الشرقي (سلطنة عمان).
في أدنى اليسار :الموقع  EH11S5في
سفوح جبال الحجر ،المطلة على الشمال
الشرقي (سلطنة عمان).

وبعدهــا ،التقيــت فــي عــام  ٢٠٠٩مــع ســعادة الشــيخ خليفــة بــن جاســم آل ثانــي ،وكان ســعادته
أكثــر اهتما ًمــا بعلــم اآلثــار فــي قطــر ،محتذيًــا فــي ذلــك حــذو والــده وجــده الذيــن قابــا أوائــل
علمــاء اآلثــار ممــن عملــوا فــي قطــر وقدَّمــا لهــم المســاعدة .وناقشــنا خــال هــذا اللقــاء
عمــان ،واألســئلة التــي لــم
األعمــال التــي قامــت بهــا وحــدة “بادمــاك” فــي ك ٍل مــن اإلمــارات و ُ
يتــم حلهــا بخصــوص العصــر الحجــري القديــم فــي قطــر .وحينمــا أوضحــت لســعادة الشــيخ
أن اإلجمــاع العــام كان علــى الــرأي القائــل بأنــه “لــم يوجــد مواقــع مــن العصــر الحجــر القديــم
ليتــم اكتشــافها فــي قطــر” ،كان رده كالتالــي “يجــب أن نُح ِقّــق فــي هــذا األمــر” ،وكانــت هــذه
هــي نقطــة االنطــاق.
كان أول األســئلة لطرحهــا وأكثرهــا وضو ًحــا هــو :مــا الــذي أثــار الكثيــر مــن الجــدل بــأن
األبحــاث األثريــة الخاصــة بالعصــر الحجــري القديــم فــي قطــر وخاصـةً دول الخليج الشــرقية،
قــد تقلصــت ألكثــر مــن ثالثيــن ( )٣٠عا ًمــا؟ واآلن ،حــان الوقــت لتنــاول هــذه المســألة.
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الفجــوة فــي أبحــاث العصــر الحجــري
القديــم فــي قطــر :تحديــد المشــكلة

الشكل  ٣٦في المقابل
صورة من صحف وكتب متعددة تروي
تفاصيل آثار قطر.
صورة خلفية من جوجل إيرث تبين قطر
واإلمارات العربية المتحدة.
هذه الصحف والكتب تدون وتناقش
االكتشافات المبكرة لألدوات الحجرية والتي
تشير إلى وجود العصر الحجري القديم في
قطر (كما نوقش في هذه الدراسة) .تظهر
على النحو التالي (من اليمين إلى اليسار):
كابل ،ه( .)١٩٦٤( .اكتشافات العصر
الحجري في قطر) .كومل.٥٨-١١٢ :
كابل ،ه .)١٩٦٧( .أطلس ثقافة العصر
الحجري في قطر .الدنمارك :مطبعة جامعة
آرهوس.
إنيزان ،م .ل .)١٩٧٨( .أول بعثة فرنسية
إلى قطر .مجلة باليورينت.٣٥١-٣٤٧ ،
تكسييه .ج .وآخرون ( .)١٩٨٠البعثة
الفرنسية إلى قطر-١٩٧٧ ،١٩٧٧-١٩٧٦ ،
 .١٩٧٨توم .١
إنزان ،م .ل ،.بونفيل ،ر ،.وتكسييه ،ج.
وآخرون ( .)١٩٨٠ما قبل التاريخ في قطر:
البعثة األثرية الفرنسية في قطر المجلد ، ٢
إصدارات البحث في الحضارات.

لفهــم ســبب الفجــوة فــي أبحــاث العصــر الحجــري القديــم فــي قطــر والــرأي الســائد منــذ فتــر ٍة
طويلــ ٍة القائــل بــأن“ :ليــس هنــاك ثمــة وجــود للعصــر الحجــري القديــم ليتــم اكتشــافه فــي
قطــر أو دول الخليــج الشــرقية” ،فمــن الضــروري النظــر فــي تأثيــر ذلــك الــرأي مــع مــرور
الوقــت وهــو وضــع متزايــد التعقيــد .ولقــد نتــج ذلــك عــن سلســل ٍة مؤســف ٍة مــن ســوء التفســير
وســوء الفهــم والتقييــم الخاطــىء مــن ِقبَــل الكثيــر مــن النــاس ،شــملت فــي الغالــب النتائــج
الجيومورفولوجيــة فــي األعــوام  ١٩٧٨و ١٩٨٠و ١٩٨٨التــي توصلــت إليهــا التقاريــر
المنشــورة مــن حملــة التنقيــب األثريــة الفرنســية إلــى قطــر والتــي تتعلــق تحديــدًا بنتائــج
حفرياتهــا األثريــة فــي الســبعينيات فــي منطقــة الخــور الســاحلية.
باإلضافــة إلــى االلتبــاس األساســي فــي اإلشــارات فــي هــذه التقاريــر الثالثــة إلــى مــا نشــره
“هولجــر كابــل” فــي عامــي  ١٩٦٤و( ١٩٦٧مــن متحــف “فورهيستوريســكك” ،آرهــوس
وعضــو فــي حملــة التنقيــب األثريــة الدنماركيــة إلــى قطــر خــال الخمســينات والســتينات)؛
فلقــد أدَّى ذلــك فعليًــا إلــى تشــكيك التقاريــر الفرنســية فــي كمــال وأوصــاف العديــد مــن
المجموعــات الصخريــة التــي جمعهــا علمــاء اآلثــار الدنماركيــون .ولكــن يجــب التأكيــد علــى
صــد منهــا االنتقــاد أو الحكــم بشــك ٍل شــخصي علــى الفريــق
أن التحليــات ال ُمقدَّمــة هنــا ال يُق َ
ـر واجــبٌ بأثــر الســلبية وســوء الفهــم فــي تقويــض (إضعــاف مكانــة)
الفرنســي ،بــل هــي تذكيـ ٌ
البحــث األكاديمــي ،وهــو بالتأكيــد مــن طبيعــة التحقيقــات العلميــة التــي تجعلنــا نعتمــد علــى
نجــاح اآلخريــن بينمــا نقــع ضحايــا إلخفاقاتنــا.
وهــذا هــو ســرد تاريخــي موجــز لألحــداث المهمــة التــي بــدأت فــي الخمســينات والتــي وضعت
معالــم األبحــاث األثريــة فــي العصــر الحجــري القديــم فــي قطــر ودول الخليــج الشــرقية ،بــد ًءا
مــن أعمــال حملــة التنقيــب األثريــة الدنماركيــة إلــى قطــر.
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حملة التنقيب األثرية الدنماركية إلى قطر

الشكل ٣٧
ت .ج .بيبي و ب .ف .جلوب (قادة البعثة األثرية
الدنماركية إلى قطر من  ١٩٥٦إلى .)١٩٥٩
المصدر :هولجر كابل ( )١٩٦٠أتيحت بأذن من
مالك حقوق النشر متحف موسجارد .قاعدة بيانات
صور قطر
)(eaf235 -113
هنا يظهر ت .ج .بيبي و ب .ف .جلوب (وعضو
آخر من الفريق) ،تم تصويرهم أثناء عملية التنقيب
الميدانية في قطر في سنة .١٩٦٠
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وصلــت حملــة التنقيــب األثريــة الدنماركيــة إلــى قطــر عــام  ،١٩٥٦وأمضــى الفريــق الــذي
كان بقيــادة “تــي .جــي .بيبــي” و”بــي .فــي .جلــوب” األربعــة أعــوام األولــى فــي العمــل علــى
االســتطالع ورســم الخرائــط للمواقــع األثريــة لفتــرا ٍ
ت مختلفـةٍ ،وكان الكثيــر مــن االكتشــافات
التــي توصلــوا إليهــا عبــارة عــن مبعثــرات صخريــة لعصــور مــا قبــل التاريــخ .ولقــد الحظــوا
ضــا أن هــذه المبعثرات/المواقــع الصخريــة فــي قطــر ،والواقعــة فــي الجانــب الشــرقي مــن
أي ً
ـورا هنــا مقارن ـةً بــأي مناطــق أخــرى [كانــوا قــد]
شــبه الجزيــرة العربيــة“ ،كانــت أكثــر ظهـ ً
أجــروا تحقيقــا ٍ
ت بهــا بالســاحل العربــي” (“كابــل” .)٦ :١٩٦٧ ،ودفعــت هــذه النتائــج علمــاء
اآلثــار لتغييــر بــؤرة اهتمامهــم فــي تحقيقاتهــم القطريــة .وخــال الفتــرة مــن  ١٩٦٠وحتــى
 ،١٩٦٤ر َّكــز الفريــق الدنماركــي بقيــادة “هولجــر كابــل” جهــوده علــى تحديــد واستكشــاف
تقريــرا
المبعثــرات  /المواقــع فــي عصــور مــا قبــل التاريــخ .ونشــر الفريــق الدنماركــي
ً
بالنتائــج التــي توصــل إليهــا فــي تحقيقاتــه خــال الفتــرة مــن  ١٩٥٦إلــى  ١٩٦٤فــي مجلــة
اآلثــار الدنماركيــة “.”KUML

تقريــر “هولجــر كابــل” لعــام “ ١٩٦٤مكتشــفات مــن العصــر الحجــري فــي
قطــر”.
ـرا مبدئيًــا فــي
فــي عــام  ،١٩٦٤نشــرت حملــة التنقيــب األثريــة الدنماركيــة إلــى قطــر تقريـ ً
مجلــة “ ”KUMLتحــت عنــوان “مكتشــفات مــن العصــر الحجــري فــي قطــر” بقلــم “كابــل”
( .)١٩٦٤وكانــت هــذه الورقــة البحثيــة هــي فــي األســاس “ورقــة عمــل” يصــف فيهــا “كابل”
ســم التجمعــات الصخريــة إلــى أربــع مجموعــات “ثقافيــة” (علــى حــد وصفــه)
كيــف ولمــاذا ق َّ
وهــي (أ) و(ب) و(س) و(د) .وكان للمجموعــة (أ) التــي اقترحهــا “خصائــص العصــر
الحجــري القديــم”؛ وللمجموعتيــن (ب) ،و(س) العصــر الحجــري األوســط ،وللمجموعــة (د)
علــى األرجــح العصــر الحجــري الحديــث .ولكنــه أ َّكــد أن هــذه التقســيمات ستُســتخدم “بمثابــة
وصــفٍ ودليــ ٍل مبدئــي” لعلــم اآلثــار فــي العصــر الحجــري فــي قطــر .وكان لهــذا المســح
المــدروس بعنايــة للتجمعــات الصخريــة لعصــور مــا قبــل التاريــخ ،والــذي تضمــن التقييــم
عم ـ َل
المبدئــي لــأدوات الحجريــة التــي جمعهــا الفريــق خــال الثمانــي ( ) ٨ســنوات التــي ِ
فيهــا فــي قطــر ،أن يتبعــه تقريــر نهائــي أكبــر.

الشكل  ٣٨أعاله
صورة لغالف مجلة كومل (.)١٩٦٤
(اكتشافات العصر الحجري في قطر).
يحتوي هذا اإلصدار على ورقة بحث لهولجر
كابيل ( ،)١٩٦٤وهو تقرير مؤقت عن
اكتشافات البعثة األثرية الدانماركية لألدوات
الحجرية األولى في قطر.

 .الشكل  ٣٩إلى اليمين
صورة لهولجر كابل (قائد البعثة األثرية
الدنماركية إلى قطر من  ١٩٦٠إلى .)١٩٦٤
المصدر :هانز جورغون مادسن ()١٩٦٢
أتيحت بأذن من مالك حقوق النشر متحف
موسجارد .قاعدة بيانات صور قطر
)(eaf34 -076
تظهر الصورة هولجر كابل في سنة ١٩٦٢
أثناء عمليات التنقيب الميدانية في شمال قطر
في موقع الزبارة األثري.
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الشكل ٤٠
خريطة تبين أماكن مواقع
العصر الحجري التي تم
اكتشافها من قبل البعثة األثرية
الدنماركية إلى قطر .صورة
قمر صناعي لقطر (جوجل
إيرث) .قاعدة بيانات نظم
المعلومات الجغرافية لوحدة
بادماك (.)٢٠١٧
صورة من جوجل إيرث لقطر
محدد عليها مواقع العصر
الحجري التي اكتشفتها البعثة
األثرية الدنماركية إلى قطر
كما هو مدون في أطلس ثقافة
العصر الحجري في قطر
(كابل .)١٩٦٧ ،والتي تم
توثيقها جغرافيا ً من قبل وحدة
بادماك (.)٢٠١٧

44

أطلس ثقافة العصر الحجري في قطر “لهولجر كابل” لعام ١٩٦٧
وبعــد ثــاث ســنوات ،أي فــي عــام  ،١٩٦٧نشــر “كابــل” “أطلــس ثقافــة العصــر الحجــري
فــي قطــر” ،وحتــي ذلــك ،ارتفــع العــدد اإلجمالــي لمواقــع ُمعينــة مــن العصــر الحجــري
كان قــد عثــر عليهــا علمــاء اآلثــار الدنماركيــون فــي قطــر إلــى  ١٢٢موقعًــا ،وكانــت
المبعثــرات الصخريــة المكتشــفة هــي جوهــر بحــث “كابــل” (“ )١٩٦٧أطلــس ثقافــة
العصــر الحجــري فــي قطــر” .وكمــا جــاء فــي شــرح “كابــل”“ ،أردتُ باســتخدامي لكلمــة
“أطلــس” أن أؤ ِ ّكــد علــى أنــه ال ينبغــي النظــر إلــى هــذا الكتــاب علــى أنــه تقييــم أثــري
مــدروس للمــواد التــي تــم جمعهــا ،بــل هــو مجــرد محاولــة لتقديــم أمثلــة علــى أكثــر أشــكال
القطــع األثريــة مــن العصــر الحجــري والتــي تــم جمعهــا خــال رحالتنــا االستكشــافية فــي
جميــع أنحــاء [قطــر]” (كابــل .)٧ :١٩٦٧
وأحــد المكونــات األساســية لألطلــس هــو النظــام الثقافي/التسلســل الزمنــي للمجموعــات (أ)
و(ب) و(س) و(د) التصنيفــي للمجموعــات الحجريــة  .ولقــد كان “كابــل” شــديد الحــذر
عنــد تصنيــف مجموعــات حجريــة ُمعينــة تحــت “مجموعــة  /ثقافــة” ُمعينــة .ولكــن ذكــر
منشــور ســابق [كابــل ،]١٩٦٤
ردًا علــى االنتقــاد الســتخدام هــذه الفئــات قائــاً“ :فــي
ٍ
كنــت قــد اســتخدمت المصطلحــات التقليديــة :العصــر الحجــري القديــم ،والعصــر الحجــري
األوســط ،والعصــر الحجــري الحديــث .ويمكــن تبريــر اســتخدام هــذه المصطلحــات طالمــا
يوجــد أوجــه تشــابه نمطيــة بيــن ثقافــات أوروبيــة ُمعينــة ألحجــار الصــوان ال ُمصنَّفــة
تحــت هــذه العناويــن ومجموعــات معينــة مــن أحجــار الصــوان القطريــة  ...ومــع ذلــك ...
ســأتجنب اآلن شــبهة النظــر إلــى المكتشــفات العربيــة مــن المنظــور اإلســكندنافي باالمتنــاع
عــن اســتخدام المصطلحــات فــي هــذا األطلــس”( .كابــل .)١٩ :١٩٦٧

الشكل ٤١
صورة لغالف “ أطلس ثقافة العصر الحجري
في قطر” والذي تم نشره من قبل مطبعة جامعة
آرهوس (كابل .)١٩٦٧
يوثق هذا المجلد الذي كتبه هولجر كابل ونُشر
في عام  ١٩٦٧عمل البعثة األثرية الدنماركية
في قطر .في هذا األطلس ،يصف كابل العديد من
المواقع من العصر الحجري واألدوات الحجرية
التي اكتشفها ،ويقدم تحليل طوبوغرافي أولي
وتسلسل زمني وتفسير لها.

مــن الواضــح أن “كابــل” كان علــى درايــة تامــة بمشــاكل التحديــد والجــزم فــي المجموعات
الحجريــة بقطــر وأكــد علــى أنــه“ :ينبغــي لذلــك النظــر إلــى طــرق تصنيــق المجموعــات
األربــع (أ) و(ب) و(س) و(د) ُ علــى أنهــا مجــرد تصنيفــات عمليــة ،بنــا ًء علــى الســمات
ال ُمميَّــزة للطابــع الطوبوغرافــي والفنــي ،وكذلــك الظــروف المحيطــة باالكتشــاف” (كابــل
.)١٩ :١٩٦٧
ولــم يســتخدم المصطلحــات التقليديــة المماثلــة إال مرتــان ،المــرة األولــى عندمــا وصــف
المجموعــات الحجريــة ال ُمميــزة مــن موقــع أم طقــة بأنــه “يميــل أكثــر إلــى العصــر
الحجــري القديــم إلــى حـ ٍد مــا” مــن النــوع اآلخــر مــن مواقــع المجموعــة (ب) ،وفــي المــرة
الثانيــة عندمــا أشــار إلــى المجموعــات الحجريــة المميــزة مــن مواقــع الخــور ،حينمــا ق ـدَّم
الخصائــص “المشــابهة للصناعــة الموســتيرية” (والصناعــة الموســتيرية هــي نــوع بالــغ
ق واســع فــي
التنــوع مــن الصناعــة فــي العصــر الحجــري األوســط وهــو منتشــر علــى نطــا ٍ
إفريقيــا والشــرق األوســط وأوروبــا وآســيا).
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الشكل  ٤٢أعلى اليمين
مشهد للموقع  XXIXوالذي حدده كابل في
منطقة الخور  ،١٩٧٠من السبخة باتجاه الشمال
الغربي.
المصدر :هولجر كابل ( ،)١٩٧٠أتيحت بأذن
من مالك حقوق النشر متحف موسجارد .قاعدة
بيانات صور قطر
(eaf235 -127).
اكتشفت البعثة األثرية الدنماركية إلى قطر
مبعثرات سطحية مميزة ألدوات حجرية
(المدرجة في موقع كابل  XXIXعلى هذا التل
المنخفض المطل على السبخة باتجاه الشمال من
الخور).

الشكل  ٤٣أعلى اليسار
مشهد لمنطقة الخور من التالل المطلة على
السبخة.
المصدر :هولجر كابل ( ،)١٩٧٠أتيحت بأذن
من مالك حقوق النشر متحف موسجارد .قاعدة
بيانات صور قطر
(eaf235 -128).
قامت البعثة األثرية الدنماركية إلى قطر بالتنقيب
في هذه المنطقة من التالل المنخفضة إلى شمال
الخور ،حيث كشفت العديد من مواقع المبعثرات
السطحية ألدوات حجرية
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واألهــم مــن ذلــك ،أن “كابــل” قــد ذكــر“ :لقــد شــملت ضمــن المجموعــة (أ) عــددًا مــن المواقــع
مــن المنطقــة ال ُمحيطــة بقريــة خــور لصيــد األســماك الواقعــة علــى الســاحل الشــمالي لقطــر .ومن
ال ُمســلَّم بــه أن هــذه المواقــع تختلــف فــي العديــد مــن النواحــي المهمــة عــن مواقــع [المجموعــة]
(أ) التــي تــم وصفهــا بالفعــل ،ولقــد قصــدتُ منــذ البدايــة أن أضعهــا فــي مجموع ـ ٍة منفصلــة”
(كابــل .)١٩ :١٩٦٧
وفــي إشــارةٍ ُمحـدَّدة إلــى التسلســل الزمنــي العــام للمجموعــات الحجريــة فــي األطلــس ،أضــاف
“كابــل”“ :تضــم [المجموعــة] (أ) فــي رأيــي أقــدم ثقافــة؛ أمــا بالنســبة للمجموعــات (ب) و(س)
و(د) األخيــرة ،فربمــا ينبغــي النظــر إلــى المجموعــة (س) منهــا علــى أنهــا أقــدم مــن المجموعتين
األخرييــن ،فــي حيــن أننــي أجــد أنــه مــن المســتحيل تقريــر مــا إذا كانــت الثقافتــان (ب) و(د)
متزامنتيــن ،أو أي ٍ منهمــا األقــدم “ (كابــل .)١٩ :١٩٦٧
وإنــه لمــن دواعــي األســف عــدم اتبــاع “كابــل” لحدســه التحليلــي الخــاص وتصنيفــه لمجموعــات
الخــور الحجريــة بعيــدًا عــن مجموعــات المجموعــة (أ) األخــرى ،علــى الرغــم مــن أنــه لــم
يكــن مــن الممكــن تصــور اآلثــار المترتبــة علــى هــذا القــرار فــي هــذه المرحلــة الزمنيــة ،ولكــن
بحلــول عــام  ،١٩٦٧تــم إحــراز خطــوة كبيــرة إلــى األمــام فــي فهــم العصــر الحجــري فــي
ــب نشــر ك ٍل مــن التقريــر المبدئــي “مكتشــفات مــن العصــر الحجــري فــي قطــر”
قطــر ع ِق َ
بقلــم “كابــل” فــي عــام  ،١٩٦٤والتقريــر النهائــي الحاســم “أطلــس ثقافــة العصــر الحجــري
فــي قطــر” والــذي أع ـدُّه “كابــل” فــي عــام  .١٩٦٧وبالتأكيــد ،ال يوجــد شــك فــي أن األبحــاث
األثريــة فــي قطــر مدينــة بالكثيــر ألعمــال “هولجــر كابــل” والفريــق الدنماركــي .وعلــى الرغــم
مــن ذلــك ،وبقــدر مــا يبــدو ذلــك غريبًــا ،فلقــد كانــت االنتقــادات التــي وجهتهــا حملــة التنقيــب
األثريــة الفرنســية إلــى قطــر ألعمــال “كابــل” ،كمــا جــاء وصفهــا فــي تقاريرهــم لعامــي ١٩٨٠
و ،١٩٨٨هــي بمثابــة بدايــة النهايــة لألبحــاث الخاصــة بالعصــر الحجــري القديــم فــي قطــر لمــا
يزيــد عــن ثالثيــن ( )٣٠عا ًمــا.

وفــي عالــم األبحــاث األثريــة ،فــإن ذلــك الوضــع الــذي نشــأ فــي قطــر ليــس هــو الفريــد مــن
نوعــه ،ولكــن توجــد ظــروف ومالبســات تُحيــط بهــذه األحــداث والتــي تبــدو اســتثنائية وتُق ـدِّم
الكثيــر مــن الــدروس الق ِيّمــة ،ورغــم ذلــك فــإن أقصــى مــا نبذلــه مــن مســاعي فــي أي وق ـ ٍ
ت
مــن األوقــات قــد ال يكــون كافيًــا .ولذلــك ،لفهــم المشــكلة بشــك ٍل أفضــل ،فمــن الضــروري
النظــر فــي ك ٍل مــن أهــداف مختلــف الجهــات المشــاركة فــي توثيــق مــا أجــروه مــن تحقيقــات
وعمليــات تنقيــب فــي قطــر أثنــاء الســبعينات والثمانينــات واآلثــار طويلــة األجــل المترتبــة علــى
مــا اتخــذوه مــن قــرارات.
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الشكل ٤٤
صورة أقمار صناعية لمنطقة الخور في قطر
(جوجل إيرث).
المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية
لوحدة بادماك ()٢٠١٧
صورة لمنطقة الخور في قطر محدد عليها مواقع
العصر الحجري التي اكتشفتها البعثة األثرية
الدنماركية إلى قطر كما هو مدون في (كابل،
 .)١٩٦٧والتي تم توثيقها جغرافيا ً من قبل وحدة
بادماك (.)٢٠١٧

الشكل ٤٥
تقارير من البعثة األثرية الفرنسية إلى قطر.
من اليمين إلى اليسار
أول بعثة فرنسية إلى قطر .مجلة باليورينت،
(إنيزان .)١٩٧٨
تناقش النتائج األولية التي تم التوصل إليها فيما
يتعلق بتجمعات األدوات الحجرية التي عثر
عليها من قبل البعثة األثرية الدنماركية إلى
قطر.
أول بعثة فرنسية إلى قطر ،توم ( ١تكسييه
وآخرون ،)١٩٨٠ .حيث تتم مناقشة تفسيرات
االكتشافات من قبل البعثة األثرية الدنماركية
إلى قطر.
أول بعثة فرنسية إلى قطر ،توم ( ٢إنيزان
وآخرون .)١٩٨٨ .حيث يقوم أعضاء البعثة
األثرية الفرنسية في قطر بإعادة تقييم النتائج
والتحليالت المتعلقة بتقاريرهم وتفسيراتهم
السابقة.
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حملــة التنقيــب األثريــة الفرنســية إلــى قطــر :تقاريــر األعــوام  ١٩٧٨و١٩٨٠
و١٩٨٨
فــي تقاريــر حملــة التنقيــب األثريــة الفرنســية إلــى قطــر -أعــوام  ١٩٧٨و ١٩٨٠و-١٩٨٨
ـرا مــا ذُكــر عمــل العالــم هولجــر كابــل .ومــع ذلــك ،ففــي تقاريــر الحملــة الفرنســية عامــي
كثيـ ً
 ١٩٨٠و ،١٩٨٨يعــود تاريــخ جميــع المراجــع إلــى عــام ( ١٩٦٤وهــذا هــو تاريــخ الورقــة
البحثيــة المؤقتــة غيــر المصححــة تحــت عنــوان “مكتشــفات مــن العصــر الحجــري فــي
قطــر”) .ومــن هنــا تبــدأ المشــاكل بالفعــل؛ حيــث إن البيانــات المنســوبة إلــى العالــم هولجــر
كابــل فــي هــذه التقاريــر الفرنســية مأخــوذة مــن الورقــة البحثيــة المؤقتــة غيــر المصححــة -
مجلــة  ،)١٩٦٤ )KUMLولكــن يُشــار إليهــا مرجعيًــا علــى نحــو خاطــئ باســم “أطلــس”.
وبالتالــي ،أصبــح اإلصــدار الــذي يســمى “أطلــس ثقافــة العصــر الحجــري فــي قطــر” (كابــل
مصــدرا لتفســيرات وبيانــات غيــر مدعمــة
 )١٩٦٧هدفًــا رئيســيًا للنقــد ألنــه أصبــح اآلن
ً
باألدلــة.
وأدى اإلخفــاق فــي إدراج المراجــع الصحيحــة الخاصــة بعمــل العالــم كابــل فــي هــذه التقاريــر
الفرنســية إلــى إبطــال أبحــاث العصــر الحجــري القديــم فــي قطــر فعليًــا ،وذلــك ألنــه مــن خــال
أخــذ المعلومــات مــن ورقــة ( )١٩٦٤الســابقة دون تحديــد مرجــع صحيــح لتلــك المعلومــات،
وإهمــال التصحيحــات والمعلومــات اإلضافيــة التــي أدرجهــا العالــم كابــل فــي أطلــس عــام
 ،١٩٦٧فــإن العديــد مــن االســتنتاجات أو البيانــات الــواردة فــي هــذه التقاريــر الفرنســية تســتند
إلــى بيانــات خاطئــة .وبالتالــي ،فــإن البيانــات أو اآلراء المنســوبة إلــى العالــم كابــل هــي فــي
الغالــب بيانــات وآراء غيــر مبــررة وأحيانًــا خاطئــة تما ًمــا.

كمــا أدى ذلــك إلــى تغييــر النظــرة األكاديميــة األثريــة العالميــة تجــاه إمكانــات
العصــر الحجــري القديــم فــي قطــر ،وتثبيــط إجــراء البحــوث الخاصــة بالعصــر
الحجــري القديــم فــي قطــر ،وتشــويه الســجل األثــري لــدول الخليــج ،وبالتالــي
تراجعــت الســمعة األكاديميــة واألثريــة للعالــم هولجــر كابــل .وزاد مــن تعقيــد
هــذه المشــاكل النتائــج التــي توصلــت إليهــا سلســلة مــن التحقيقــات الفرنســية التــي
بــدأت فــي عــام  ،١٩٧٦إال أنــه فــي النهايــة تــم الحكــم علــي كل ذلــك مــن قِبــل
محققيــن فرنســيين (إنيــزان وآخــرون  )١٩٨٨علــى أنــه أمــر غامــض.

تقريــر عــام  ١٩٧٨الــذي أعدتــه حملــة التنقيــب األثريــة الفرنســية
إلــى قطــر

الشكل ٤٦
مشهدان لقرية الخور لصيد األسماك.
المصدر :هانز بيرج (سيركا  )١٩٥٩أتيحت بأذن من مالك
حقوق النشر متحف موسجارد .قاعدة بيانات صور قطر
( )eaf32 -0004و ).)eaf32 -0010
صور قديمة (من حوالي عام  )١٩٥٩لقرية الخور الساحلية
لصيد األسماك .قبل فترة التطوير في منطقة الخور

بعــد حوالــي  9ســنوات مــن إصــدار “أطلــس ثقافــة العصــر الحجــري فــي قطــر”
(كابــل  ،)١٩٦٧والــذي يــورد تفاصيــل التحقيقــات المكثفــة واكتشــافات حملــة
التنقيــب األثريــة الدنماركيــة إلــى قطــر فــي الفتــرة مــن  ١٩٥٦إلــى :١٩٦٥
وصلــت حملــة التنقيــب األثريــة الفرنســية إلــى قطــر إلــى منطقــة الخــور خــال
عــام  .١٩٧٦وقــد اختــارت حملــة التنقيــب الفرنســية هــذه المنطقــة حيــث ســجل
العالــم “كابــل” العثــور علــى العديــد مــن المبعثــرات الســطحية ألدوات حجريــة
علــى التــال المحيطــة بمنطقــة ســبخة خــور ،كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن العالــم
كابــل اعتقــد فــي البدايــة أن هــذه المجموعــات الحجريــة ينبغــي وضعهــا فــي
“مجموعــة” منفصلــة خاصــة بهــا ،ألنهــا تتميــز باختالفهــا فــي جوانــب مهمــة
عــن المجموعــات الحجريــة األخــرى فــي المجموعــة (أ) (كابــل .)١٩ :١٩٦٧
وقامــت حملــة التنقيــب الفرنســية بالتنقيــب فــي موقعيــن أال وهمــا :خــور (م)
وخــور (د) ،حيــث تــم وصــف نتائــج هــذا التنقيــب فــي الورقــة البحثيــة (إنيــزان
 )١٩٧٨تحــت عنــوان “حملــة التنقيــب األثريــة الفرنســية األولــى فــي قطــر”
والتــي تشــير إلــى أن “هنــاك (حســبما قمنــا بالتحقــق مــن الموقــع) مواقــع تابعــة
لحضــارة قديمــة تســبق العصــر الحجــري الحديــث ،ويبــدو أن هــذه الحضــارة
(هولجــر كابــل ،المجموعــة (ب)) تنتشــر عبــر شــبه جزيــرة قطــر بأكملهــا”.
ثــم تضيــف حملــة التنقيــب الفرنســية“ :لقــد كنــا غيــر قادريــن علــى التحقــق مــن
الوجــود المفتــرض لـــ (الحضــارة األشــولية) ،وهــي صناعــة ترجــع للعصــر
الحجــري القديــم وتتميــز بصناعــة الفــؤوس اليدويــة( ،لمزيــد مــن القــراءة ،انظــر
القســم  .)١وهــذا التصريــح الخــاص الصــادر عــن المحققيــن الفرنســيين هــو
تصريــح ُمحيــر ألنــه وبالرغــم مــن أن العالــم كابــل وصــف أدوات حجريــة معينــة
بأنهــا “فــؤوس يدويــة” ،إال أنــه لــم يســتخدم أب ـدًا هــذا التصنيــف المثيــر الــذي
يُســمى ب “الحضــارة األشــولية” ،إال أن الطريقــة التــي ُكتِــب بهــا هــذا التصريــح
ضــا مخطــئ فــي تحليلــه.
تعنــي أنــه اســتخدمها ،وأنــه أي ً
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الشكل ٤٧
مشهد لمنطقة السبخة في الخور ( )٢٠١٤يطل
إلى الشمال الشرقي (يمكن رؤية خط األنابيب
الذي تم وضعه حديثًا ،باللون األزرق ،بشكل
قطري مائل عبر الجزء العلوي من الصورة.
المصدر :وحدة بادماك .٢٠١٤
تُظهر هذه الصورة ،التي التقطت في عام
 ،٢٠١٤مكان الموقع  XXIXالمحدد من قِبل
كابل ( )١٩٦٧ومواقع البعثة األثرية الفرنسية
( .)FBو (( )FPPإنيزان .)١٩٨٠
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وهكــذا يســتمر التقريــر ،حيــث إن “مــن الناحيــة الجيولوجيــة ،قــد تحتــوي التكوينــات البحريــة
والبريــة الموجــودة بالفعــل علــى صناعــات مــن العصــر الحجــري القديــم األدنــى واألوســط”،
وأن اســتخدام مصطلحــات العصــر الحجــري القديــم األدنــى واألوســط فــي هــذا التقريــر لعــام
ضــا ،ألنــه -وفقًــا لمــا يالحظــه العالــم كابــل (:١٩٦٧
( )١٩٧٨هــو أمــر مثيــر للدهشــة أي ً
“ - )١٩أن هــذه المصطلحــات قــد اكتســبت نكهــة إيكولوجيــة (مــع العصــر الحجــري الحديــث
خاصــة ارتباطهــا ارتبا ً
طــا وثيقًــا بالزراعــة)” .ومــن المؤكــد أن العالــم هولجــر كابــل كان
علــى درايــة جيــدة بالصعوبــات المحيطــة بالتصنيــف النوعــي (كمــا ذكرنــا ســابقًا) ،كمــا أنــه
تجنــب بدقــة اســتخدام التصنيــف األوروبــي (أي العصــر الحجــري القديــم ،والعصــر الحجــري
األوســط ،والعصــر الحجــري الحديــث) فــي إصــداره النهائــي تحــت عنــوان “أطلــس ثقافــة
العصــر الحجــري فــي قطــر” لعــام .١٩٦٧

تقرير عام  ١٩٨٠الذي أعدته حملة التنقيب األثرية الفرنسية إلى قطر

الشكل ٤٨
مشهد للمواقع ( )FBو( )FPPفي منطقة
الخور ،والذي تم فحصه من قبل البعثة
األثرية الفرنسية إلى قطر ،كما تظهر
الحفرة م خور في المقدمة.
المصدر :التقطت الصورة من قبل
تكسييه.ج( .إيد) .)١٩٨٠( .البعثة األثرية
الفرنسية إلى قطر .توم  .١الشكل .١٩
الصفحة  .٥٣أتيحت بأذن من مالك حقوق
النشر المركز الوطني الفرنسي للبحث
العلمي.

فــي عــام  ،١٩٨٠نُ ِشــر تقريــر عــن عمــل حملــة التنقيــب األثريــة الفرنســية إلــى قطــر تحــت
عنــوان “مجلــد  ،١حملــة التنقيــب األثريــة الفرنســية فــي قطــر” (حــرره جــاك تكســييه) ،حيــث
تضمــن قســم عنوانــه “النتائــج األولــى لعمليــات التنقيــب فــي موقــع يرجــع لعصــور مــا قبــل
التاريــخ فــي منطقــة خــور” بقلــم مــاري لويــز إنيــزان (إنيــزان  .)١٩٨٠وتتعلــق المعلومــات
التاليــة بموقعــي خــور (م) وخــور (د) ،حيــث إن “أعمــال التنقيــب التــي تمــت فــي الموقعيــن-
والمؤرخــة بالكربــون ،١٤-ومــن خــال أدلتهــا األثريــة -قــد حــددت بالتأكيــد الترتيــب الزمنــي
الحقيقــي لصناعــات منطقــة الخــور ،وهــو النصــف الثانــي مــن األلفيــة الخامســة ق.م”.
(إنيــزان  .)١٧٣ :١٩٨٠وباإلضافــة إلــى هــذا المرجــع الــذي يصــف األعمــال الســابقة للبعثــة
ضــا نتائــج عمليتــي تنقيــب جديدتيــن أال وهمــا :موقــع خــور
فــي قطــر ،يتضمــن التقريــر أي ً
( )FPPوموقــع خــور ( )FBفــي منطقــة الخــور الســاحلية.

أُخذت هذه الصورة ،التي تطل شرقا ً
نحو ساحل الخور ،عبر السبخة والتالل
الصغيرة ،في نفس المنطقة التي يقع فيها
الموقع  XXIXلكابل.

51

الشكل ٤٩
رسم تخطيطي للمواقع ( )FBو( )FPPفي
منطقة الخور والتي تم فحصها من قبل البعثة
األثرية الفرنسية إلى قطر ،أتيحت بأذن من مالك
حقوق النشر المركز الوطني الفرنسي للبحث
العلمي .من قبل تكسييه.ج( .إيد).)١٩٨٠( .
البعثة األثرية الفرنسية إلى قطر .توم  .١الشكل
 .٢٣الصفحة  .٦٤أتيحت بأذن من مالك حقوق
النشر المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي.
يوضح هذا الرسم البياني العالقة
الجيومورفولوجية بين الموقع ( )FPPوالذي
يقع على قمة التل ،والموقع ( )FBالواقع على
المنحدر أدناه.
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موقع خور ( ،)FPPعلى قمة التل ،وموقع خور ( )FBعلى جانب التل

العمليات الجيومورفولوجية والمجموعات الحجرية واألسئلة األثرية

فــي موقــع خــور ( )FPPعلــى قمــة التــل ،توصــف المجموعــات الحجريــة بأنهــا “ضعيفــة”
كمــا تُوصــف قمــة التــل بأنهــا “مفككــة بســبب عوامــل التجويــة” .وتــم تســجيل حفــر بئــر
اختباريــة وذلــك “مــن أجــل اســتخراج مجموعــة مــن الصخــور القائمــة والصخــور المســطحة
المتراكمــة” .كمــا تــم اســتخراج عظــام بشــرية ،وتــم تأريــخ هــذا الموقــع -وهــو موقــع خــاص
بحــرق جثــث الموتــى ويقــع علــى قمــة التــل -بالكربــون  ١٤مــن العظــم البشــري ،حيــث يرجــع
تاريخــه إلــى  ٦٩٠٠ســنة (إنيــزان .)١٧٦ :١٩٨٠

توجــد مجموعــة مــن العمليــات الجيومورفولوجيــة المحتملــة المرتبطــة بتــآكل هــذا التــل
ضــا فــي التكامليــة األثريــة للمجموعــات الحجريــة.
الصغيــر ،والتــي قــد تكــون مشــتركة أي ً
ومــع مــرور الوقــت ،أدت عمليــات التجويــة واالنحــدار التــي طــرأت علــى الرواســب فــي
منطقــة موقــع خــور (( )FPPفــي قمــة التــل) إلــى انخفــاض مســتوى الرواســب (التــي ربمــا
تكــون قــد تضمنــت الكســور والقطــع الفخاريــة التــي تعرضــت لتجويــة شــديدة) وانحدارهــا
تجــاه موقــع خــور ( )FBعلــى أســفل جانــب التــل.

أمــا بالنســبة لموقــع خــور ( ،)FBفــكان يقــع علــى جانــب التــل المتــآكل (مباشــرة أســفل موقــع
 ،)FPPحيــث كشــفت عمليــات التنقيــب التــي تمــت فيــه عــن وجــود تجمــع حجــري ضخــم،
وو ِجــد أن بعــض تلــك المجموعــات الحجريــة مــن الطبقــة (ب) ،إال
وكان الكثيــر منــه مكســورُ .
ـرا مــن
أن معظــم األدوات الحجريــة كانــت مــن الطبقــة (س) ،والتــي شــملت أي ً
ضــا عــددًا صغيـ ً
كســور وقطــع ألوعيــة فخاريــة تعرضــت لتجويــة شــديدة (إنيــزان  .)١٧٥ :١٩٨٠وكان موقــع
خــور ( )FBيُنســب إلــى تواريــخ الكربــون  ١٤التــي ترجــع إلــى  ٦٢٩٠ســنة و  ٦٤٢٠ســنة
والتــي تــم اســتنتاجها مــن األصــداف (تكســييه.)١٩٧ :١٩٨٠ 

ووصــف إنيــزان ( )١٧٧ :١٩٨٠قمــة التــل بأنهــا “مفككــة بســبب عوامــل التجويــة” ،وتشــير
األدلــة األثريــة فــي التقريــر الخــاص بموقــع ( )FBبقــوة إلــى أن منطقــة موقــع ( )FBالــذي
يقــع علــى جانــب التــل قــد عملــت بمثابــة مصيــدة رواســب ،وبالتالــي ربمــا تكــون بمثابــة رق
ممســوح (أي بهــا مزيــج مــن الرواســب) .وســتؤدي هــذه العمليــات بصــورة أساســية إلــى
وجــود تجمــع أثــري مختلــط.
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نتائج حملة التنقيب األثرية الفرنسية لعام ١٩٨٠
قــام “جــاك تكســييه” ،قائــد المشــروع ،بتلخيــص نتائــج تحقيقــات عــام  ١٩٨٠التــي قامــت بهــا
حملــة التنقيــب األثريــة الفرنســية فيمــا يتعلــق بـــ (مــا قبــل تاريــخ فــي قطــر) علــى النحــو التالــي
حيــث يقــول“ :نحــن نعتبــر أننــا لــم نحصــل حتــى اآلن علــى أي دليــل علــى وجــود الحضــارة
األشــولية فــي قطــر”( .وهــذا المصطلــح ،كمــا أوضحنــا ســابقا ،لــم يســتخدمه كابــل عنــد
وصــف منطقــة الخــور أو أي مــن األدوات الحجريــة الموجــودة فــي المجموعــات الحجريــة
الخاصــة بالمجموعــة (أ)) .ثــم يقــارن تكســييه المجموعــات الحجريــة للمجموعــات (س) و(د)
و(ب) -التــي وضعهــا كابــل -بتلــك المجموعــات الموجــودة فــي منطقــة الخــور بالطريقــة التالية
“ومثــل الحــال فــي ســحنات الصخــور بمنطقــة الخــور ،قــد تكــون المجموعــات (س) و(د)
ـرا عــن األنشــطة المختلفــة للســكان المحلييــن والمبــادالت التجاريــة فــي بــاد الرافديــن،
تعبيـ ً
بينمــا تبــدو المجموعــة (ب) أنهــا ترجــع لوقــت ســابق مــن العصــر الحجــري الحديــث .وفــي
الوقــت الحاضــر ،قــد ال تُعــرف تلــك المجموعــة إال مــن خــال ورش تصنيــع األنصــال
والشــفرات الحجريــة” (تكســييه  .)١٩٧ :١٩٨٠وبعــد ذلــك ،مــن خــال بنــاء اســتنتاجاته
علــى التصويــر الخاطــئ المحــدد مــن جانــب كابــل فيمــا يتعلــق بتصنيــف المجموعــة (أ)
بمنطقــة الخــور ،والنتائــج التــي تبــدو مشــكوك فيهــا ألعمــال التنقيــب فــي موقــع خــور (،)FB
يقــول “تكســييه” بثقــة أن “ســحنات الصخــور بمنطقــة الخــور ،والخاصــة بالمجموعــة (أ)
التــي وضعهــا هولجــر كابــل يرجــع تاريخهــا إلــى األلفيــة الخامســة وال ينبغــي تأريخهــا بــأي
حــال مــن األحــوال إلــى العصــر الحجــري القديــم األوســط” (مصطلــح لــم يســتخدمه كابــل)،
كمــا أضــاف أن “هــذه الســحنات عبــارة عــن ســحنات أصليــة ترجــع إلــى العصــر الحجــري
الحديــث ومرتبطــة بفخــار حضــارة العُبيــد (ّ( ”)III-IVتكســييه .)١٩٧ :١٩٨٠
وكان لهــذا البيــان عواقــب بعيــدة المــدى فــي عالــم علــم اآلثــار فــي عصــور مــا قبــل التاريــخ،
حيــث أخطــأ آخــرون فــي تفســير وجهــات النظــر التــي عبــر عنهــا “تكســييه” ،وذلــك باعتبــار
أن هــذا األمــر تحديًــا لوجــود أي أدوات حجريــة ترجــع للعصــر الحجــري القديــم فــي أي
مجموعــة مــن المجموعــات الحجريــة التــي اكتشــفها كابــل.

تقرير عام  ١٩٨٨الذي أعدته حملة التنقيب األثرية الفرنسية في قطر
فــي “المجلــد  ،٢عصــر مــا قبــل التاريــخ فــي قطــر ،حملــة التنقيــب األثريــة الفرنســية فــي
قطــر” (إنيــزان وآخــرون  ،)١٩٨٨أشــار التقريــر البحثــي المعنــون “عصــر مــا قبــل التاريــخ
فــي قطــر” إلــى أنــه (بالنســبة لحملــة التنقيــب األثريــة الفرنســية) عنــد وصولهــا إلــى قطــر
“كان أمامهــا هدفيــن” .كان الشــاغل األول لحملــة التنقيــب الفرنســية هــو وضــع إطــار زمنــي
مــن أجــل معالجــة مشــكلة تحديــد عصــور مــا قبــل التاريــخ ،وذلــك فيمــا يتعلــق بالتســاؤالت
التاليــة :منــذ متــى كانــت األراضــي مأهولــة وتحــت أي ظــروف؟ وإلــى أي مــدى كان هــذا
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الوجــود دائ ًمــا؟ وكان الهــدف الثانــي يتمثــل فــي إعــادة بنــاء تاريــخ الســكان فــي الماضــي.
وتطلــب الســعي لتحقيــق هــذه األهــداف اكتشــاف “موقــع محفــوظ جيــدًا وقابــل للتأريــخ”
(إنيــزان  .)١٩٨ :١٩٨٨وتضمــن هــذا التقريــر الــذي تــم إصــداره فــي عــام  ١٩٨٨والخــاص
بعصــور مــا قبــل التاريــخ ،نتائــج عمليــات المســح التــي أجرتــه حملــة التنقيــب الفرنســية،
والتــي ركــزت علــى المناطــق التــي عثــر فيهــا “كابــل” علــى مواقــع خاصــة بصناعــات ذات
وجهيــن وصناعــة األنصــال (إنيــزان وآخــرون  .)١٩٩ :١٩٨٨وقــد بحثــت حملــة التنقيــب
عــن مواقــع جديــدة للمجموعــة (ب) -ولكنهــا فشــلت فــي العثــور عليهــا -فــي منطقــة أم طقــة،
ولكنهــا حــددت موقعيــن علــى حافــة منطقــة ســبخة بالقــرب مــن عســيلة وقامــت بأعمــال
التنقيــب فيهــم .وكان التاريــخ المقتــرح لمواقــع عســيلة هــو األلفيــة السادســة.
إن نتائــج التحقيقــات وأعمــال التنقيــب الفرنســية مذكــورة بوضــوح ،ولكــن كمــا ذُ ِكــر فــي
التقريــر الســابق لـــ (تكســييه  ،)١٩٨٠فــإن “أطلــس ثقافــة العصــر الحجــري فــي قطــر” الــذي
أعــده كابــل عــام  ١٩٦٧يتــم تفســيره واالقتبــاس منــه علــى نحــو خاطــئ ،حيــث يتــم اإلشــارة
فيــه إلــى “األطلــس” ،أمــا بالنســبة لوصــف تصنيفــات ومجموعــات (أ) و(ب) و(س) و(د)
التــي أعدهــا كابــل فهــي مأخــوذة مــن إصــداره الســابق المؤقــت وغيــر المصحــح ،والــذي
أصــدره عــام  ١٩٦٤تحــت عنــوان “مكتشــفات مــن العصــر الحجــري فــي قطــر” .وهكــذا،
مــرة أخــرى ،يســتخدم المؤلفــون المعلومــات مــن الورقــة البحثيــة الســابقة الصــادرة عــام
 ١٩٦٤دون تحديــد مرجــعٍ لهــا ،وال يأخــذون فــي االعتبــار التعليقــات المحدثــة والتصحيحــات
واإلضافــات التــي أعدهــا كابــل ونشــرها فــي عــام  ١٩٦٧تحــت عنــوان “أطلــس ثقافــة العصر
الحجــري فــي قطــر”.
وســعيًا لفهــم أفضــل آلثــار ســوء الفهــم والتفســير هــذا ،فــإن التقريــر التالــي جديــر بالمالحظــة
“فــي الســنوات التــي عملــت فيهــا حملــة التنقيــب األثريــة الدنماركيــة فــي قطــر ،فقــد حــددت
حملــة التنقيــب حوالــي  ٢٠٠موقــع يرجــع عهدهــم لعصــور مــا قبــل التاريــخ ،حيــث يرجــع
 ١٢٢موقــع منهــم إلــى العصــر الحجــري ،بينمــا يرجــع البعــض اآلخــر لتواريــخ وأرقــام أقل”
(كابــل  .)١٤ :١٩٦٧لذلــك فقــد توجــد أهميــة كبيــرة مرتبطــة بحقيقــة أن كابــل ال “يشــير”
ســوى فــي مناســبتين فقــط إلــى أن تجمعــات محــددة بالمجموعــة (أ) لهــا صــات نوعيــة ،أمــا
عــا
المجموعــات الحجريــة مــن موقــع أم طقــة (“ )XXXIVهــي ذات طابــع حجــري أقــدم نو ً
مــا” .ويشــمل موقــع منطقــة الخــور (“ )XXIXنقطــة تشــبه الحضــارة الموســتيرية ولوزيــة
الشــكل” (كابــل  .)٣٠-٢٩ :١٩٦٧وال توجــد تشــبيهات زمنيــة أخــرى فــي “أطلــس ثقافــة
العصــر الحجــري فــي قطــر” .وكمــا ناقشــنا ســابقًا ،امتنــع “كابــل” عــن اســتخدام المصطلحات
الحاســمة مــن قبــل :العصــر الحجــري القديــم والعصــر الحجــري األوســط والعصــر الحجــري
الحديــث فــي “األطلــس” الخــاص بــه مــدر ًكا الــدالالت الســلبية المحتملــة وســوء الفهــم الــذي
ســينجم عــن ذلــك (كابــل .)١٩ :١٩٦٧
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الشكل ٥٠
خريطة لقطر تظهر الموقع العام ألم طقة
والعسيلة كما تم وصفه من قبل البعثة األثرية
الفرنسية إلى قطر ،توم ( ١تكسييه .)١٩٨٠
المصدر :وحدة بادماك .٢٠١٧

الطبقات األرضية للموقع (ف.ب) كما أعيد تقييمها من قبل البعثة األثرية الفرنسية في عام ١٩٨٨
(إنيزان )١٩٨٨

أ
ب
س
ج
الحجر الجيري االيوسيني
“الطبقة أ :حبيبات بنية ناعمة ( 10 yr 7/3 omمونسيل لون الرسم البياني) الرواسب ،البودرة ،مختلط سطحيًا مع حطام كتلة زاوي ،سماكة  5سم في المتوسط ،تالمس حاد مع الطبقة
ب  ،مع وجود أحجار صوانيه نحاسية حمراء.
الطبقة ب :اللون أصفر قريب إلى البني الفاتح ( ،)10 YR 6/4مع الرواسب الطينية أو الرملية ،أكثر إدماجاً ،سماكة  5-10سم.
الطبقة س :اللون بني إلى أحمر فاتح ( ،)7.5 YR 6/4مع رواسب دقيقة الحبيبات ،أقل رملية من الطبقة ب ،أقل إدماجاً .البقايا األثرية أكثر ثرا ًء في الطبقة س ،مع وجود أحجار
صوانيه بيضاء ١٠ .سم في متوسط سماكة.
الطبقة ج :ملونة (أصفر ،رمادي ،بني إلى أخضر) ،خالي من العناصر الرملية ،غير ركامي ،سماكة ٠٤سم .يغطي الجزء الصخري األسفل (حجر الجيري ايوسيني) .تكسييه وآخرون
()١٩٨٠:١٧٣

الشكل ٥١
رسم تخطيطي للطبقات األرضية للموقع ()FB
(تحت الموقع ( FPPعلى كتف التل) في منطقة
الخور ،كما تم وصفه أوالً من قبل البعثة األثرية
الفرنسية إلى قطر ،توم ( ١إنيزان.)١٩٨٠:١٧٣
المصدر :وحدة بادماك ٢٠١٧
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التقريــر الفرنســي لعــام  ١٩٨٨وعمليــة تســجيل التعديــات المهمــة التــي
طــرأت علــى التحليــل الخــاص بهــم لموقــع خــور ( )FBعــام ١٩٨٠
األمــر البالــغ األهميــة فــي تقريــر عــام  ١٩٨٨هــو مــا يُشــار إليــه باســم “عمليــة تســجيل
التعديــات” التــي طــرأت علــى التفاصيــل الخاصــة بموقــع خــور ( )FBكمــا هــو محــدد
فــي تقريــر عــام  ١٩٨٠الخــاص بالموقــع .وتــم وحينهــا وصــف طبقــات الصخــور الخاصــة
بالموقــع ومــا يرتبــط بهــا مــن المجموعــات الحجريــة علــى النحــو التالــي“ :بالنســبة لموقــع
خــور ( :)FBلــم يتــم تحليــل الطبقــة (أ) ،التــي اعتبــرت [حينهــا] غيــر موثــوق بهــا ألنهــا ربمــا
تضمنــت مــادة مضطربــة (صخــور مفتتــة ذات غشــاء صخــري مائــل إلــى ال ُحمــرة) وقطــع
أثريــة متبقيــة مــن (الموقــع المتــآكل)  FPPالــذي يطــل علــى موقــع ( .)FBأمــا بالنســبة لموقــع
خــور ( :)FBفيمــا يخــص الطبقــات (ب) و(س) ،فــي حالــة عــدم وجــود الطبقــات الصخريــة
الصغــرى ،تــم دمــج مــادة مشــتقة مــن هاتيــن الطبقتيــن [حينهــا] إلخضاعهــا للدراســة .وأكــدت
عمليــة إعــادة ترميــم الشــقوف أن تلــك الشــقوف لهــا نفــس المســتوى األثــري ،وأن االختــاف
يرجــع ببســاطة إلــى تكـ ُّـون التربــة” (إنيــزان وآخــرون  .)٢٠٧ :١٩٨٨وتكـ ُـون التربــة هــي
عمليــة تكويــن التربــة الطبيعيــة التــي تشــمل عمليــات فرعيــة مثــل التدبيــل ،والتجويــة ،ونــض
التربــة ،والتكلــس.

الطبقات األرضية للموقع ( )FBكما تم وصفه أول مرة عام  ١٩٨٠من قبل البعثة األثرية الفرنسية إلى قطر
(إنيزان .)١٩٨٠

الحجر الجيري االيوسيني

اآلثار المترتبة على عملية “تسجيل التعديالت”

الشكل ٥٢
رسم تخطيطي لطبقة األرض للموقع ()FB
في منطقة الخور والموضح الحقا ً في تعديالت
التوثيق (إنيزان  ،)١٩٨٠:٢٠٦بعد إعادة تقييم
بيانات البعثة األثرية الفرنسية.
المصدر :وحدة بادماك .٢٠١٧

“ذهبــت أدراج الريــاح” هــي الحقيقــة المؤكــدة فــي التقرير الســابق (إنيــزان  .)١٩٨٠وبالنســبة
لموقــع خــور ( :)FBتُعتبــر الطبقــة (أ) غيــر موثــوق بهــا حيــث إنهــا تحتــوي علــى مــادة
مضطربــة مــن الموقــع األعلــى ( .)FPPوأظهــرت عمليــة إعــادة ترميــم الشــقوف أن الطبقــات
(ب) و(س) كانــوا فــي الواقــع طبقــة واحــدة ذات اختالفــات ترجــع إلــى تكـ ُّـون التربــة ،ولكــن
تكــون التربــة ومــا يرتبــط بهــا مــن عمليــة اضطــراب بيولوجــي (خلــط الرواســب
بمــا أن ُّ
بفعــل الكائنــات الحيــة) يمكــن أن يحــركان المــواد صعــودًا وهبو ً
طــا داخــل الرواســب ،يبقــى
الســؤال متعلقًــا بالكماليــة األثريــة وأصــول الشــقوف واألصــداف ،كمــا يؤثــر التأثيــر التراكمــي
لعمليــات االنحــدار الجيومورفولوجــي علــى الكماليــة األثريــة للمجموعــات الحجريــة لــكل مــن
موقــع ( )FBBوموقــع (.)FB

كما يبدو من هذا المخطط التخطيطي ،فإن
إعادة تقييم بيانات التنقيب من قبل البعثة األثرية
الفرنسية في قطر الخاصة بها عام ،١٩٨٨
أظهرت بأن الموقع ( )FBيمكن وصفه
كمجموعة معدلة ومتجانسة “ .تعتبر االكتشافات
في الطبقة أ غير موثوق بها ..وتشمل التشوه
المادي (تآكل الموقع المطل على الموقع .)FB
 ...تم جمع مواد من (الطبقة ب والطبقة س)
للدراسة .بغرض إعادة تجميع األدوات الحجرية
إلى ما كانت عليه ،وقد تبين الحقا ً بأن التشوه
المادي يعود ببساطة إلى طبيعة تحول التربة
(إنيزان .)١٩٨٠:٢٠٦

ونتائــج التأريــخ النســبي بالكربــون  ١٤لبقايــا األصــداف مــن التجمعــات الصخريــة الخاصــة
ضــا نتائــج مثيــرة للتســاؤل ،حيــث قــد تكــون األصــداف قــد أُدمجــت فــي
بموقــع ( )FBهــي أي ً
الرواســب فــي عهــد أقــرب بكثيــر مــن تاريــخ التصنيــع األصلــي الســابق لــأدوات الحجريــة.
ضــا موقــع خــور
ولكــن حتــى لــو تــم قبــول تكامــل وتأريــخ موقــع خــور (( )FBوربمــا أي ً
(م)) ،فــإن هــذه النتائــج ال تنطبــق بالضــرورة علــى المواقــع غيــر ذات الصلــة أو المجموعــات
الحجريــة غيــر ذات الصلــة .ومــع ذلــك ،يبــدو أن هــذا مــا حــدث تدريجيًــا.
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وقــد تــم توحيــد هــذه التحريفــات فــي البيانــات وآثارهــا مــن ِقبــل المؤلفيــن الالحقيــن الذيــن
رأوا أن تقريــر حملــة التنقيــب األثريــة الفرنســية تحــت عنــوان “مــا قبــل التاريــخ فــي قطــر”
(إنيــزان وآخــرون  )١٩٨٨هــو بمثابــة الحقيقــة المطلقــة وبذلــك نفــوا أهميــة “أطلــس ثقافــة
العصــر الحجــري فــي قطــر” الــذي أصــدره كابــل عــام ( .)١٩٦٧وكمــا توضــح األمثلــة
التاليــة ،بــد ًءا بتقريــر عــام ( ١٩٨٣الرســن  ،)١٩٨٣كانــت الفجــوة فــي أبحــاث العصــر
الحجــري القديــم فــي قطــر قــد بــدأت بالفعــل.

تفسيرات خاطئة وبيانات مفقودة
ص ًّوانيــة
يشــير تقريــر عــام  ١٩٨٣إلــى أنــه “بشــكل عــام ،قــام كابــل بجمــع مــواد ســطحية َّ
فــي أربعــة مجموعــات ،حيــث تعتبــر المجموعــة (أ) ،التــي تتكــون مــن كاشــطات وأدوات
أخــرى ذات صلــة ،أنهــا تمثــل وجــود العصــر الحجــري القديــم األوســط فــي شــبه جزيــرة
ـرا فــي قطــر مــن قبــل إنيــزان ()١٩٧٦:١٩٨٠
قطــر .وتثبــت دراســات أكثــر أُجريــت مؤخـ ً
أن المواقــع الخاصــة بهــذه المجموعــة بالقــرب مــن منطقــة الخــور هــي مواقــع ترجــع للعصــر
الحجــري الحديــث” (الرســن .)٢٧ :١٩٨٣
وبحلــول عــام  ،١٩٨٥فــإن اآلراء المعبــر عنهــا فــي اإلصــدار الخــاص بـــ (الرســن )١٩٨٣
هــي آراء مســتنبطة وبالتالــي “أقــدم صناعــة (فــي أواخــر األلفيــة السادســة قبــل الميــاد) موثقة
فــي شــرق شــبه الجزيــرة العربيــة وقطــر هــي مــا يســمى بمجموعــة قطــر (ب) ،بينمــا يجــب
اعتبــار أن المجموعــات الثــاث األخــرى التــي حددهــا كابــل (-أ) و(س) و(د) -أنهــا عناصــر
معاصــرة فــي مجموعــة أدوات الصياديــن المتنقليــن -جامعــو القــوت والرعــاة وصيــادي
الســمك الذيــن ســكنوا شــرق شــبه الجزيــرة العربيــة وقطــر والبحريــن خــال األلفيــة الخامســة
والرابعــة قبــل الميــاد” (بوتــس .)٦٨١ :١٩٨٥
لقــد تســببت المراجــع الخاطئــة المذكــورة فــي تقاريــر حملــة التنقيــب األثريــة الفرنســية إلــى
قطــر بمشــكلة كبيــرة( ،فــي حيــن تــم اإلشــارة إلــى “ أطلــس ثقافــة العصــر الحجــري فــي
قطــر” الــذي أعــده كابــل عــام  ،١٩٦٧بينمــا كانــت البيانــات المســتخدمة مأخــوذة بالفعــل مــن
الورقــة البحثيــة المؤقتــة التــي أعدهــا كابــل( )١٩٦٤ :١٢٢-١٥٥تحــت عنــوان “مكتشــفات
مــن العصــر الحجــري فــي قطــر”) ،و بــرز ذلــك مــرة أخــرى فــي االقتبــاس التالــي لعــام
 ،١٩٨٥والــذي تــم مــن خاللــه اإلشــارة إلــى المرجــع ذاتــه“ .إن التحديــد األصلــي الــذي
وضعــه كابــل للمجموعــة (أ) باعتبارهــا تابعــة للعصــر الحجــري القديــم ،والمجموعــة (س)
باعتبارهــا تابعــة للعصــر الحجــري األوســط ،والمجموعــة (د) باعتبارهــا تابعــة للعصــر
الحجــري الحديــث واجــه تحديًــا مــن جانــب حملــة التنقيــب الفرنســية بعــد موســم واحــد فقــط،
وأن توضيــح مــدى معاصــرة كل “الصناعــات” الثــاث يختلــف فــي الواقــع عــن نفــس
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مجموعــة األدوات ،وبالفعــل تــم العثــور علــى األنــواع -التــي كانــت تعتبــر فــي الســابق أنهــا
تمثــل الصناعــات الثــاث جميعهــا -أثنــاء عمليــات التنقيــب التــي قامــت بهــا حملــة التنقيــب
الفرنســية فــي منطقــة الخــور فــي قطــر” (بوتــس(١٩٨٥:٦٨١
ومــن ثــم ،فيمــا يخــص إشــارة تمــت عــام  ١٩٨٦تتعلــق بتصنيــف كابــل للمجموعــات ((أ)
و(ب) و(س) و(د))  ،١٩٦٧:١٩تــم إصــدار هــذا التصريــح “إن التسلســل الزمنــي الــذي
وضعــه كابــل للتجمعــات الثقافيــة التــي تــم تعريفهــا علــى أســاس نوعــي ثبــت أنــه ال قيمــة لــه،
مــع نهايــة الســبعينيات ،وذلــك نتيجــة المجموعــات الطبقيــة الصغــرى األولــى التــي نفذتهــا بعثة
المركــز الوطنــي الفرنســي للبحــث العلمــي (توســي .١٩٨٦:٤٦٦ولكــن مــرة أخــرى ،ثبــت أن
هــذا غيــر صحيــح ،ألن التقريــر الفرنســي األخيــر (إنيــزان وآخــرون  (١٩٨٨:٢٠٧يؤكــد
غيــاب الطبقــات الصغــرى فــي موقعهــا األساســي فــي خــور (.)FB
علــى الرغــم مــن أن عمليــة “تســجيل التعديــات” علــى نتائــج تحقيقــات حملــة التنقيــب األثريــة
الفرنســية وعمليــات التنقيــب الخاصــة بهــا (إنيــزان وآخــرون )١٩٨٨:٢٠٧قــد تــم إتاحتهــا
بشــكل عــام ،إال أن فهــم الوضــع واآلراء لــم يتغيــر .وبحلــول عــام  ١٩٩٠صــدر هــذا التصريح
مــن قبــل حملــة التنقيــب األثريــة الفرنســية “ جميــع أدلــة كابــل حول مخلفــات العصــر الحجري
القديــم فــي شــرق شــبه الجزيــرة العربيــة غيــر صحيحــة” ،لتصبــح بذلــك المجموعــة (ب) فــي
قطــر هــي أقــدم عنصــر أثــري فــي الخليــج العربــي” (بوتــس.)١٩٩٠:٣٢
وهكذا ظل الوضع لسنوات عديدة.

الشكل ٥٣
خريطة لشرق شبه الجزيرة العربية
توضح الفكرة المعتقدة دوليًا بأنه ال يوجد
أي أثر للعصر الحجري القديم في دول
الخليج العربي الشرقية (كما تظهر باللون
األبيض)
صورة قمر صناعي (جوجل إيرث).
قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية
لوحدة بادماك (.)٢٠١٧
إن القناعة المعتقدة بشكل عام بعدم وجود
أو القدرة على إيجاد أثر للعصر الحجري
القديم في هذه البلدان قد أثبتت عدم صحتها
بواسطة أعمال وجهود وحدة بادماك منذ
عام  ٢٠٠٦حتى اآلنً .

الدمام

الخليج العربي

خليج عمان

الهفوف

الدوحة

دبي
عمان (الشمالية)

المنامة
البحرين
دولة قطر

اإلمارات العربية
المتحدة

الرياض

المملكة العربية السعودية

مسقط
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اإلجابــة علــى ســؤال :مــا الــذي
أدى إلــى تقليــص األبحــاث المتعلقــة
بالعصــر الحجــري القديــم فــي قطــر
ألكثــر مــن  ٣٠عا ًمــا؟
يمكــن إيجــاد اإلجابــة علــى الســؤال“ :مــا الــذي أثــار جــدالً كبيــرا ً حتــى أن األبحــاث األثريــة
الخاصــة بالعصــر الحجــري القديــم فــي قطــر ،وخاصــة دول الخليــج الجنوبيــة الشــرقية ،قــد
أُهملــت ألكثــر مــن  30عا ًمــا؟” مــن خــال التصريحــات واآلراء الــواردة فــي مجموعــة
متنوعــة مــن البيانــات المنشــورة التــي تمــت مناقشــتها بالتفصيــل هنــا والتــي يتــم تلخيصهــا
اآلن بــد ًءا مــن تصنيــف كابــل ( )١٩٦٧للمجموعــات ((أ) و(ب) و(س) و(د)) والتجمعــات
الصخريــة بمنطقــة الخــور .وممــا ال شــك فيــه أن جميــع المجموعــات الحجرية العشــرة بمنطقة
الخــور تختلــف فــي نــواحٍ مهمــة عــن التجمعــات األُخــرى للمجموعــة (أ) ،التــي قامــت حملــة
التنقيــب األثريــة الدنماركيــة إلــى قطــر بجمعهــا .وأيضــا األدوات الحجريــة التــي تــم العثــور
عليهــا فــي أكبــر موقــع بمنطقــة الخــور (موقــع رقــم  )XXIXهــي األدوات الوحيــدة التــي
يصفهــا كابــل وصفًــا نمطيًــا يشــوبه الحــذر فــي “أطلــس ثقافــة العصــر الحجــري فــي قطــر”
الخــاص بــه ،وذلــك باعتبارهــا بمثابــة ذكــرى لـــ “الحضــارة الموســتيرية” ،حيــث تجنــب هــذا
الوصــف اســتخدام تصنيفــات أوروبيــة ُمبالــغ فيهــا (كابــل  ،٢٩ ,١٩ :١٩٦٧بليــت  .)١٢وفــي
صفــت بأنهــا ترجــع للحضــارة
حقيقــة األمــر تــم العثــور علــى المجموعــات الحجريــة التــي ُو ِ
الموســتيرية فــي إفريقيــا والشــرق األوســط وأوروبــا وآســيا ،حيــث إنهــا نــوع واســع االنتشــار
ومتنــوع للغايــة ويرجــع لصناعــات العصــر الحجــري القديــم األوســط ،ويتــم اعتبارهــا فــي
بعــض األماكــن علــى أنهــا تمثــل عمليــة انتقــال إلــى العصــر الحجــري القديــم األعلــى.
الشكل ٥٤
“زمان غامض” المصدر :وحدة بادماك
(.)٢٠١٠
التقطت هذه الصورة في منطقة أم باب أثناء
اقتراب عاصفة رملية ،عندما كانت وحدة
بادماك تجري تحقيقات ميدانية على الساحل
الغربي لقطر ،جنوب دخان.

ثــم فــي عــام  ١٩٧٦وصلــت حملــة التنقيــب األثريــة الفرنســية إلــى قطــر منطقــة الخــور.
وفــي تقريــر عــام  ١٩٧٨الــذي يشــير إلــى التحقيقــات التــي تــم إجراؤهــا فــي موقــع خــور
(م) التابــع للحملــة ،صرحــت حملــة التنقيــب بــأن “فــي هــذه الحالــة [موقــع خــور (م)] ال
ترجــع التجمعــات إلــى العصــر الحجــري القديــم األوســط ،بــل ترجــع إلــى العصــر الحجــري
الحديــث” (إنيــزان  .)١٩٧٨:٣٤٧وفــي هــذه المرحلــة ،فــإن التحليــات والتفســيرات التــي
عبّــر عنهــا المؤلــف فــي التقريــر تتعلــق بموقــع خــور (م).
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تقرير سنة ١٩٧٨
األدوات الحجرية المكتشفة
من حفرة الخور م هي من
العصر الحجري الحديث.

في هذه الحالة  ،مكتشفات حفرة
خور م ليست من العصر الحجري
القديم األوسط  ،ولكن من العصر
الحجري الحديث (”.نيزان
)١٩٧٨:٣٥

الفهم الجيومورفولوجي الخاطئ سنة  ١٩٨٠في توصيف جميع
المبعثرات السطحية في منطقة الخور من مجموعة كابل على
أنها من العصر الحجري الحديث.

يعود تاريخ المبعثرات السطحية في منطقة الخور
من المجموعة أ لكابل إلى األلفية الخامسة وال ينبغي
تأريخها بأي حال من العصر الحجري القديم األوسط.
تكسييه ،ج.)١٩٨٠( .

ولكــن فــي تقريــر عــام  ١٩٨٠التالــي ،تــم تقديــر اكتشــافات عــام  ١٩٧٨الخاصــة بـــ (موقــع
خــور (م)) اســتقرائيًا لتشــمل جميــع مواقــع منطقــة الخــور و المجموعــات الحجريــة  ،وذلــك
عندمــا أفــاد التقريــر بــأن “ســحنات صخــور المجموعــة (أ) الخاصــة بكابــل فــي منطقــة الخــور
ترجــع إلــى األلفيــة الخامســة ،وال ينبغــي بــأي حــال مــن األحــوال أن تعــود إلــى العصــر
الحجــري القديــم األوســط” (تكســيه  .)١٩٧ :١٩٨٠وبحلــول عــام  ،١٩٨٨لــم يقتصــر تطبيــق
هــذا التفســير بشــكل أوســع علــى جميــع المجموعــات الحجريــة بمنطقــة الخــور فحســب ،بــل
علــى المجموعــة (أ) بأكملهــا .وكان هــذا -بالرغــم مــن قيــام كابــل بوصــف منطقــة الخــور
وصفًــا واض ًحــا علــى أنهــا مجموعــات حجريــة مميــزة ،ووصــف (إنيــزان وآخــرون :١٩٨٨
 )٢٠٦المجموعــات الحجريــة فــي موقــع ( )FBعلــى أنهــا “صناعــة حجريــة ترجــع للعصــر
الحجــري القديــم األوســط بــدون شــظايا الصناعــة اللفلوازيــة” -هــو مــا توصــل إليــه كابــل
تما ًمــا فــي وقــت ســابق فــي بحثــه عــام  .١٩٦٤عــاوة علــى ذلــك ،تــم تفســير هــذه التصريحات
بشــكل خاطــئ وبصفــة عامــة مــن قبــل علمــاء المجتمــع األثــري لعصــور مــا قبــل التاريــخ
وغيرهــم تحديًــا لوجــود أي أدوات حجريــة ترجــع للعصــر الحجــري القديــم فــي أي مــن
المجموعــات الحجريــة الخاصــة بكابــل.
ثــم أخيــرا فــي عــام  ،١٩٨٨ودون إجــراء المزيــد مــن عمليــات التنقيــب فــي المواقــع المتميــزة
مــن الناحيــة النمطيــة فــي منطقــة الخــور ،أو إجــراء تحقيــق بشــأن مواقــع المجموعــة (أ)
فــي قطــر ،ودون إجــراء تحليــل نمطــي وتقنــي شــامل -بحســب مــا هــو معــروف -لجميــع
المجموعــات الحجريــة فــي مجموعــة األدوات الحجريــة الكبيــرة التــي تــم وصفهــا فــي “أطلس
ثقافــة العصــر الحجــري فــي قطــر” لعــام  ،١٩٦٧توصلــت حملــة التنقيــب األثريــة الفرنســية
إلــى قطــر للنتيجــة النهائيــة وهــي كالتالــي:
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الفهم الخاطئ سنة  ١٩٨٥أن كامل
المجموعة أ لكابل لم تكن من العصر
الحجري القديم.

التصنيف األصلي للمجموعة أ من قبل كابل
على أنها من العصر الحجري القديم ... ،تم
التشكيك به بالفعل بعد موسم عمل واحد فقط
من قبل البعثة األثرية الفرنسية في ١٩٧٦-
 .١٩٧٧بوتس ،د .ت)١٩٨٥:٦٨١( .

الفهم الخاطئ سنة  ١٩٨٨بأن جميع األدوات
الحجرية المكتشفة في المنطقة ال يمكن أن تكون
العصر الحجري القديم.

الفهم الخاطئ سنة  ١٩٨٦بأن مجموعات
كابل أ ،ب ،س ،ج تعود للعصر الحجري
الحديث أو ما بعده.

إن تحليل كابل للتسلسل الزمني للتجمعات
الثقافية المحددة على األساس التكويني ،أثبت
أنه ال قيمة له “.توسي ،م)٤٦٦:١٩٨٦( .

ال يوجد في دولة قطر وال المناطق
المجاورة أي أثر لوجود العصر الحجري
القديم “ .تكسييه ٢١٧:١٩٨٨

“لــم يوجــد فــي أراضــي قطــر وال المناطــق المجــاورة لهــا أي أثــر علــى وجــود العصــر
الحجــري القديــم” (إنيــزان وآخــرون )٢١٧ :١٩٨٨

من أجل التوصل لفهم أفضل

الشكل ٥٥
رسم تخطيطي يوضح تسلسل األحداث
المحيطة باكتشافات األدوات الحجرية في قطر
والتفسيرات المرتبطة بها.
يوضح هذا الرسم التخطيطي تسلسل التفسيرات
الخاطئة وسوء الفهم والتحريف في موضوع
وجود أثر للعصر الحجري القديم في قطر ،بدءا ً
من التفسيرات الخاطئة للبعثة األثرية الفرنسية
في عام  ،١٩٧٨إلى سوء الفهم والتضليل من قبل
الباحثين المتعاقبين حتى عام .١٩٨٨

قــد كشــفت نتائــج هــذا البحــث– بحــث وحــدة “بادمــاك” -كيــف أصبحــت فكــرة مــا تحظــى
بقبــول عــام وكيــف تــم ربــط التصــور بسلســلة مــن األخطــاء فــي التفســيرات والفهــم والبيانات.
ويبــدو أن هــذا الخــاف قــد نشــأ نتيجــة لثالثــة تقاريــر منشــورة أال وهــي( :حملــة التنقيــب
األثريــة الفرنســية األولــى فــي قط ـر( )إنيــزان  ،)١٩٧٨و(مجلــد  ،١حملــة التنقيــب األثريــة
الفرنســية فــي قطــر) (تكســييه  ،)١٩٨٠و(مجلــد  ،٢عصــر مــا قبــل التاريــخ فــي قطــر ،حملــة
التنقيــب األثريــة الفرنســية فــي قطــر) (إنيــزان وآخــرون  .)١٩٨٨وتمحــور هــذا الجــدل حــول
وصــف المجموعــات الحجريــة التــي جمعتهــا حملــة التنقيــب األثريــة الدنماركيــة إلــى قطــر
فــي الفتــرة مــن  ١٩٥٣إلــى  ١٩٦٥كمــا هــو مذكــور فــي الورقــة البحثيــة التــي كتبهــا (كابــل
 )١٩٦٤بمجلــة ( )KULMتحــت عنــوان “مكتشــفات مــن العصــر الحجــري فــي قطــر”
و”أطلــس ثقافــة العصــر الحجــري فــي قطــر” (كابــل .)١٩٦٧
ولكــن ال تبقــى األشــياء كمــا هــي عبــر الزمــن ،و ال بــد مــن التغييــر ،و فع ـاً حــدث ذلــك
التغييــر مــع بدايــة جــدول أعمــال وحــدة (بادمــاك) عــام  ٢٠٠٩فيمــا يتعلــق بأبحــاث العصــر
الحجــري القديــم لدولــة قطــر.
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عصــور مــا قبــل التاريــخ فــي قطــر
(الجــزء  :)٢البحــث عــن العصــر
الحجــري القديــم فــي قطــر -تحقيقــات
واكتشــافات جديــدة

أدى نهــج االســتهداف التحليلــي لدراســة المواقــع /المبعثــرات الصخريــة التــي ترجــع للعصــر
صلــة
الحجــري القديــم ،والتــي أجرتهــا وحــدة (بادمــاك) ،إلــى تطويــر تقنيــات ومنهجيــات مف ّ
الكتشــاف هــذه اآلثــار المحــددة فــي مناطــق نائيــة لــم تكــن مستكشــفة مــن قبــل( .ســكوت-
جاكســون ،جيــه .إي.وسكوت-جاكســون ،دبليــو .بــي .)٢٠١٢ .وتضــم منهجيــة البحــث هــذه
(التــي تــم وصفهــا وتوضيحهــا هنــا فــي :قــراءة إضافيــة) تقيي ًمــا مكتبيًــا متعــدد األســاليب
وتفصيلــي باإلضافــة إلــى العمــل الميدانــي المكثــف المســتهدف ،والذي يســمح لوحــدة (بادماك)
بتحديــد المناطــق التــي يُحتمــل وجــود العصــر الحجــري القديــم فيهــا ولكــن ال يوجــد بهــا دليــل
ســا
واضــح علــى وجــود هــذا العصــر .وعلــى هــذا النحــو ،توفــر هــذه المنهجيــة أي ً
ضــا أسا ً
لتحليــل العمليــات الجيومورفيــة المتضمنــة فــي الحفــاظ علــى المواقــع /المبعثــرات الصخريــة،
كمــا إنهــا تتيــح وســيلة الستكشــاف اســتخدام شــعوب مــا قبــل التاريــخ للمنظــر الطبيعــي ككل.

أعمال وحدة (بادماك) في قطر

الشكل ٥٦
روضة حمرة ،قطر
المصدر :وحدة بادماك ٢٠١٠
أعضاء فريق وحدة بادماك يقومون بإجراء
تحقيقات ميدانية في منطقة روضة حمرة،
جنوب قطر.

بــدأ البحــث المســتمر مــن جانــب وحــدة (بادمــاك) فــي قطــر -إبريــل /نيســان  -٢٠٠٩بحثًــا
َّ
مخزنــة
عــن المجموعــات الحجريــة الخاصــة بكابــل والتــي كانــت فــي طــي النســيان ،وكانــت
فــي متاحــف قطــر ،والمســوحات االســتطالعية الميدانيــة .وأجريــت جميــع التحقيقــات وفقــا
لجــدول أعمــال أبحــاث العصــر الحجــري القديــم لدولــة قطــر (سكوت-جاكســون ،جيــه .إي.
وسكوت-جاكســون ،دبليــو .بــي )٢٠١٠ .والمبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بمشــاريع (متاحــف
قطــر) (معروفــة ســابقًا بـــ (هيئــة متاحــف قطــر  .)٢٠١٢ )QMAوبحلــول عامــي ٢٠١٢
و ،٢٠١٣حــددت وحــدة (بادمــاك) مناطــق يُحتمــل وجــود العصــر الحجــري القديــم فيهــا،
وذلــك فــي األراضــي غيــر المستكشــفة فــي جنــوب قطــر ،كمــا ركــزت علــى العثــور علــى
مواقــع  /مبعثــرات صخريــة غيــر مكتشــفة ســابقًا باســتخدام التحليــل الجغرافــي المكانــي
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(جيومكانــي) وتصنيــف مجموعــات األدوات الحجريــة المرتبطــة بهــا (ســكوت -جاكســون،
جيــه .إي .وآخــرون .)٢٠١٤

السياق الجيومورفولوجي للعصر الحجري القديم في قطر
الشكل ٥٧
نموذج االرتفاعات الرقمية ()DEM
في قطر والخليج العربي .قاعدة بيانات
نظم المعلومات الجغرافية لوحدة بادماك
( .)٧١٠٢تم حساب  DEMبواسطة الرادار
الطيبوغرافي لمكوك الفضاء ()SRTM
( 90m dataناسا .)٢٠٠٠
يوضح هذا النموذج ممرات الهجرة المحتملة
إلنسان ما قبل التاريخ (كما هو مبين في
األسهم الخضراء) ،سواء داخل قطر أو
خارجها عندما كان مستوى سطح البحر في
الخليج العربي أقل مما هو عليه اليوم.
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كانــت الهجــرة إلــى داخــل قطــر وخارجهــا ،والتــي قــام بهــا األشــخاص فــي عصــور مــا
قبــل التاريــخ ،محكومــة بالتغيــر المناخــي العالمــي والنشــاط التكتونــي الــذي أدى إلــى
ارتفــاع مســتويات البحــار أو انخفاضهــا فــي الخليــج العربــي ،كمــا أنهــا محكومــة بالظواهــر
النهريــة (كومبتــون٢٠١١ ،؛ جيمســون وســترهمنجر  .)٢٠١٢ولقــد تفاوتــت أحــوال بيئــة
شــبه الجزيــرة العربيــة اســتجابة للظــروف المناخيــة القاســية ،كمــا تســببت فتــرات الجفــاف
الشــديد فــي حــدوث جفــاف وظهــور الصحــاري القاحلــة ولكــن -عندمــا تحســنت الظــروف
ســافانا (باركــر  .)٢٠٠٩وخــال عصــر
المناخيــة -ع ّمــت الغابــات شــبه المداريــة ومراعــي ال ّ
البليوســيني وأوائــل عصــر البليستوســين (منــذ حوالــي  ٢.٦مليــون ســنة) ،علــى ســبيل المثــال،
اســتنزفت ثالثــة أنهــار رئيســية معظــم شــبه الجزيــرة العربيــة خــال فتــرة هطــول أمطــار
مطولــة ومكثفــة.

الشكل ٥٨
خرائط تبين تأثير التغيرات في مستويات سطح
البحر على طبوغرافيا قطر على مدى مليوني سنة.
المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية
لوحدة بادماك ( .)٢٠١٧تم حساب مستويات سطح
البحر بواسطة برنامج جلوبال مابر وكذلك تقدير
تأثير المناخ القديم على ارتفاع مستوى سطح البحر
(كومبتون  :٢٠١١جيمسون وسترومنجر .)٢٠١٤

وفــي خــال فتــرة كبيــرة مــن العصــر الحجــري القديــم ،قبــل انغمــار الخليــج العربــي ،كانــت
قطــر شــبه جزيــرة تطــل علــى منظــر طبيعــي مــن المســتنقعات والبحيــرات واألنهــار .ويتــم
ـرا فوق المتوســط
تســجيل ارتفاعــات مســتوى ســطح البحــر بحــد أقصــى محتمــل يبلــغ  ٣٠متـ ً
الحالــي لمســتوى ســطح البحــر خــال فتــرة العصــر الحجــري القديــم ،أمــا خــال فتــرة
الهولوســين التاليــة ،كان ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر يبلــغ  ٤-٢أمتــار فــوق المتوســط
الحالــي لمســتوى ســطح البحــر ،وذلــك منــذ حوالــي  ٦٠٠٠ســنة .وبالتالــي ،فــإن الموقــع
الســاحلي /موقــع الســبخة الخــاص بمواقــع الخــور( )FBو(( )FPPكمــا هــو موضــح باللــون
األحمــر) ،والتــي تــم إجــراء دراســات بشــأنهم والقيــام بأعمــال التنقيــب فيهــم مــن قبــل حملــة
التنقيــب األثريــة الفرنســية إلــى قطــر (تكســييه  ،)١٩٨٠كانــت بالتأكيــد عرضــة لالنغمــار
بفعــل البحــر.

أ) خالل معظم المليونين سنة الماضية ،كانت قطر
عبارة عن شبه جزيرة حيث كانت مستويات سطح
البحر أقل بكثير من الحاضر.
ب) وعلى الرغم من أن مستويات سطح البحر
كانت أعلى بنحو  ٣٠مترا ً خالل الفيضانات العالية
النادرة ،فإن كل من مواقع وحدة بادماك ومواقع
كابل للعصر الحجري القديم (محاطة باللون
األحمر) تقع فوق مستوى الحد األقصى لفيضان
البحر.

وللتحقــق مــن العمليــات الجيومورفولوجيــة المحتملــة المتضمنــة فــي تغييــر شــكل
التضاريــس ،قامــت وحــدة “بادمــاك” ببنــاء نمــاذج مختلفــة (انظــر قــراءات إضافيــة)،
باســتخدام بيانــات عــن تغيــر مســتوى ســطح البحــر (كومبتــون  )٢٠١١والزيــادة التكتونيــة
(جيمســون وســترهمنجر  .)٢٠١٢ومــن الجديــر بالذكــر أن حســابات االرتفــاع الرقميــة
تشــير إلــى أن المواقــع /المبعثــرات الصخريــة ،التــي ترجــع للعصــر الحجــري القديــم،
والتــي حددتهــا وحــدة “بادمــاك” فــي قطــر ،تقــع فــي مناطــق ظلــت فــوق أي ارتفــاع مســجل
فــي مســتوى ســطح البحــر خــال مــا ال يقــل عــن مليونــي ســنة.

س) .منذ حوالي  ٦٠٠٠سنة مضت ،ارتفع مستوى
سطح البحر إلى ما بين  ٤-٢أمتار فوق مستوى
سطح البحر اليوم.
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الشكل  ٥٩في األشكال السداسية األضالع في المقابل
مصورة للتحليالت الجيومورفولوجية من
نتائج
َّ
قبل وحدة بادماك للمناطق المحتملة لوجود العصر
الحجري القديم في جنوب قطر (انظر قسم المزيد
من القراءة) .قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية
وحدة بادماك (.)٢٠١٧
 .١الصرف الشجيري المحسوب.
 .٢العقد البارزة من حجر الظران.
 .٣نماذج لمستويات سطح البحر١٥ ،م (أزرق
فاتح) و٢٥م (أزرق داكن) فوق مستوى سطح البحر
الحالي.
 .٤رسم تخطيطي يوضح العمود الجيولوجي من
الغرب إلى الشرق عبر المنخفضات وموقع عقد
الظران والمواقع والمبعثرات الصخرية المتفرقة
المرتبطة بها (تضخيم عمودي  ٥٠مرة).
 .٥صورة ثالثية األبعاد من جوجل إيرث (ديجيتال
جلوب  )٢٠١١للمواقع ٢٥و  ٢٩و ٣٢تظهر قنوات
مضفرة.
 .٦خريطة توضح نظام الصرف القديم في شبه
الجزيرة العربية (راوش وآخرون .)٢٠١٣

الشكل  ٦٠مقابل األشكال السداسية األضالع أدناه
مصورة للتحليالت الجيومكانية من قبل وحدة
نتائج
َّ
بادماك للمناطق المحتملة لوجود العصر الحجري
القديم في جنوب قطر (انظر قسم المزيد من القراءة).
المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية
وحدة بادماك ( .)٢٠١٧الخرائط الجيولوجية من سجل
قطر الوطني البيئي التاريخي.
 .١نموذج االرتفاعات الرقمية وطبقة ذات معالم
جغرافية محددة من قبل وحدة بادماك ( )٢٠١٣لمنطقة
موضع االهتمام.
 .٢الخرائط الجيولوجية ذات المرجعية الجيوغرافية.
 .٣صورة من جوجل إيرث (ديجيتال جلوب .)٢٠١٣
 .٤معالم طبوغرافية من مسافة قريبة.
 .٥مالمح المنحدرات عبر المنخفضات الكبرى.
 .٦تصوير جوي عبر األقمار الصناعية من
مايكروسوفت بنج (ديجيتال غلوب.)٢٠١٣ ،
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وتشــير الحســابات الخاصــة بمســتجمعات الصــرف الشــجيري (اســتنادا ً إلــى الطوبولوجيــا
الحاليــة وباســتخدام العمليــات الروتينيــة الحســابية فــي برنامــج جلوبــال مابــر (Global
 ()Mapperفــي جنــوب قطــر إلــى أن هــذه المواقــع /المبعثــرات الصخريــة التــي تــم اكتشــافها
ـرا تطــل علــى أنظمــة صــرف قديمــة ،ال ســيما المنخفضــات التــي تعرضــت النهيــار
مؤخـ ً
 إذابــة كبيــر (والتــي كانــت فــي بعــض الحــاالت بحيــرات قديمــة) ،كمــا تشــير القنــواتالضفائريــة -داخــل تلــك المنخفضــات -إلــى وجــود تدفــق تدريجــي منخفــض.
وقــد تكــون هنــاك حاجــة إلجــراء المزيــد مــن الدراســات الجيومورفولوجيــة لتحديــد عمليــات
تكـ ُّـون تلــك المعالــم واألطــر الزمنيــة الخاصــة بهــا بصــورة إيجابيــة (ومــا يرتبــط بهــا مــن
ـران (فلنــت)) ،كمــا
تــال ذات نتــوءات مــن الصخــور الرســوبية الصوانيــة (شــيرت) والظـ ّ
يشــير العمــود الجيولوجــي الطبقــي لمنطقــة الدراســة إلــى أن النتــوءات والعُقيــدات الخاصــة
والظران-المناســبين إلنتــاج تجمعــات األدوات الحجريــة-
بالصخــور الرســوبية الصوانيــة
ّ
ـران فــي عمليــة تكويــن
ـ
والظ
ـة
ـ
الصواني
ـوبية
ـ
الرس
ـور
ـ
للصخ
مســتمدة مــن التعــرض الشــديد
ّ
الدمــام العلــوي.

مســوحات ميدانيــة فــي جنــوب قطــر (ديســمبر  – ٢٠١٢مــارس – ٢٠١٣
يونيــو )٢٠١٣
خــال ديســمبر  ، ٢٠١٢أكــد مســح ميدانــي أجرتــه وحــدة “بادمــاك” فــي المنطقــة موضــوع
الدراســة فــي جنــوب قطــر نتائــج بيانــات األقمــار الصناعيــة .وتــم التحقــق مــن وجــود
قطاعــات االنحــدار -التــي تــم حســابها فــي برنامــج جلوبــال مابــر -مــن خــال الطوبوغرافيــة
الخاصــة بالتــال المغطــاة بالصخــور الرســوبية الصوانيــة المحيطــة بمنخفــض كبيــر ومــن
خــال وجــود مواقــع /مبعثــرات صخريــة مرتبطــة بهــا.
ســا
وقدمــت نتائــج هــذه الدراســة االســتطالعية ،والبيانــات اإلضافيــة المســتمدة مــن التقييــم ،أسا ً
منطقيًــا لسلســلة مــن المســوحات الميدانيــة المســتهدفة المكثفــة علــى مســاحة أوســع (داخــل
منطقــة البحــث المحــددة خــال مــارس  ٢٠١٣ويونيــو  .)٢٠١٣وتــم اكتشــاف المزيــد مــن
المواقــع /المبعثــرات الصخريــة فــي ســياق مماثــل الكتشــافات عــام ( ٢٠١٢أي مرتبطــة
بوجــود الصخــور الرســوبية الصوانيــة (مــادة خــام قابلــة للتشــذيب) التــي تغطــي مجموعــة مــن
التــال المحيطــة بمنخفضيــن) .وعلــى الرغــم مــن أن المواقــع /المبعثــرات الصخريــة دائ ًمــا
مــا ترتبــط بنتــوءات المــواد الخــام المتاحــة مباشــرة (الصخــور الرســوبي الصوانيــة) ،إال أن
وجــود المــواد الخــام لــم يكــن بالضــرورة مســاويًا لوجــود المبعثــرات الصخريــة ،حيــث يضــم
أقــل مــن  ٪ ٢٥مــن النتــوءات موضــوع الدراســة مواقــع /مبعثــرات صخريــة.
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الشكل ٦١
موقع بادماك  QSS25في منطقة جو البنات.
المصدر :وحدة بادماك .٢٠١٣
مشهد مطل على الشمال الغربي من موقع
وحدة بادماك  .QSS25تُظهر الصورة أيضا ً
العديد من المواقع األخرى لمبعثرات سطحية
من العصر الحجري القديم والتي تم اكتشافها
من قبل وحدة بادماك .تقع جميع هذه المواقع
على تالل صغيرة تطل على منخفضات
كبيرة.
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وتخضــع المســألة التــي تتعلــق بمــا إذا كان ذلــك يعكــس شــكالً مــن أشــكال االســتراتيجية
التفاضليــة المتعلقــة باســتخدام األراضــي مــن قبــل ســكان عصــور مــا قبــل التاريــخ فــي قطــر،
إلــى تحليــل مســتقبلي مفصــل .ولقــد الحظنــا بالتأكيــد فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
وســلطنة عمــان والمملكــة المتحــدة أن مواقــع صنــع األدوات الحجريــة التــي ترجــع للعصــر
الحجــري القديــم تميــل إلــى أن تكــون مرتبطــة بالمــواد الخــام المتاحــة بســهولة ،وأنهــا تشــغل
عمو ًمــا حــواف الهضــاب /األحيــاد /التــال العاليــة غالبًــا بمناظــر علــى مســافات بعيــدة،
ضــا تتميــز بموقــع مثالــي لمراقبــة أنشــطة اللعــب و /أو األشــخاص اآلخــرون مــن
ولكنهــا أي ً
مســتويات منخفضــة فــي الممــرات والوديــان ووديــان األنهــار أو غيرهــا مــن المعالــم البحريــة
(سكوت-جاكســون ،جيــه .إي ،١٧١ :٢٠٠٠ .سكوت-جاكســون ،جيــه .إي .وآخــرون :٢٠٠٩

 ،١٢٧سكوت-جاكســون ،جيــه .إي .وسكوت-جاكســون ،دبليــو .بــي ،٣١٢ :٢٠١٣ .ســكوت-
جاكســون ،جيــه .إي .وآخــرون  .)٣١٩ :٢٠١٤كمــا تمثــل مســألة تحديــد كثافــة المبعثــرات
الصخريــة إشــكالية إلــى حــد مــا ،حيــث إن تلــك المبعثــرات توجــد بشــكل عــام بيــن األغطيــة
الكبيــرة مــن الصخــور /والصخــور المفتتــة بطبيعتهــا والتربــة الصخريــة التــي تحتــوي علــى
رمــال /غبــار .وتلــك الرواســب الخاصــة بالتربــة الصخريــة هــي موضوع ســيخضع لدراســات
مســتقبلية حيــث غالبًــا مــا يُعتقــد أنهــا تضــم تجمعــات ألدوات حجريــة مدمجــة وربمــا طبقيــة,.
وفــي نهايــة يونيــو  ،٢٠١٣تــم اكتشــاف مــا مجموعــه  ٢١موقعًــا /مبعثــرات حجريــة فــي
المناطــق الخاضعــة للدراســة فــي جنــوب قطــر .وبالتالــي ،كانــت المرحلــة التاليــة مــن هــذا
البحــث هــي إجــراء تحليــل تقنــي لهــذه األدوات الحجريــة.
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تحليل المجموعات الحجرية :استنتاج أولي
فــي عــام  ،٢٠١٣بــدأ التحليــل األولــي للمجموعــات الحجريــة البالــغ عددهــا واحــد وعشــرون،
مؤخــرا فــي جنــوب قطــر .وقــد كشــف هــذا التحليــل عــن
والتــي اكتشــفتها وحــدة “بادمــاك”
ً
وجــود  ٢٠تجمعًــا حجري ـا ً كانــت بــا شــك تســبق تاريــخ العصــر الحجــري الحديــث ،حيــث تــم
العثــور علــى جميــع هــذه التجمعــات علــى قمــة التــال التــي تحيــط بالمنخفــض الرئيســي ،بينمــا تــم
اكتشــاف التجمــع الحجــري األخيــر ،والــذي يتميــز بخصائــص محتملــة للعصــر الحجــري الحديــث
( ،)QSS32فــي مســتوى منخفــض علــى هضبــة صغيــرة داخــل المنخفــض الرئيســي ،األمــر الــذي
يمثــل ســياق طبوغرافــي مختلــف تما ًمــا عــن التجمعــات الحجريــة األخــرى البالــغ عددهــا عشــرين،
والتــي ترجــع إلــى عصــور مــا قبــل العصــر الحجــري الحديــث.
ومــن الناحيــة التقنيــة ،بــدت التجمعــات التــي تتميــز بخصائــص العصــر الحجــري الحديــث مشــابهة
فــي كثيــر مــن النواحــي لمجموعــة قطــر (ب) حســبما تــم تعريفهــا مــن قِبــل كابــل (.)١٩٦٧
وتضمنــت تلــك التجمعــات ثالثــة مــن لبــوب األنصــال (منهــم نصــل واحــد متعــرج) ممــا يظهــر
عالمــات علــى إنتــاج المطــارق الملســاء والمطــارق الحجريــة الصغيــرة المصنوعــة مــن معــدن
الكوارتــز .كمــا تــم اســتعادة أجــزاء مــن حصــوة خضــراء صغيــرة (ربما من صخــور الســربنتينيت)
مــن منطقــة غيــر ذات صلــة ( ،)QSS25وعلــى مــا يبــدو كانــت تســتخدم كمطرقــة حجريــة (ولكــن
بعــد ذلــك تحطمــت) ،وتــم ترميمهــا فــي الموقــع.
وكان هنــاك أهميــة خاصــة للمجموعــات الحجريــة األخــرى البالــغ عددهــا عشــرون والتــي تــم
العثــور عليهــا فــي التــال التــي تغطيهــا الصخــور الرســوبية الصوانيــة والمحيطــة بالمنخفضــات،
والتــي كانــت بــا شــك تســبق تاريــخ العصــر الحجــري الحديــث (مــن الناحيــة التقنيــة ومــن ناحيــة
الصبغــة الصخريــة) والتــي تتميــز برقائــق حجريــة ذات أبصــال بــارزة وأســطح طــرق كبيــرة
غيــر مهيــأة ،ممــا يــدل علــى إنتــاج المطرقــة الصلبــة .ويبــدو أن تلــك المجموعــات الحجريــة تمثــل
نوعيــن متميزيــن مــن التجمعــات :أولهمــا يشــمل لبــوب كبيــرة وغليظــة ومطروقــة بشــدة وفــؤوس
حجريــة ،وثانيهمــا يشــمل رقائــق أصغــر حج ًمــا ومصنوعــة بإتقــان ،بمــا فــي ذلــك تقنيّــة أحاديــة
االتجــاه وجاذبــة نحــو المركــز تشــبه تقنيــة اللفلوازيــة (مــع عمليــات إعــادة الترميــم ،ولكــن حتــى
اآلن ال يوجــد دليــل علــى نحــت أســطح الطــرق).
وفــي هــذه المرحلــة مــن البحــث ،لــم يكــن مــن الواضــح مــا إذا كانــت هــذه المجموعــات المتميــزة
تمثــل مرحلتيــن معاصرتيــن ومتخصصتيــن نســبيًا مــن تسلســل العمليــات ،أو مرحلتيــن مختلفتيــن
تما ًمــا مــن العصــر الحجــري القديــم ،لذلــك كان مــن الضــروري إجــراء تحليــات تقنيــة ونموذجيــة
ضــا إلــى حــل الجــدال طويــل األمــد
إضافيــة لتلــك المجموعــات ،والتــي يمكــن أن تــؤدي نتائجهــا أي ً
حــول التصنيــف الزمنــي الــوارد فــي “أطلــس ثقافــة العصــر الحجــري فــي قطــر” الــذي أصــدره
كابــل عــام (.)١٩٦٧
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الشكل  ٦٢بالمقابل
صور ورسومات لمجموعة مختارة من
األدوات الحجرية التي تم العثور عليها من
قبل وحدة بادماك في جنوب قطر.
المصدر :وحدة بادماك (٢٠١٢الرسوم من
قبل واي ،هيلبرت).
يمكن وصف هذه األدوات الحجرية تقنيا ً
على النحو التالي:
 .١نواة حجرية كبيرة مطروقة بشدة.
 .٢رقائق حجرية منحوتة من الجانبين.
 .٣رقائق غير معدلة منقحة الجوانب.
 .٤رقائق حجرية ذات وجهين.
 .٥نواة حادة.
 .٦رقائق مطروقة على طول الهامش
الجانبي من النواة.

niarhaB
البحرين)
(مملكة
Al Khor
(الخور)

Qatar
(دولة قطر)

Arabian Gulf
ي)
(الخَليج العَ َرب ّ

Dukhan
(دخان)

Doha
(الدوحة)

Jaaw al
Banat
(جو البنات)
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Saudi
Arabia
(المملكة العربية السعودية)

اكتشــاف :العصــر الحجــري القديــم
فــي قطــر

بمــا إننــي وقفــت عنــد مدخــل لعالــم جديــد ،تحدثــت األحجــار تحــت قدمــي عــن الماضــي القديــم
الــذي كنــت أبحــث عنــه وهــو العصــر الحجــري القديــم فــي قطــر .ولكــن هــذه ليســت قصــة
ضــا اعتــراف بالمســاهمات التــي قدمهــا اآلخــرون ،الذيــن
اكتشــافات شــخص واحــد ،بــل هــي أي ً
ســاعدوني بطريقــة أو بأخــرى فــي العثــور علــى دليــل علــى الشــعوب األوائــل الذيــن جــاءوا
إلــى قطــر.

الشكل  ٦٣في المقابل
صورة أقمار صناعية لقطر (جوجل إيرث)
قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية وحدة
بادماك (.)٢٠١٧
صورة لقطر من جوجل إيرث .محدد عليها
مواقع المبعثرات السطحية الحجرية لوحدة
بادماك (بالدوائر الحمراء) .مواقع العصر
الحجري ،التي تم اكتشافها من قبل البعثة
األثرية الدنماركية إلى قطر (كما هو موضح
بالدوائر البيضاء) ،وكما هو مدون أيضا ً في
أطلس ثقافة العصر الحجري في قطر (كابل،
 )١٩٦٧وذات المرجعية الجيوغرافية لوحدة
بادماك (.)٢٠١٧

وفــي عــام  ،٢٠١٤وكجــزء مــن األبحــاث الجاريــة مــن قبــل وحــدة “بادمــاك” فــي قطــر،
تــم إجــراء تقييــم أولــي لمجموعــة مختــارة مــن المجموعــات الحجريــة التــي تــم حفظهــا فــي
المخــازن مــن قبــل (متاحــف قطــر) .وكان الهــدف مــن هــذا التحليــل هــو التوصــل لفهــم
أفضــل للمجموعــات الحجريــة البالــغ عددهــا واحــد وعشــرون ،والتــي عثــرت عليهــا وحــدة
“بادمــاك” (سكوت-جاكســون ،جيــه .إي .وآخــرون  )٢٠١٤عبــر جنــوب قطــر .وقــد صنفــت
نتائــج تحليــل عــام  ٢٠١٤هــذه المجموعــات الحجريــة البالــغ عددهــا واحــد وعشــرون كالتالي:
تجمــع حجــري واحــد محتمــل يرجــع للعصــر الحجــري الحديــث ،وعشــرون تجمــع حجــري
يرجــع لعصــور مــا قبــل العصــر الحجــري الحديــث.

وعلــى الرغــم مــن أن وحــدة “بادمــاك” قــد اكتشــفت اآلن العديــد مــن المواقــع /المبعثــرات
الجديــدة ،إال أن مــا كان مطلــوب إجرائــه بشــكل عاجــل هو تقييــم تقني وطوبولوجــي للتجمعات
الصخريــة التــي وجدتهــا حملــة التنقيــب األثريــة الدنماركيــة فــي قطــر فــي الخمســينات
ضــا لتحديــد -فــي ســياق البحــث
والســتينيات ،والتــي تُعــرف باســم “مجموعــة كابــل” ،وأي ً
الحالــي فيمــا يتعلــق بالعصــر الحجــري القديــم فــي شــبه الجزيــرة العربيــة -مــدى فعاليــة النظــام
التصنيفــي /الزمنــي للمجموعــات ((أ) و(ب) و(س) و(د)) الــذي قــام بــه كابــل ()١٩٦٧
والــذي أثــار جـ ً
ـرا (باعتبــار أن المجموعــة (أ) هــي أقــدم مجموعــة وترجــع لعصــور
ـدل كبيـ ً
مــا قبــل العصــر الحجــري الحديــث) وذلــك فيمــا يتعلــق بالمجموعــات الحجريــة.
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التحليــل :مقارنــة بيــن المجموعــات الحجريــة التــي عثــر عليهــا (كابــل) و المجموعات
الحجريــة التــي عثــرت عليهــا وحــدة “بادماك”
تــم عمــل قائمــة بالمجموعــات الحجريــة كمــا يلــي :مجموعــة كابــل (أ) بالموقــع رقــم  ،١ومجموعــة
كابــل (أ) بالموقــع رقــم  ،3ومجموعــة كابــل (ب) بالموقــع رقــم  ، XXXIVحيــث تــم فحصهــم
بالتفصيــل ثــم تمــت مقارنتهــم بالمجموعــات الحجريــة المتشــابهة تقنيًــا ،والتــي اكتشــفتها وحــدة
“بادمــاك” ،وتــم شــرحها كالتالــي :المجموعتــان ( )QSS25و(( )QSS29تمــت مقارنتهــم
بالمجموعــة (أ)) والمجموعــة (( )QSS32تمــت مقارنتهــا بالمجموعــة (ب)) .وكمــا هــو الحــال فــي
أي تجمعــات ،يمكــن أن تتمثــل المبعثــرات الخاصــة بــاألدوات الحجريــة برقائــق غيــر واضحــة المعالم
ترجــع لفتــرات مختلفــة مــن األنشــطة مــع احتماليــة بــأن التجمــع /التجمعــات قــد ال تــزال فــي مواقعهــا
األصليــة عنــد التصنيــع.

نتائج التحليالت الصخرية
ـرا للجــدل منــذ فتــرة طويلــة،
ـرا مثيـ ً
مــن المؤكــد أن وجــود العصــر الحجــري القديــم فــي قطــر كان أمـ ً
ولكــن نتائــج التحليــات التقنيــة والطوبولوجيــة التــي أجرتهــا وحــدة “بادمــاك” للتجمعــات الصخريــة
المحــددة تقــدم دليـ ً
ـرا علــى أن قطــر كانــت يســكنها شــعوب أوائــل خــال فتــرات العصــر
ـا مباشـ ً
الحجــري القديــم األدنــى والعصــر الحجــري القديــم األعلــى علــى حــد ســواء (تــم اكتشــاف تجمعــات
أخــرى تشــير إلــى وجــود العصريــن الحجــري القديــم األوســط ولكنهــا لــم تخضــع لتحليــل بعــد) .كمــا
يؤكــد هــذا التقييــم بوضــوح زعــم كابــل ( )١٩٦٧بوجــود عصــر مــا قبــل العصــر الحجــري الحديــث
فــي قطــر .وتحــدت تلــك النتائــج صحــة األنمــاط المقبولــة العامــة النتشــار العصــر الحجــري القديــم
عبــر شــبه الجزيــرة العربيــة (خاصــة أنــه كان مــن المعتقــد أن العصــر الحجــري القديــم ليــس لــه
وجــود فــي قطــر) ،كمــا تشــير إلــى أنــه يمكــن اآلن اعتبــار قطــر كحلقــة وصــل متكــررة فــي عالــم
العصــر الحجــري القديــم .وســيتم توضيــح التفاصيــل والنتائــج التحليليــة لهــذه النتائــج ،والتــي تــم
نشــرها عالميًــا (سكوت-جاكســون ،جيــه .إي .وآخــرون  ،)٢٠١٥فــي هــذا الكتــاب.

العصر الحجري القديم األدنى
كشــف التحليــل األولــي للمجموعــات الحجريــة مــن :مجموعــة كابــل (أ) بالموقــع رقــم  ،١ومجموعــة
كابــل (أ) بالموقــع رقــم  ،٣والمجموعتــان ( )QSS25و( )QSS29وجــود أدوات تقطيــع كبيــرة
ولبــوب (أبيفيليــة) خــام ،والتــي تشــير إلــى مرحلــة قديمــة ترجــع لفتــرة العصــر الحجــري القديــم
األدنــى ،فــي حيــن أن الغيــاب الواضــح لمجموعــة الفــؤوس اليدويــة الحجريــة التــي ترجــع للحضــارة
األشــولية الكالســيكية قــد يشــير إلــى تاريــخ يزيــد عــن مليــون ســنة ،كمــا تــم العثــور علــى هــذه
المواقــع مــن قبــل وحــدة “بادمــاك” حيــث إنهــا منتشــرة بشــكل كبيــر فــي جميــع أنحــاء جنــوب قطــر.
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تقييم مجموعة كابل (أ) بالموقع رقم  ،١ومجموعة كابل (أ) بالموقع رقم ٣
تــم العثــور علــى مجموعــة كابــل (أ) بالموقــع رقــم  ،١ومجموعــة كابــل (أ) بالموقــع رقــم ٣
علــى الهضــاب العاليــة التــي تقــع جنــوب شــرق وشــمال (دخــان) علــى التوالــي ،وكانــت جميــع
الصخــور مصنوعــة محليًــا مــن صخــور رســوبية صوانيــة بهــا نتــوءات كمــا تعرضــت لعوامــل
تجويــة شــديدة للغايــة.
وتتألــف مجموعــة كابــل (أ) بالموقــع رقــم  ١مــن  ٤٤قطعــة منهــا  ٢٧قطعــة أدوات ،وال
توجــد لبــوب ومعظــم الشــظايا عبــارة عــن رقائــق صخريــة ذات أشــكال متناســبة .وتشــمل
األدوات مجموعــة متنوعــة مــن األدوات الحصويــة ،بمــا فــي ذلــك القواطــع ،وأدوات التقطيــع،
والقواطــع العكســية ،باإلضافــة إلــى كاشــطات جانبيــة علــى رقائــق صخريــة ســميكة وعــدد
قليــل مــن األدوات المســتخدمة عبــر عصــور عــدة مثــل األزاميــل ،وقطــع ذات نتــوءات ســنيَّة
الشــكل ،والشــقوق.
كمــا تتألــف المجموعــات الحجريــة الخاصــة بمجموعــة كابــل (أ) بالموقــع رقــم  ٣مــن ١٤٣
عينــة ،حيــث تشــمل  ٩٣قطعــة مــن الشــظايا و  ٢٩لُبًــا و  ٢١أداة ،وتعــرض مجموعــة األدوات
مجموعــة مشــابهة مــن أدوات التقطيــع الثقيلــة كمــا هــو موجــود فــي مجموعــة كابــل (أ) بالموقــع
رقــم  ،١خاصــة القواطــع الكبيــرة باإلضافــة إلــى الســكاكين ثنائيــة الوجه .وتشــمل اســتراتيجيات

الشكل ٦٤
أدوات حجرية من مجموعة كابل أ –
الموقع  .١تم رسمها من قبل (ه.آروك)،
متاحف قطر.
أدوات حجرية من مجموعة كابل أ –
الموقع  :١كواشط جانبية من العصر
الحجري القديم األدنى (أ ٢٤/٣وأ)٢٨/٣
وأداة تقطيع (أ ٢٨/٣أعلى اليمين).

سم
٥
سم
٥

٠

٠

سم
٥

أ٢٢/٣

٠

سم
٥

أ٢٤/٣

٠
أ٢٨/٣
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الشكل ٦٥
مواقع وحدة بادماك  QSS25و
 QSS29في منطقة جو البنات.
المصدر :وحدة بادماك .٢٠١٤
مشهد يطل نحو موقعي وحدة
بادماك ،الموقع ( QSS25تلة
أمامية في يسار الصورة) والموقع
( QSS29تلة خلفية في يسار
الصورة).
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تفتيــت اللــب األدوات التاليــة :ســطح طــرق واحــد ،ولبــوب رقائــق وشــفرات أحاديــة االتجــاه
وذات قــوة تفتيــت جاذبــة نحــو المركــز وقطريــة وشــبه قطريــة ،ولبــوب عموديــة وذات أســطح
طــرق متعــددة ،حيــث تبلــغ زاويــة أســطح العمــل المجــاورة  ٩٠درجــة .كمــا يمكــن وصــف
مجموعــة كابــل (أ) بالموقــع رقــم  3بأنهــا صناعــة رقائــق بســيطة بالنظــر إلــى عــدد األنصــال
القليلــة (عددهــا  )٣وحقيقــة أن كل األنصــال قشــرية .ووفقًــا لـــ (بورداين) (بورديــس ،)١٩٦٨
قــد ترجــع تلــك التجمعــات إلــى صناعــة (الحضــارة األبيفيليــة) أو (الحضــارة األشــولية
األدنى).وكانــت اســتراتيجية التشــظي ة البســيطة فــي مجموعــة كابــل (أ) بالموقــع رقــم 3
مصحوبــة بتقنيــة (التشــكيل) لتصنيــع أدوات حصويــة ،وكان يُشــار إليهــا بواســطة عــدد كبيــر
نســبيًا مــن الرقائــق الخفيفــة (عددهــا  .)١٧وتبيــن الصخــور الموجــودة داخــل تلــك التجمعــات،
فــي ك ٍّل مــن األدوات الحصويــة وتقنيــات التشــظية ،عوامــل تجويــة متشــابهة للغايــة وغالبًــا
مــا يتــم العثــور علــى تلــك التجمعــات فــي ســياقات أخــرى مــن العصــر الحجــري القديــم
األدنــى .ومــع ذلــك ،وفــي هــذه المرحلــة مــن الوقــت ،ال يمكننــا أن نكــون علــى يقيــن بــأن تلــك
المكونــات هــي بالضــرورة مكونــات متزامنــة ،كمــا يجــب أن تؤكــد روابــط مشــتركة متكــررة
لهــذه التقنيــات فــي مواقــع البحــث األخــرى صحــة هــذا النمــوذج.

تقييم مواقع وحدة “بادماك” ( )QSS25و()QSS29
كانــت المواقــع ( )QSS25و( /)QSS29المبعثــرات الصخريــة مــن بيــن عــدد مــن المواقــع
التــي تــم اكتشــافها فــوق العديــد مــن التــال (المغطــاة بالصخــور الرســوبية الصوانيــة القابلــة
للتشــذيب) والتــي تحيــط بمنخفــض كبيــر وتطــل عليــه (وهــو أحــد المعالــم الــذي يبــدو أنــه تعرض
النهيــار إذابــة منخفــض و /أو كان بحيــرة قديمــة) فــي منطقــة (جــو البنــات) فــي جنــوب قطــر
(سكوت-جاكســون ،جيــه .إي .وآخــرون .)٢٠١٤
ويتطابــق التنميــط التقنــي ال ُمالحــظ فــي المواقــع ( )QSS25و( )QSS29مــع مكونــات تقنيــة
(التشــكيل) الموجــودة فــي مجموعــة كابــل (أ) بالموقــع رقــم  ،١ومجموعــة كابــل (أ) بالموقــع
رقــم  .٣وفــي كلتــا الحالتيــن ،يبــدو أن اســتراتيجية التفتيــت األوليــة هــي عبــارة عــن صناعــة
أدوات حصويــة خــام إلنتــاج القواطــع وأدوات التقطيــع .وبالنســبة للمجموعــات الحجريــة البالــغ
عددهــا اثنيــن وثالثيــن والتــي تــم جمعهــا فــي موقــع ( ،)QSS29تســعة منهــا عبــارة عــن قواطع.
وعــاوة علــى ذلــك ،تــم اكتشــاف أشــكال أوليــة ثنائيــة الوجــه وغيرهــا مــن المنتجــات الثانويــة
الخاصــة بشــذب الحجــر الصــوان مــن التصنيــع األولــي لــأدوات ثنائيــة الوجــه.

الشكل ٦٦
أدوات حجرية من موقع وحدة بادماك
.QSS25
آلمصدر :الصورة والرسوم بواسطة
(واي ،هيلبرت).
صور ورسومات للبوب ورقائق
تقطيع من العصر الحجري القديم من
موقع وحدة بادماك ( .QSS25تظهر
منصة الطرق بنقاط سوداء) .يبدو أن
استراتيجية تصغير الحجارة األولية
هي عبارة عن صناعة أدوات حصاة
خام إلنتاج أدوات التقطيع والقواطع.
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العصر الحجري القديم األعلى

الشكل ٦٧
أدوات حجرية من “المجموعة ب “لكابل
من الموقع .XXXIV
المصدر :وحدة بادماك  .٢٠١٦الرسوم
بواسطة (ه .آروك) .متاحف قطر.
صور لنواة ثنائية القطب من العصر
الحجري القديم (في اليسار) ونواة تاجية
غير محضرة (في الوسط) ونصل حجري
تاجي (في اليمين)

اعتبــر كابــل ( )١٩٦٧المجموعــات الحجريــة الخاصــة بالمجموعــة (ب) بالموقــع رقــم
( XXXIVأم طقــة) بأنهــا تنتمــي إلــى مرحلــة قديمــة مــن (المجموعــة (ب)) ،وأنهــا تجمعــات
فريــدة تما ًمــا داخــل قطــر نظــرا ً ألنهــا (تتميــز بطابــع العصــر الحجــري القديــم) .واســتنادًا إلــى
األبحــاث األثريــة التــي أجريــت منــذ نصــف قــرن تقريب ـاً ،نــدرك اآلن أن هــذه المجموعــة
المحــددة مــن الســمات التقنيــة -المطــارق الصلبــة ،وإنتــاج األنصــال ثنائيــة االتجاه مــن رؤوس
مســتدقة طويلــة ،واســتخدام قمــة الطيــة المحدبــة لتهيئــة ســطح العمــل الخــاص باللُــب -هــي
ســمة مميــزة مــن ســمات صناعــات العصــر الحجــري القديــم األعلــى الموجــودة فــي بــاد
الشــام ووادي النيــل .ومــن ثــم ،فإننــا نحــدد مبدئيًــا صناعــة “تاغــان” فــي العصــر الحجــري
القديــم األعلــى.
تقييم أعمال المجموعة “ب” التابعة للعالم كابل في الموقع XXXIV
ي للمجموعــة “ب” التابعــة للعالــم كابــل فــي الموقــع ( XXXIVأم
يشــير التحليــل األولــ ّ
طقــة) فيمــا يتعلــق بالتجمعــات الحجريــة أن كابــل ( )١٩٦٧قــد حالفــه الصــواب فــي التمييــز
بيــن هــذا الموقــع والمواقــع القطريــة األخــرى التابعــة للمجموعــة “ب” ،وأنــه “ال توجــد
رؤوس أنصــال ُمعــدة ،ولكــن اللبــوب البيضاويــة شــبه المســتديرة األســطوانية المفتتــة تثبــت
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الشكل ٦٨
موقع أم طقة في قطر .المصدر :وحدة
بادماك .٢٠١٤
مشهد من هضبة أم طقة قطر ،يطل
شماال إلى المنخفضات.

النســب الواضــح لهــذا الموقــع إلــى ثقافــات المجموعــة “ب” .وبشــكل عــام ،تظهــر التجمعــات
الخاصــة بالمجموعــة “ب” التابعــة لكابــل تقنيــة أنصــال موحــدة للغايــة تصحبهــا دائ ًمــا رؤوس
أســهم متشــظية مضغوطــة تابعــة ألوائــل العصــر الحجــري الحديــث فــي جميــع أنحــاء الشــرق
األدنــى .ومــع ذلــك ،تختلــف التجمعــات الحجريــة مــن الموقــع  XXXIVفــي عــدة جوانــب،
حيــث تكــون الشــظايا أكبــر بكثيــر ،حيــث تتــراوح الفراغــات النصليــة مــن  ٤ســم إلــى ٧
ســم طـ ً
ـول .ويغطــي هــذه المــواد غشــاء بنــي اللــون علــى عكــس الغشــاء الرمــادي الــوردي
المتماســك الموجــود فــي مواقــع مجموعــة “ب” النمطيــة .واألهــم مــن ذلــك ،تختلــف طريقــة
الزخرفــة أحاديــة الجانــب الخاصــة بتحضيــر وضبــط لبــوب األنصــال عــن النظــام الثنائــي
المعــروض فــي تجمعــات المجموعــة “ب” الكالســيكية .ولذلــك ،يجــب تمييــز هــذا النــوع
التجميعــي ،الــذي نشــير إليــه باســم “طقــان” ،عــن بقيــة المجموعــة “ب”.
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تتألــف التجمعــات الحجريــة الخاصــة بالموقــع ( XXXIVأم طقــة) مــن  ٣٦٣قطعـةً تشــمل:
 ١٢٣لبًــا ،و  ٢٣٤قطعــةً مــن الشــظايا ،و  ٦أدوات .وقــد ر ّكــز موقــع تشــذيب الحجــارة
هــذا علــى الوصــول إلــى منتجــات نهائيــة متوافقــة مــع األنصــال ،وال ُمشــار إليهــا بالوجــود
الحصــري للبــوب النصــل ومؤشــر النصــل (الطول/العــرض) ألكثــر مــن  .٧٥فعندمــا يكــون
مؤشــر النصــل مرتفــع للغايــة ،فقــد يشــير إلــى وجــود مجموعــة تميــل تجــاه الفراغــات
النصليــة .لــذا تكــون جميــع مراحــل االختــزال ممثلــة داخــل التجميــع الحجــري ،بــد ًءا مــن
ي للبــوب األوليــة إلــى اللبــوب الصغيــرة والمنهكــة وشــبه الدائريــة.
التحضيــر األولــ ّ

الشكل ٦٩
موقع وحدة بادماك  QSS32في منطقة جو
البنات .المصدر :وحدة بادماك.٢١٠٢
مشهد لموقع وحدة بادماك  QSS32من العصر
الحجري القديم والذي يقع على نتوء صخري
صغير ،في منتصف منخفض كبير في منطقة
(جو البنات) ،في جنوب قطر.

82

تظهــر جميــع اللبــوب األوليّــة التــي يبلــغ عددهــا  ٢١أن المرحلــة األوليــة مــن التحضيــر
تتمثــل فــي إعــداد قمــة واحــدة علــى طــول الحافــة الجانبيــة للــب ،وتتــراوح مــن التشــظية
الثنائيــة الخشــنة بالتنــاوب إلــى التنعيــم الحــاد الرفيــع .فعــادة ً مــا تكــون أســطح العمــل علــى
الوجــه الضيــق الممــدود للــب .تُعــد عمليــة التشــظية هــي عمليــة تكراريــة ودائ ًمــا مــا تكــون
ثنائيــة االتجــاه (>  )٪٧٥مــن المنصــات المتعارضــة .وقــد أ ُ ِعـدَت المنصــات الضخمــة بشــكل
ـادرا مــا تكــون متقابل ـةً .وتظهــر معظــم اللبــوب
ي فــي كثيــر مــن الحــاالت ،ولكنهــا نـ ً
عرض ـ ّ
أن أقــراص اللبــوب قــد أزيلــت مــن أجــل إعــادة تنشــيط المنصــات ،علــى الرغــم مــن عــدم
وجــود صفائــح كالســيكية بيــن المفــرزات .كان هنــاك  ١٥نصـ ً
ـا ُمزخرفًــا ،باإلضافــة إلــى
ـرا إضافيًــا لتشــذيب اللبــوب والتــي غالبًــا مــا تظهــر مســاحة فارغــة أزالــت المنصــة
 ١٩عنصـ ً

المتعارضــة .ال يوجــد دليــل علــى طحــن الحــواف المجــاورة للمنصــات الضخمــة ،كمــا ال
يوجــد دليــل علــى وجــود انتفاخــات تــدل علــى الضــرب بمطرقــة الناعمــة .تميــل المنصــات
الضخمــة فــي الشــظايا إلــى أن تكــون ضيق ـةً وعميق ـةً؛ ممــا يــدل علــى أن صانعــي األدوات
ضربــوا األنصــال مــن بعيــد علــى اللــب .وتــم العثــور علــى ســتة أدوات فقــط ،وكلهــا مــن
األنــواع الكالســيكية القديمــة مــن العصــر الحجــري القديــم :أربعــة إزاميــل واثنتــان مــن
كاشــطات النهايــة مصنوعــة علــى أنصــال.

تقييم أعمال وحدة بادماك في الموقع QSS32
إن الموقــع  QSS32هــو موقــع صخري/موقــع مبعثــرات صخريــة اكتشــفته وحــدة بادمــاك
فــي عــام  ،٢٠١٣ويقــع علــى جبــل وحيــد صغيــر جــدًا بالقــرب مــن المنخفــض نفســه أو
البحيــرة المغمــورة المعروفتيــن باســم  QSS25و .QSS29وعلــى الرغــم مــن أن هــذا الموقــع
ي
لــم يتــم دراســته بشــكل كامــل ،إال أن اكتشــاف لــب النصــل ثنائــي االتجــاه واللــب األولــ ّ
للنصــل ال ُمزخــرف مــن جانــب واحــد يشــير إلــى إمكانيــة وجــود تجمعــات إضافيــة مــن نــوع
“طقــان” فــي جنــوب قطــر.

سم

سم
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الشكل ٧٠
أدوات حجرية من موقع وحدة بادماك
 .QSS32المصدر :وحدة بادماك .٢٠١٦
الرسوم بواسطة (ه .آروك) متاحف قطر.
صورة ألدوات حجرية من العصر الحجري
القديم األعلى ،إزالة القشور المدمجة لنواة
حجرية ،كما موضح بالرسوم ،نواة حادة
(في األعلى) ونواة تاجية (في األسفل).
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تــم النظــر فــي جميع األمــور :ملخص
نتائــج تحقيقــات ٢٠٢٠-٢٠٠٩
لوحــدة بادمــاك فــي قطــر

إن التحليــات التكنولوجيــة والطوبوغرافيــة لمجموعــات مختــارة مــن التجمعــات الحجريــة
القطريــة التــي قامــت بهــا وحــدة بادمــاك قدمــت دليـ ً
ـا علــى وجــود العصــر الحجــري القديــم
بدولــة قطــر خــال كل مــن العصــر الحجــري القديــم األدنــى والعصــر الحجــري القديــم
األعلــى (كمــا تــم العثــور علــى تجمعــات حجريــة ذات خصائــص العصــر الحجــري القديــم
األوســط .ومــع ذلــك ،يتعيــن إجــراء المزيــد مــن التحليــل التكنولوجــي اإلضافــي قبــل تأكيــد
هــذا األمــر) .ولقــد أظهــر تحليــل هــذه التجمعــات فــي قطــر أن كابــل (“ )١٩٦٧أطلــس ثقافــة
العصــر الحجــري فــي قطــر” ،التصنيــف علــى أســاس الزمن/الصنــف ،مــع مجموعــة “أ”
األقــدم والخاصــة بمــا قبــل العصــر الحجــري الحديــث ،صحيــح فيمــا يتعلــق بالتجمعــات التــي
فحصناهــا .وعــاوة ً علــى ذلــك ،كان هولجــر كابــل هــو أول مــن أدرك أن العديــد مــن هــذه
التجمعــات كانــت تنتمــي إلــى العصــر الحجــري القديــم مــن حيــث ســماتها .ولذلــك ،يرجــع
الفضــل إليــه فيمــا يتعلــق باالعتــراف بهــذه االكتشــافات مــن قبــل العالَــم األكاديمــي الخــاص
بعلــم آثــار مــا قبــل التاريــخ.

الشكل  ٧١في المقابل
منطقة جو البنات .المصدر :وحدة
بادماك (ر .كاتلر ،سجل قطر الوطني
البيئي التاريخي) .٢٠١٣
تُظهر هذه الصورة ،التي التقطت في
عام  ، ٢٠١٣أعضاء من فريق وحدة
بادماك و فريق سجل قطر الوطني
البيئي التاريخي ،خالل مسوحات
ميدانية جيومرفولوجية وأثرية
للمنخفض الكبير و ما حوله في منطقة
جو البنات في جنوب قطر.

تطلــب العثــور علــى آثــار العصــر الحجــري القديــم بقطــر مــن وحــدة بادمــاك إجــراء سلســلة
مــن التقييمــات المكتبيــة يتبعهــا برنامــج مــن المســوحات الميدانيــة المنتظمــة والتحقيقــات
العامــة خــال الفتــرة ( )٢٠١٩-٢٠٠٩لتحديــد المواقــع الصخريــة /المبعثــرات الصخريــة غير
ال ُمكتشــفة ســابقًا ،ثــم تحديــد خصائــص التجمعــات الصخريــة المرتبطــة بهــذه المواقــع .وبشــكل
صلــة للطوبوغرافيــا والصــور الملتقطــة
أكثــر تحديـدًا ،أُجريــت تحليــات جغرافيــة مكانيــة ُمف ّ
بالســواتل والخرائــط الجيولوجيــة قبــل البــدء فــي العمــل الميدانــي لتحديــد مناطــق التنقيــب
الميدانــي .تــم تأكيــد صحــة مجموعــات البيانــات مــن خــال التجــارب الميدانيــة المباشــرة .وتــم
إكتشــاف العديــد مــن المواقــع الصخرية/المبعثــرات الصخريــة علــى التــال المغطــاة بصخــور
صوانيــة قابلــة للتســوية التــي تحيــط وتطــل دائ ًمــا علــى منخفضــات ضخمــة (مــن المحتمــل أن
ّ
ً
ســمات هــذه المنخفضــات تكمــن فــي كونهــا أقــل عرضـة لالنهيــار) والتــي تكــون فــي األصــل
ذات طبيعــة نهريــة والتــي قــد تكــون ،فــي وقــت مــا ،قنــوات مغمــورة و/أو بحيــرات مغمــورة.
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الشكل ٧٢
تصور محتمل لما كانت تبدو عليه دولة قطر خالل
معظم فترات العصر الحجري القديم.
هذا المشهد من محمية دونسكي الطبيعية في
فولغوغراد ،روسيا .صورة مستنسخة من المشاع
اإلبداعي :حاكم مقاطعة فولغوغراد أوبالست.
www.volganet.ru.
تقع محمية دونسكي الطبيعية عند ملتقى منطقة
السهوب مع المناطق الشبه الصحراوية ،حيث
تحاذي الجبال الكلسية السهول والمروج والغابات.

تتميــز نتائــج النمذجــة الجيومورفولوجيــة بأهميتهــا ألنهــا تشــير بوضــوح إلــى أن مناطــق
الدراســة فــي جنــوب ووســط قطــر (التــي تشــكل فيمــا بينهــا المواقــع الصخرية/المبعثــرات
الصخريــة الخاصــة بالعصــر الحجــري القديــم) بقيــت فــوق مســتوى ســطح البحــر لمــدة
المليونــي ســنة الماضيــة علــى األقــل.
.
ولقــد ســاعد التحليــل التكنولوجــي والطوبوغرافــي لمجموعــات األدوات الحجريــة الخاصــة
بالعصــر الحجــري القديــم مــن المواقــع الصخرية/المبعثــرات الصخريــة الجديــدة الخاصــة
بوحــدة بادمــاك ،التــي يكــون الســياق الخــاص بهــا مفهو ًمــا فه ًمــا جيــدًا ،فــي إجــراء
التحليــات التكنولوجيــة
و ا لطو بو غر ا فيــة
للمجموعــات الحجريــة
فــي “مجموعــة كابــل”
(كابــل  )١٩٦٧وذلــك
مــن خــال توفيــر إطــار
لهــذه التجمعــات ضمــن
منظــر طبيعــي مألــوف.
ـرا ،أضافــت نتائــج
وأخيـ ً
التحقيقــات التــي قامــت
بهــا وحــدة بادمــاك بعـدًا
جديــدًا إلــى الســجل
للعصــر
األثــري
الحجــري القديــم فــي
شــبه الجزيــرة العربيــة،
كمــا أثبتــت وجــود
العصــر الحجــري القديم
فــي قطــر) ماتيســيوكوفا
وكل ٢٠٢٠(.وهكــذا،
وعلــى الرغــم مــن أنــه
تــم حــل لغــز واحــد ،يتــم
اآلن التركيــز علــى حــل
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٦-٤
٤٥-٤٠

١٨-١٥

٦٥-٦٠
١٥
٥٥-٥٠
منذ آالف السنين
بقيــة األلغــاز .ولكــن مــع التقــدم فــي البحــث العلمــي ،وخاصــةً التقنيــات ســريعة التطــور
الكتشــاف وتحليــل الحمــض النــووي القديــم مــن التربة/الرواســب ،أصبــح مــن الممكــن بشــكل
متزايــد إكتشــاف وجــود أنــاس قدامــى فــي مواقــع محــددة فــي مناطــق لــم يتــم العثــور فيهــا
علــى بقايــا الهيــكل العظمــي (العظــام) .وبالتالــي ،تــزداد القــدرة علــى اإلجابــة علــى األســئلة
المثيــرة لالهتمــام المتعلقــة بالمواقــع الخاصــة بالعصــر الحجــري القديــم والتــي ترتبــط بشــكل
خــاص بنمــاذج هجــرة الصياديــن األوائــل عندمــا كانــوا يهاجــرون مــن شــبه الجزيــرة العربيــة
وإليهــا.
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الشكل ٧٣
خريطة تصويرية توضح الهجرة البشرية خارج إفريقيا (تم
إعادة تأريخ الخريطة في عام  .)٢١٠٦المصدر :مختبر
أبحاث الجينوم ltd https://www.yourgenome.org/
.stories / evolution-of-modern- humans ٢٠١٦
ويستند هذا النموذج من التشتت البشري عبر جميع أنحاء
العالم على تحليل الحمض النووي لكل من سكان العصور
القديمة والحديثة.

مــن هــؤالء األشــخاص الــذي جــاءوا إلــى قطــر خــال العصــر الحجــري القديــم منــذ زمــن
ســحيق؟
من أين أتوا؟ ولماذا؟
كم مكثوا؟  ....ومن ثم،
أين ذهبوا؟
لقــد تركــت الحقائــق واألدوات الحجريــة أدل ـةً واضح ـةً ،ولقــد اهتمينــا بذلــك األمــر كثيــراً.
ولكــن الســؤال المتمثــل فيمــا إذا تــم االهتمــام لهــذه الحقائــق واألدوات وتفســيرها علــى نح ـ ٍو
صحيــحٍ ،هــو ســؤال قــد يتــم اإلجابــة عليــه فــي المســتقبل.

		

الشكل  ٧٤إلى اليسار
“مشهد ضبابي”
المصدر :وحدة بادماك ٢٠١٣
عصفت الرياح فارتفع الرمل في الهواء،
فبدت مبعثرات سطحية من األدوات
الحجرية من العصر الحجري القديم كسجاد
يغطي قمة التل .ثم ،عندما هدأت الرياح،
نزلت الرمال  -لتغطي مرة أخرى وتخفي
عمل الصيادين المتنقلين -جامعو القوت
من البشر في العصور الحجرية القديمة في
قطر.
الشكل  ٧٥في المقابل
“خواطر”
(صورة لتحميل الجمال في جنوب قطر).
كلمات النص :جولي سكوت-جاكسون
مصدر الصورة :كالوس فيرديناند
( )١٩٥٩أتيحت بأذن من مالك حقوق
النشر متحف موسجارد .قاعدة بيانات
صور قطر(.)eaf108-0317
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خواطر
الوقت ،هو السجن الحقيقي ،الذي نعيش فيه ،فما نعرفه
وما نفكر فيه وما نفعله ال يمكن أبدًا أن ينفصل عن
العصر الذي نعيش فيه .إن القرارات التي نتخذها قد
تكون صحيحةً ،وقد تكون خاطئةً .الزمن وحده كفيل
بأن يخبرنا بذلك.
الشمس التي نراها اليوم هي الشمس ذاتها التي رآها
البشر األوائل ،والقمر الذي نراه ً
ليل هو القمر نفسه
الذي كان البشر األوائل يحدقون فيه .لقد مر الوقت.
مر وقت طويل ،ولكننا لم نفقد التواصل مع ذلك العالم،
فقد عثرنا على األدوات الحجرية التي صنّعوها ،وتعد
جميعها لمحة خاطفة على حياة الناس األوائل ،إنهم
مجموعات الصيادين المتنقلين -جامعو القوت بقطر
خالل العصر الحجري القديم.
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قراءات إضافية
القســم األول :الثقافــة المادية بالعصر
الحجــري القديم
الثقافة المادية بالعصر الحجري القديم األدنى

عــادة ً مــا تكــون األدوات الحجريــة ومفــرزات الرقائــق ،وهــي الحطــام الناتــج عــن عمليــة
تصنيــع األدوات الحجريــة ،هــي الدليــل الوحيــد علــى وجــود ثقافــة ماديــة مــا زالــت موجــودة ً
حتــى اآلن وتثبــت وجــود حيــاة بشــرية خــال العصــر الحجــري القديــم األدنــى وأوائــل العصر
الحجــري القديــم األوســط .ممــا ال شــك فيــه أن الصياديــن المتنقليــن -جامعــو القــوت القدامــى
صنعــوا أشــيا ًء كثيــرةً ،علــى ســبيل المثــال ،مــن الخشــب أو األعشــاب ،ولكــن لــم تســتمر
هــذه األشــياء حتــى زمننــا هــذا ،علــى الرغــم مــن وجــود اكتشــافات نــادرة واســتثنائية مــن
المــواد ســريعة الــزوال المرتبطــة بفتــرات العصــر الحجــري القديــم ،علــى النحــو ال ُموضــح
فــي األمثلــة التاليــة:
منــذ حوالــي  ١.٤مليــون ســنةٍ ،ظهــرت آثــار حرائــق وعظــام محترقــة فــي ســوارتکران،
جنــوب أفريقيــا ،كمــا تــم العثــور علــى أدلــة تثبــت اســتخدام النــار فــي شــكل مواقــد منــذ حوالــى
 ١.٤مليــون ســن ٍة فــي شيســووانجا ،كينيــا (جوليــت وآخــرون.)٢٠١٦ ،
وفــي جســر بنــات يعقــوب ،فــي بــاد الشــام ،احتــوت مــواد ُمخزنــة تعــود إلــى  ٧٩٠.٠٠٠ســن ٍة
علــى العديــد مــن األدوات الحجريــة الخاصــة بالتقاليــد األشــولية ،والتــي أُحــرق بعضهــا ،ممــا
يشــير إلــى أن النــار كانــت تُســتخدم بانتظــام مــن قبــل الصياديــن المتنقليــن -جامعــو القــوت
األوائــل (بوردوكيوكــس .)٤٠٠ :٢٠١٤ ،عــاوة ً علــى ذلــك ،تــم التوصــل إلــى اكتشــاف مثيــر
للفضــول فــي هــذا الموقــع.
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تــم العثــور علــى عــدد مــن المــواد الخشــبية المصقولــة التــي يعــود تاريخهــا إلــى ٧٨٠،٠٠٠
عــام ،ولكننــا ال نعــرف الغــرض مــن هــذه المــواد (غورين-إنبــار وآخــرون.)٢٠٠٢ ،
وتــم اكتشــاف أحــد أقــدم المســاكن ،وهــو كــوخ مــن العصــر الحجــري يعــود تاريخــه إلــى
 ٥٠٠،٠٠٠ســنةٍ ،فــي اللطامنــة ،ســوريا ،والــذي يُعــد بمثابــة أقــدم دليــل فــي العالــم علــى
وجــود الفــراش و األغطيــة (نــادال وآخــرون.)٢٠٠٤ ،

الشكل ٧٦
عملية استخراج رمح حجري من العصر
الحجري القديم األدنى من موقع شونغن.
المصدر :صورة مستنسخة بأذن من مالك حقوق
النشر ماكميالن للنشر المحدودة :الطبيعة( .ثيم
.)١٩٩٧
رمح حجري من العصر الحجري القديم األدنى
يعود تاريخه إلى حوالي  ٤٠٠,٠٠٠سنة .مجزأ
إلى خمسة أجزاء بسبب عمليات ما بعد الترسيب:
من الجزء السفلي ( )١إلى الجزء العلوي (.)٥
عظام حصان مقطعة تبدو واضحة أيضاً.

وفــي شــونينغن (ألمانيــا) ،تــم العثــور علــى ثمانيــة رمــاح خشــبية طويلــة ومشــحوذة بعنايــة
متصلــة مباشــرة ً برواســب عظــام العديــد مــن الخيــول التــي تعــود إلــى  ٣٠٠،٠٠٠ســن ٍة (تيــم،
١٩٩٧؛ فــان كولفسشــوتن .)٢٠١٤ ،يرتبــط هــذا التاريــخ بأواخــر العصــر الحجــري القديــم
األدنــى وبدايــات العصــر الحجــري القديــم األوســط.

١
٢

٣
٤
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٥

الثقافــة الماديــة بالعصــر الحجــري القديــم األوســط( :العصــر الحجــري األوســط
فــي إفريقيــا)
إن التعقيــد المتزايــد فــي صناعــة األدوات الحجريــة خــال العصــر الحجــري القديــم األوســط
ظهــر جليًــا فــي الثقافــة الماديــة الموجــودة حتــى اآلن التــي تتســم بســعة النطــاق والتنــوع .لقــد
ُجمعــت األدلــة الجوهريــة علــى األنشــطة والمهــام التــي قــام بهــا الصياديــن المتنقليــن -جامعــو
القــوت مــن العديــد مــن المواقــع فــي إفريقيــا وأوراســيا ،علــى ســبيل المثــال :المصطكــي
(شــكل مــن أشــكال الغــراء) ،والــذي أُســتخدم في صنــع األدوات
الحجريــة فــي العصــر الحجــري القديــم فــي أم الطيــل فــي وســط
ســوريا ،بمــا يوضــح اســتخدام المقابــض كمــا يقــدم دليـ ً
ـا علــى
األدوات المركبــة (بويــدا وموحيســن.)١٩٩٣ ،
ومــن بيــن العديــد مــن األمثلــة علــى األدوات العظميــة التــي
تــم اكتشــافها نجــد اكتشــافًا اســتثنائيًا يتمثــل فــي مجموعــة مــن
الحــراب متقنــة الصنع يعــود تاريخهــا إلــى ٩٠.٠٠٠-٧٠.٠٠٠
ســنةٍ .لقــد تــم اكتشــاف هــذه الحــراب فــي كاتانــدا ،جمهوريــة
الكونغــو الديمقراطيــة ،إفريقيــا (بروكــس وآخــرون.)١٩٩٥ ،
عثــر علــى دليــل علــى اســتخدام األفخــاخ
عــاوة ً علــى ذلــكُ ،
والشــراك فــي العصــر الحجــري القديــم األوســط فــي ســيبودو،
جنــوب أفريقيــا (وادلــي ،)٢٠١١ ،باإلضافــة إلــى العثــور
علــى دليــل يثبــت اســتخدام األقــواس والســهام خــال العصــر
الحجــري القديــم األوســط منــذ حوالــي  ٦٤.٠٠٠ســن ٍة (باكويــل
وآخــرون.)٢٠١٨ ،

الشكل ٧٧
حربة صيد عظمية شائكة عثر عليها في
كاتاندا ،جمهورية الكونغو.
المصدر :صورة من قبل تشيب كالرك،
مؤسسة سميثسونيان .حقوق النشر محفوظة
لمعهد سميثسونيان ،واشنطن ،الواليات المتحدة
األمريكية.
يرجع تاريخ هذه الحربة الشائكة إلى ما بين ٧٠
و  ٩٠ألف سنة ،وتُظهر دليالً على ارتباطها
بعمود الرمح الستخدامها كحربة لطعن سمك
السلور في ما قبل التاريخ والذي يصل وزنه
صا
إلى  ٨٦كجم ،وهو ما يكفي إلطعام  ٠٨شخ ً
لمدة يومين (معهد سميثسونيان  ،واشنطن).
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وباإلضافــة إلــى األدلــة الخاصــة بتقنيــة صناعــة الحرائــق فــي
شــكل مواقــد ،فــإن المواقــع التــي تعــود إلــى أواخــر العصــر
الحجــري القديــم األوســط هــي بمثابــة أدلــة توثــق مناطق أنشــطة
ُمقســمة إلــى أماكــن تشــبه مواقــع الصياديــن المتنقليــن -جامعــو
القــوت حاليًــا (شــاكون وآخــرون  .)٢٠١٢وعلــى الرغــم مــن
ذلــك ،لــم تنــج الهيــاكل الفعليــة ،مثــل األكــواخ ،بالقــدر الكافــي
مــن أجــل التعــرف عليهــا بصــور أكيــدة.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،تــم العثــور علــى أدلــة علــى االســتخدام
واســع النطــاق لتقنيــة الطحــن خــال العصــر الحجــري القديــم
األوســط والعصــر الحجــري األوســط فــي أفريقيــا (ونــدروف
عرفــت المــوارد البحريــة ،ال ســيما
وآخــرون١٩٩٣ ،؛ فــان بيــر وآخــرون .)٢٠٠٤ ،كمــا ُ
االســتخدام المبكــر للمحــار (كورتس-سانشــيز وآخــرون ،)٢٠١١ ،بدورهــا متزايــد األهميــة
خــال العصــر الحجــري القديــم األوســط (كليــن وآخــرون.)٢٠١٣ ،

خالل العصر الحجري القديم األوسط (كلين وآخرون.)٢٠١٣ ،
وطــوال فتــرة العصــر الحجــري القديــم األوســط ،توجــد أدلــة متزايــدة علــى وجــود مدافــن بشــرية
ُمخصصــة ،ولكــن يبقــى ســؤال دون إجابــة حتــى وقتنــا هــذا :هــل دُفنــت البضائــع الخطــرة التــي
تــم العثــور عليهــا مــع الجثــث عــن عمــد؟ (كونــارد.)٢٠١٥ ،
لقــد اُســتخدمت الصبغــات المعدنيــة األرضيــة فــي إنتــاج األلــوان ،علــى ســبيل المثــال :األحمــر
واألصفــر واألســود؛ كمــا اُســتخدمت المغــرة (ذات اللــون األحمر/البرتقالــي فــي كثيــر مــن
عثــر علــى أدلــة علــى هــذا فــي العديــد مــن المواقــع فــي جميــع أنحــاء عالــم
األحيــان) .لقــد ُ
العصــر الحجــري القديــم ،بمــا فــي ذلــك موقــع يعــود إلــى العصــر الحجــري األوســط فــي حــوض
أولورجيســيلي ،جنــوب كينيــا ،والــذي يعــود تاريخــه إلــى فتــرة مــن  ٢٩٥.٠٠٠إلــى مــا يقــارب
،ســن ٍة (بروكــس وآخــرون.)٢٠١٨ ،

أ

ب

الشكل ٧٨
النقش الحجري بالمغرة من كهف بلمبوس في
جنوب أفريقيا.
المصدر :صور بإذن من ماك حقوق النشر ،٢٠٠٢
الجمعية األمريكية لتقدم العلوم( .هينشلوود،
.)٢٠١٨
تشير هذه الصور التجريدية المنقوشة بواسطة
المغرة الحمراء إلى تطور السلوك اإلنساني الحديث
قبل  ٥٣ألف سنة على األقل وقبل بدء العصر
الحجري القديم األعلى األوراسي.

س

آ) هذه القطعة المسطحة من المغرة الشبه طينية
سهلة االنفالق و المائلة إلى طينية على الجانب
العكسي( :ب) عملية تقفي أثر الخطوط المحفورة و
التي تم التحقق منها بالدراسة تحت المجهر (شريط
مقياس ٥ ،ملم)( .س) لوح مستطيل طيني صفحي.
إن تسليط الضوء بشكل مائل على تلك العينة يوضح
الخطوط المنقوشة وعدم انتظام السطح .صمم
بعضها عن طريق الدق قبل عملية النقش واألخرى
عن طريق النقش المباشر( .د) تم التحقق من أن
الخطوط محفورة عند دراستها تحت التكبير ،ومسح
السطح ضوئيا ً (شريط المقياس ١٠ ،مم).
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الشكل ٧٩
أمثلة على حبات عقد حلزونية
صدفية بحرية من العصر الحجري
القديم األوسط :صور بإذن من
ماك حقوق النشر  ،٢٠٠٢الجمعية
األمريكية لتقدم العلوم( .فان هيرن
وآخرون.)٢٠٠٢ .
أصداف بحرية مثقوبة لصنع حبات
عقد من نوع N. gibbosulus:
أ و ب :أربعة مشاهد من حبات
عقد صدف عثر عليها في كهف
السخول في بالد الشام.
س :أربعة مشاهد من حبات عقد
صدف عثر عليها في كهف الجبانة
في الجزائر.

ضــا أدلــة قويــة علــى اســتخدام المغــرة فــي العديــد مــن مواقــع العصــر الحجــري القديــم
هنــاك أي ً
األوســط فــي أوراســيا ،علــى ســبيل المثــال ،فــي ماســتريخت-بلفيدير ،هولنــدا (روبروكــس
وآخــرون ،)٢٠١٢ ،وفــي إســبانيا ،فــي كهــف الطائــرات فــي إســبانيا وكهــف أنطــون (زيلهاو،
 .)٢٠١٠يُعتقــد أن االســتخدامات المحتملــة للمغــرة األرضيــة تشــمل طــاء الجســم ،وطــاء
الصخــور ،والرســم ،وطــب الطقــوس ،باإلضافــة إلــى اســتخدامات أخــرى (كونــارد.)٢٠١٥ ،
عثــر علــى عــدد كبيــر مــن المــواد المنقوشــة التــي يعــود تاريخهــا إلــى العصــر الحجــري
لقــد ُ
القديــم األوســط والعصــر الحجــري األوســط اإلفريقــي .ومــن بيــن األمثلــة المهمــة تبــرز قطــع
مــن المغــرة التــي يعــود تاريخهــا إلــى حوالــي ٧٥.٠٠٠ ,ســنةٍ ،عليهــا أنمــاط خطيــة منقوشــة
وأنمــاط الخطــوط المتقاطعــة فــي موقــع ســتيل بــاي ،جنــوب أفريقيــا (هنشــيلوود وآخــرون،
ضــا مئــات األجــزاء مــن حاويــات قشــور بيــض النعــام المزخرفــة ،والتــي
ووجــدت أي ً
ُ .)٢٠١٨
يعــود تاريخهــا إلــى  ٦٠.٠٠٠ســنةٍ ،فــي مــأوى ديبكلــوف روك ،جنــوب أفريقيــا (تيكســير
وآخــرون ،جنــوب أفريقيــا).
ضــا العديــد علــى األمثلــة مــن الحلــى الشــخصية مــن صنــع الصياديــن المتنقليــن-
هنــاك أي ً
عثــر علــى أدلــة تثبــت
ـث
ـ
حي
ـط،
ـ
األوس
ـم
ـ
القدي
ـري
ـ
الحج
ـر
ـ
العص
ـدار
ـ
م
ـى
ـ
عل
ـوت
ـ
جامعــو الق
ُ
اســتخدام األصــداف البحريــة كحلــى فــي وقــت مبكــر منــذ  ١٠٠.٠٠٠ســنةً فــي :مغــارة القفزة،
عثــر علــى أدلــة فــي وقــت الحــق فــي
بــاد الشــام (بار-يوســف وآخــرون ،)١٩٩٢ ،كمــا ُ
كهــف شــكول ،بــاد الشــام ،وواد جبانــة،
الجزائــر (فانهاريــن وآخــرون.)٢٠٠٦ ،
إن حبــات األصــداف المثقوبــة ،والتــي
يعــود تاريخهــا إلــى  ٦٠.٠٠٠ســنةً،
هــي مــن االكتشــافات الخاصــة بأواخــر
العصــر الحجــري القديــم األوســط التــي
تــم التوصــل إليهــا فــي موقــع كهــف بانغــا
يــا ســادي فــي كينيــا (شــيبتون وآخــرون،
.)٢٠١٨

١
٢

وطــوال فتــرة العصــر الحجــري القديــم
األوســط فــي أوراســيا والعصــر الحجــري
األوســط فــي أفريقيــا ،أصبــح عالــم
الصياديــن المتنقليــن -جامعــو القــوت مــن
عــا بشــكل
العصــر الحجــري القديــم متنو ً
متزايــد .لقــد اســتمر هــذا النمــط المتنــوع
التقدمــي ودائــم االتســاع وانتشــار التطــور
التكنولوجــي فــي العصــر الحجــري القديــم
األعلــى فــي أوراســيا وأواخــر العصــر
الحجــري فــي إفريقيــا.

٣
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الثقافــة الماديــة بالعصــر الحجــري القديــم األعلــى( :العصــر الحجــري
الحديــث فــي إفريقيــا)
مــن المســتحيل أن يحتــوي هــذا الكتــاب علــى توثيــق لجميــع التغييــرات والتطــورات
التــي حدثــت خــال هــذه الفتــرة ،والتــي يُعتبــر حدوثهــا فــي كثيــر مــن الحــاالت قــد
تــم فــي شــكل تدريجــي جـدًا ،وفــي أماكــن مختلفــة ،وعلــى مــدى فتــرات طويلــة مــن
الزمن.
وعوض ـا ً عــن ذلــك ،ســنكتفي بمناقشــة أمثلــة معينــة تميــز التغييــرات فــي الثقافــة
الماديــة لهــذه الفتــرة .وتشــمل هــذه األمثلــة :األدوات الحجريــة؛ هيــاكل المســاكن،
وابتــكارات المعيشــة ،والزينــة الشــخصية ،وأنشــطة الدفــن والتشــريح ،واآلالت
الموســيقية ،والفــن التشــخيصي وغيــر التشــخيصي.

الشكل ٨٠
أدوات حجرية من العهد األورجناسي .صورة مستنسخة
بأذن من مالك حقوق النشر ماكميالن للنشر المحدودة:
الطبيعة (ميالرز .)٢٠٠٤

االبتكارات في األدوات الحجرية
تــم العثــور علــى ابتــكارات جديــدة موثقــة فيمــا يتعلــق بــاألدوات الحجريــة
خــال العصــر الحجــري الحديــث فــي أفريقيــا والعصــر الحجــري القديــم
األعلــى فــي أوراســيا ،بمــا فــي ذلــك تقنيــة النصــل المنهجــي والشــفرات
الحجريــة علــى اللبــوب منشــورية الشــكل ودرجــات عاليــة مــن التوحيــد
الطوبوغرافــي (المورفومتــري) لــأدوات ،فــي مناطــق متنوعــة فــي إفريقيــا
والشــرق األدنــى وأوروبــا .وتشــمل هــذه المجموعــات النصليــة تقنيــات
قائمــة علــى إنتــاج لبــوب الســطوح واألنصــال باســتخدام الصناعــة اللفلوازية
وغيــر اللفلوازيــة خــال العصــر الحجــري الوســيط األعل ـى .فــي حيــن ال
يوجــد أدنــى شــك علــى وجــود اختــاف بيــن مجموعــات األدوات الحجريــة
الخاصــة بالعصــر الحجــري القديــم األوســط واألعلــى ،ظهــرت العديــد مــن
األشــكال المرتبطــة عــادة ً بالعصــر الحجــري القديــم األعلــى فــي فتــرات
ســابقة (كونــارد.)٢٠١٥ ،
ترتبــط بالعصــر الحجــري القديــم األعلــى فــي أوروبــا بيــن حوالــي ٣٥.٠٠٠
و ١٠.٠٠٠ســن ٍة مضــت سلســلة مــن خمــس مجموعــات مــن األدوات
الحجريــة المميــزة طوبوغرافيًــا والعضويــة التــي تــم اكتشــافها ألول مــرة
ســميت بأوريجناســيان ،وجرافيتيــن،
فــي منطقــة دوردونــي فــي فرنســا و ُ
وســولوترين ،وماجداليــن ،وأزيليــان (بيتيــت .)٢٠١٤ ،ومــع ذلــك ،تــم
العثــور علــى آثــار تعــود إلــى أوائــل األوريجناســيان فــي مناطــق كثيــرة فــي
أوروبــا يعــود تاريــخ أحدثهــا إلــى حوالــي  ٤٠.٠٠٠ســن ٍة مضــت .اختفــت
األوريجناســيان تما ًمــا منــذ حوالــي  ٢٨.٠٠٠ســنةٍ .وقبــل  ١٥.٠٠٠إلــى
 ١٢.٠٠٠ســنةٍ ،تــم تحســين تقنيــة األدوات الحجريــة بشــكل كبيــر ،علــى

أشكال أدوات مميزة لتقنيات العهد األورجناسي
“الكالسيكية” في أوروبا والشرق األدنى ١ .و٦
و ١٠هي كاشطات جؤجؤية شبه أنفية; ٢و ٣أنصال
أورجناسية;  ٩رأس عظمي مفلوق و ٤و ١٠هي أنصال
دقيقة منقحة.
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٩

ســبيل المثــال ،تقنيــة األنصــال ،و األنصــال
المدببــة ثنائيــة الوجــه و ذات أكتــاف مــن
الحضــارة الســوليرترية .كان هــذا التحســين
المســتمر لتكنولوجيــا األدوات الحجريــة هــو
أحــد الســمات الرئيســية مــن بدايــة العصــر
الحجــري القديــم األعلــى إلــى نهايتــه فــي
أوراســيا والعصــر الحجــري الحديــث فــي
أفريقيــا (بيتيــت.)٢٠١٤ ،

االبتــكارات فــي المســاكن وســبل
ا لمعيشــة
قــرب نهايــة العصــر الحجري القديــم األعلى
منــذ حوالــي  ٢٨.٠٠٠إلــى  ١٠.٠٠٠ســنةٍ،
تذبــذت حالــة المنــاخ بيــن البــرد الشــديد
(خــال الــذروة الجليديــة األخيــرة) والــدفء
الشــديد (خــال فتــرة الــدفء وتوقــف الزمــن
الجليــدي).

الشكل ٨١
أدوات حجرية من الحضارة
السوليترية .المصدر :صورة من
وولد إيمجينج )[CC BY-SA 3.
من ويكيميديا كومونزhttp://.
creativecommons. org/
licenses/by-sa/3.0
أدوات حجرية من الحضارة
السوليترية يعود تاريخها إلى ما بين
 ٢٧،٠٠٠و ٢٢،٠٠٠قبل الحاضر.
المصدر: Crot du Charnie,
Solutre Pouilly, Saone et
 ، Loireفرنسا.
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ومــع ازديــاد بــرودة المنــاخ ،تكيــف
الصياديــن المتنقليــن -جامعــو القــوت مــع
الظــروف القاســية الخاصــة بالــذروة الجليديــة األخيــرة .وطــوال العصــر الحجــري القديــم
األعلــى ،ازدادت درجــة تعقيــد أنمــاط االســتيطان تدريجيًــا .وعلــى الرغــم مــن أن اســتمرار
األشــخاص خــال العصــر الحجــري القديــم فــي اســتخدام الكهــوف ،هنــاك أدلــة ُمســجلة علــى
اســتخدام معســكرات صيــد صغيــرة ،وموقــدات فــي الهــواء الطلــق ،ومســتوطنات كبيــرة
شــبه مســتقرة ،ورفــوف تجفيــف وحفــر تخزيــن .وفــي كثيــر مــن األحيــان ،اســتخدمت عظــام
العديــد مــن المامــوث فــي البنيــة الفوقيــة للمســاكن فــي هــذه المواقــع (وجتــال وسوبســيك،
 .)٢٠٠٥وتــم العثــور علــى أمثلــة فــي ميســهيريتش ،أوكرانيــا (ديمــاي وآخــرون)٢٠١٢ ،
وفــي مواقــع رئيســية مثــل دولنــي فيســتونيس ،وبافلــوف وميلوفيــس فــي نهــر ديجــي ،موريفيــا
فــي جمهوريــة التشــيك ،يعــود تاريخهــا إلــى حوالــى  ٢٨.٠٠٠إلــى  ٢٥.٠٠٠ســنةٍ.
تمثــل هــذه المواقــع المســتوطنات شــبه المســتقرة فــي المعســكرات الضخمــة علــى ضفــة النهــر
التــي كانــت مشــغولةً لعــدة أشــهر فــي كل مــرة .تحتــوي هــذه المســتوطنات علــى أدلــة تثبــت
إعــادة اســتخدام الهيــاكل الشــتوية الثقيلــة ووجــود مخــازن تحــت األرض وفوقهــا .كانــت
والظــران التــي لــم
األدوات ال ُمســتخدمة فــي هــذه المواقــع مصنوعــةً مــن العظــم والعــاج
ّ
يتــم العثــور عليهــا محليًــا ،ولكــن تــم جلبهــا إلــى هــذه المواقــع مــن مصــدر بعيــد (ســيفوبودا

ضــا فــي هــذه المواقــع علــى آثــار منســوجات
عثــر أي ً
وآخــرون ٢٠٠٠؛ أوليفــاُ .)٢٠٠٥ ،
وحصيــر وســال .واســتمر اســتخدام عظــام المامــوث فــي بنــاء المســاكن حتى قبــل ١٥.٠٠٠
ـام علــى األقــل (ســوفير وآخــرون١٩٩٧ ،؛ .)٢٠٠٠
عـ ٍ

الشكل ٨٢
إعادة بناء مسكن من العصر الحجري القديم من
عظام الماموث الى وضعه السابق .المصدر:
صور بإذن من ماك حقوق النشر ناندارو [CC
BY-SA 3.0 (http:// creativecommons.
 ,] )org/licenses/by- sa/3.0من ويكيميديا
كومونز.

ومــع انتهــاء العصــر الحجــري الحديــث فــي أفريقيــا والعصــر الحجــري القديــم األعلــى فــي
أوراســيا ،يوجــد أدلــة علــى وجــود اســتراتيجيات صيــد ومعيشــة معقــدة ثابتــة ،فقــد ظهــرت
الحــراب الشــائكة أحاديــة التسلســل وثنائيــة التسلســل خــال هــذه الفتــرة الزمنيــة .وفــي
أوراســيا ،تــم اســتخدام أعــداد متزايــدة مــن مالجــئ الكهــوف والصخــور ،تختلــف حســب
اإلقليــم ،فــي الصيــد الموســمي .وأصبحــت هيــاكل المســاكن شــائعة ،كمــا تــم توزيــع الحفــر
وإعــادة اســتخدامها ،ممــا يشــير إلــى اســتيطان البشــر لهــذه المناطــق علــى مــدار الســنة،
والــذي يُعتقــد حاليًــا أنــه ربمــا كان ســمةً مميــزة ً لمعظــم المواقــع الرئيســية (ســوفير وآخــرون،
 ١٩٩٧وآخــرون١٩٩٧ ،؛ بيتيــت.)٢٠١٤ ،

عُرض هذا المسكن ،المعروف باسم “بيت
الماموث” ،في “معرض يوكو للماموث الصوفية
المتجلدة “ في يوكوياما باليابان في صيف عام
 ٢٠١٣ويعرض اآلن في المتحف الوطني في
كييف .تمت إعادة تشكيل هذه المجسم من بقايا
ماموث عمالقة حقيقية (عظام وأنياب).
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توجــد اآلن أدلــة علــى اســتخدام الخيــام شــبه المنحرفــة فــي كل مــن ألمانيــا وفرنســا ،والتــي يُنظــر
إليهــا علــى أنهــا توحــي بوجــود نمــاذج موحــدة لهــذه الهيــاكل المتنقلــة (جوريــس وتربرجــر،
 .)٢٠٠١وبيــن  ١٥.٠٠٠و ١٢.٠٠٠ســن ٍة فــي الماضــي ،تــم العثــور علــى إبــر خياطــة ذات
فتحــات فــي معظــم المواقــع (بيتيــت.)٢٠١٤ ،
الشكل ٨٣
حلي صدفية تقليدية مثقوبة ومزخرفة
من طبقات مختلفة عثر عليها في كهف
أوكاجيزلي  ١في مقاطعة هاتاي في تركيا.
المصدر :صورة بأذن مالك حقوق النشر
إلسيفير (ستينر .وآخرون .)٢٠١٣
( )aقوقعة صدفية بحرية (قمرية /
)Naticarius stercusmuscarum
ذات ثقبين (;)1⁄4millepunctata
( )bقوقعة صدفية (قرنيةEuthria/
 )corneaواحدة من أكبر أصداف الزينة
النادرة.
( )cقوقعة صدفية (جيبوال إس بي/
 )Gibbula spذات ثقب في القمة.
( )dمحارة (آكانثوكارديا توبركيليتوم/
)Acanthocardia tuberculatum
مثقوبة الحدبة.
( )eقوقعة صدفية (كونوس ميديتيريوس/
 )Conus mediterraneusمهترئة
بسبب األمواج بدون قمة.
( )fقوقعة صدفية (ناتيكيريوس إس بي/
(Naticarius sp
( )gejقواقع صدفية مثقوبة في مراحل
متنوعة من االستخدام (ناسيروس
جيباسولوسNassarius gibbosulus /
).
( )lekقواقع صدفية (ثيودوكسيس إس بي/
.)Theodoxus sp
( )lقواقع صدفية مهترئة من كثرة
االستخدام.
( )mقوقعة صدفية مهترئة بسبب
األمواج و مثقوبة في ما بعد
(ميالنوبسيس بريمورساMelanopsis /
.)praemorsa
( )nقوقعة صدفية مكسورة عند نقطة
الثقب (ناسيريوس.)Nassarius /
( )oesقواقع صدفية في مراحل متنوعة
(إن جيبوسولوس.N /
من االستخدام
.)gibbosulus
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الزينة الشخصية
تــم العثــور علــى صــدف بحريــة مثقوبــة يعــود تاريخهــا إلــى  ٤٠.٠٠٠ســن ٍة (أوائــل العصــر
الحجــري القديــم األعلــى) فــي لبنــان (أزوري)١٩٨٦ ،؛ وفــي مقاطعــة هاتــاي ،تركيــا (إســتينر
وآخــرون٢٠١٣ ،؛ وكوهــن وآخــرون )٢٠٠١ ،١٩٩٩ ،وســاحل ليجوريــا بإيطاليــا (دوكا،
.)٢٠١٣
تمتــد الفتــرة االنتقاليــة مــن العصــر الحجــري األوســط إلــى العصــر الحجــري الحديــث فــي
إفريقيــا ،حيــث ُوجــد حبــات مــن قشــور بيــض النعــام فــي إنكابونــي يــا موتــو ويعــود تاريخهــا
إلــى حوالــي  ٣ ٦.٠٠٠ســنةٍ ،كمــا ُوجــدت حبــات مماثلــة مــن قشــور بيــض النعــام فــي كهــف
مومبــا فــي تنزانيــا ،فــي الفتــرة بيــن  ٣٣.٠٠٠و ٢٩.٠٠٠ســن ٍة فــي الماضــي.

سم

عثــر فــي مواقــع المــآوي الصخريــة فــي وادي كاســلميرلي ،دوردونــي ،فرنســا علــى زينــة
لقــد ُ
شــخصية يرجــع تاريخهــا إلــى  ٣٢.٠٠٠ســنةٍ .تشــمل هــذه الزينــة خــرز من عــاج المامــوث ،وقالدات
مــن الصــدف المســتورد مــن ســاحل المحيــط األطلســي،
والــذي يبعــد أكثــر مــن  ٢٠٠كيلومتـ ٍـر (وايــت١٩٨٩ ،؛
فانهاريــن وديريكــو.)٢٠٠٦ ،

الدفن والمشارح
تتســم األدلــة علــى وجــود مواقــع للدفــن ُمخصصــة
خــال العصــر الحجــري الحديــث فــي إفريقيــا بالنــدرة
بشــكل خــاص .يحتــوي مدفــن كليســيس ريفــر مــوث،
جنــوب أفريقيــا ،علــى مجموعــة مــن الجثــث المحروقــة جزئيًــا .يعــود هــذا المــكان إلــى أوائــل العصــر
الحجــري الحديــث وهــو المثــال الوحيــد حتــى اآلن (كونــارد.)٢٠١٥ ،
عثــر علــى مدافــن العصــر الحجــري القديــم األعلــى فــي كهــف أبــر فــي
وفــي الشــرق األقصــىُ ،
عثــر علــى مدافــن فــي بحيــرة مونجــو
زهوكيديــان ،الصيــن (بيــي :١٩٣٩ ،وانــج ،)٢٠٠٥ ،كــم ُ
بأســتراليا ويعــود تاريخهــا إلــى أكثــر مــن  ٤٠.٠٠٠ســن ٍة (ثــورن وآخــرون.)١٩٩٩ ،
تختلــف ممارســات الدفــن خــال العصــر الحجــري القديــم األعلــى .يوجــد فــي أوروبــا الوســطي
والشــرقية العديــد مــن مواقــع الدفــن (بيتيــت .)٢٠١١ ،توجــد بعــض المدافــن المذهلــة فــي ســونغير،
روســيا ،ويعــود تاريخهــا إلــي حوالــي  ٢٨،٠٠٠ســن ٍة (بيتيــت  .)٢٠١٤ويبــدو أنــه ال توجــد مواقــع
دفــن فــي فرنســا حيــث ُوضعــت الجثــث فــي أجــواف أو قبــور ضحلــة فــي الكهــوف (أوجــوالت
وآخــرون .)٢٠٠١ ،وفــي أجــزاء أخــرى مــن أوروبــا ،علــى ســبيل المثــال :دولنــي فيســتونيس،
جمهوريــة التشــيك؛ بارمــا غرانــدي ،وغريمالــدي ،وفينتيميليــا ،إيطاليــا ،وليجوريــا (شــمال غــرب)
ضــا فــي قبــور ضحلــة ،وعــادة ً مــا تُغلــق بالمغــرة وبقايــا الحيوانــات
إيطاليــا ،كانــت المدافــن أي ً
والزخــارف الشــخصية المتقنــة وغيرهــا مــن المــواد مــن عــاج المامــوث.
.
وفــي أوراســيا ،غالبًــا مــا كانــت تزيــن المدافــن بتــرف فــي جميــع فتــرات المراحــل األخيــرة مــن
العصــر الحجــري القديــم األعلــى ،حيــث يتــم دفــن العديــد مــن الســلع الفخمــة فــي القبــور و التــي
تعكــس وضــع األفــراد المــادي و كذلــك احتياجــات الموتــى مــا بعــد الحيــاة (كونــارد .)٢٠١٥ ،وفــي
ذلــك الوقــت  ،فــي بعــض األماكــن  ،قبــل حوالــي  ١٠.٠٠٠ســنة  ،تــم تعليــم القبــور بالحجــارة
(بروليــو .)٢٠٠٠ ،
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الشكل ٨٤
حبات مستديرة من قشور بيض النعام
وجدت في كهف مومبا في تنزانيا.
المصدر :الصورة أتيحت بإذن مالك
حقوق النشر المعامالت الفلسفية للجمعية
الملكية ب (ديريكو وسترينجر .)٢٠١١

الشكل ٨٥
أدوات من صنع إنسان العصر الحجري
القديم عثر عليعا في دولني فيستونيس،
جمهورية التشيك.
المصدر :دون هيتشكوك ٢٠٠٨
http://www.donsmaps.com/
dolnivpottery.html

b

أ) حجر طحن مسطح مع أثار المغرة
عليه
ب) حلي بشكل الماموث صنعت من
السيراميك.
س) قالدة بشكل بومة
د) شكل منحوت قد يكون تم ارتداؤه
على الصدر ،أو ،بسبب انحناءه ،
كغطاء للرأس.

d
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c

اآلالت الموسيقية
أقــدم اآلالت الموســيقية المعروفــة هــي عبــارة عــن نوعيــن مــن المزاميــر العظميــة المصنوعــة
صنــع فــي شــفابن جــورا،
مــن عظــام البجعــة ،باإلضافــة إلــى مزمــار مــن عــاج المامــوث ُ
العصــر الحجــري القديــم األعلــى ،األفــق األثــري الثانــي بأوريجناســيان ،فــي غيسنكلوســتيرل،
جنــوب غــرب ألمانيــا (كونــارد وموريــو ،٢٠٠٤ ،كونــارد وآخــرون ،)٢٠٠٩ ،باإلضافــة
إلــى أجــزاء مــن مزمــار عظمــي وعاجــي مــن كهــف فوجلهيــرد ،جنــوب ألمانيــا (كونــارد
ضــا أجــزاء مــن مزماريــن عاجييــن ومزمــار كامــل تقريبًــا منحــوت
ومالينــا .)٢٠٠٨ ،توجــد أي ً
مــن دائــرة نصــف قطرهــا مــن نســر غريفــون مــن قبيلــة أوريجناســيان مــن كهــف هــول
فيلــس ،شــفابن جــورا ،ألمانيــا ،حيــث يرجــع تاريــخ الرواســب إلــى مــا بيــن  ٤٠.٠٠٠و
 ٣٧.٠٠٠ســن ٍة (كونــارد.)٢٠١٥ ،

الفن التشخيصي وغير التشخيصي
فــي بــاد الشــام ،توجــد أدلــة قليلــة أو بالــكاد ال توجــد أي أدلــة علــى الفــن التشــخيصي قبــل
 ٣٠.٠٠٠ســنةً ،ولكــن الوضــع يختلــف فــي أوروبــا .فاألعمــال األخيــرة توضح التاريــخ األقدم
للتماثيــل األويجناســية مــن كهــف شــفابن ،ألمانيــا ،منــذ  ٤٢.٥٠٠ســن ٍة (هيغــام وآخــرون،
.)٢٠١٢
الشكل ٨٦
مزمار من العصر الحجري القديم عثر عليه في
شفابن جورا ،ألمانيا .المصدر :صورة مسنسخة بإذن
من مالك حقوق النشر ماكميالن للنشر المحدودة:
الطبيعة (كونارد وآخرون.)٢٠٠٩.

يعــود أصــل العديــد مــن األشــياء الصغيــرة المحمولــة المنقوشــة بالعــاج المامــوث إلــى مناطــق
األوريجناســيان فــي فرنســا ويعــود تاريخهــا إلــى حوالــي  ٣٣.٠٠٠ســنةٍ .وقــد قدمــت العديــد
مــن المواقــع أدلــة علــى الفــن التشــخيصي يعــود تاريخهــا إلــى مــا بيــن  ٤٠.٠٠٠و٣٠.٠٠٠
ســن ٍة (كونــارد.)٢٠١٥ ،

قام صانع المزمار بنحت هذه اآللة من زند جناح
نسر غريفون (جيبس فولفيس) .هذا النوع من الطيور
تبلغ المسافة بين جناحيه بين  ٢٣٠و ٢٦٥سم وتعد
عظامه مثالية لصنع المزامير الكبيرة .تم توثيق
وجود نسور غريفون والنسور األخرى من رواسب
العصر الحجري القديم األعلى في كهوف شفابن.

تشــمل التماثيــل الخاصــة بأوائــل العصــر الحجــري القديــم األعلــى فــي مواقــع فــي جنــوب
ألمانيــا :الطيــور المائيــة ،والمامــوث ،وأمثلــة مختلفــة مــن “الرجــال المتأســدة” بأجســام بشــرية
ورؤوس األســود ،والتماثيــل النســائية.
ازداد مــدى تعقيــد وتطــور فــن الكهــوف علــى نحــو تدريجــي علــى مــدار العصــر الحجــري
عثــر علــى تصميمــات داخليــة رائعــة للكهــوف
القديــم األعلــى .وقبــل حوالــي  ١٨.٠٠٠ســنةٍُ ،
(علــى ســبيل المثــال ،فــن كهــف الســكو) فــي كل مــن فرنســا وإســبانيا .هنــاك العديــد مــن
األنــواع المختلفــة للرســم والنقــوش بأشــكال مختلفــة (بمــا فــي ذلــك الخطــوط والنقــاط واألهلّــة
ال ُمجمعــة) ،والحيوانــات ،والشــخصيات البشــرية ،واإلستنســل اليــدوي ،علــى جــدران وأســقف
هــذه المالجــئ الصخريــة وفــي أعمــاق الكهــوف (بيتيــت.)٢٠١٤ ،

101

الشكل  ٨٧إلى اليمين
أشكال حيوانات وإنسان منحوتة من العاج من
العصر الحجري القديم األعلى عثر عليها في
جنوب ألمانيا.
المصدر :صورة مسنسخة بإذن من مالك حقوق
النشر ماكميالن للنشر المحدودة :الطبيعة (ميالرز
.)٢٠٠٤
هذه األمثلة من المنحوتات العاجية تصور:
أ) رأس ألسد الكهف عثر عليه في كهف فوجلهيرد.
ب) حصان عثر عليه في كهف فوجلهيرد.
س) ماموث عثر عليه في كهف فوجلهيرد.
د) شكل بشري ذكري مع رأس ألسد الكهف عثر
عليهم في كهف هولينشتاين-شتادل.

د

أ

ب

س
ا الشكل  ٨٨في األسفل
فن محمول عثر عليه في كهف أبولو الثاني،
مقاطعة كاراس ،جنوب ناميبيا .المصدر :بإذن
من مالك حقوق النشر مجلة علوم اآلثار :تقارير
(ريفكين وآخرون.)٢٠١٦ ،

وفــي أفريقيــا ،تعــود بدايــات الفــن التشــخيصي ،والــذي يتضمــن الحيوانــات واألنمــاط الهندســية،
إلــى موقــع أبولــو الثانــي التابــع للعصــر الحجــري األوســط الحديــث ،والــذي يرجــع تاريخــه إلــى
حوالــي  ٣٠.٠٠٠عا ًمــا (تواريــخ الكربــون المشــع) (فوجلســانج١٩٩٨ ،؛ ريفكيــن وآخــرون،
.)٢٠١٦
ـرا تأريــخ فــن الكهــوف مــن سوالواســي إلــى  ٢٨.٠٠٠ســنة مضــت (بــروم وآخــرون
تــم مؤخـ ً
.)٢٠٢١
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ومــن حوالــي  ١٦.٠٠٠إلــى  ١٥.٠٠٠ســن ٍة مضــت ،لــم يكــن الفــن المتنقــل فــي أوروبــا
يحتــوي علــى التماثيــل المنحوتــة والمرســومة والصفائــح الدائريــة (التــي قــد تكــون مرتبطــة
ـرا علــى
بالمالبــس) فحســب ،بــل كان يحتــوي أي ً
ضــا علــى عناصــر أخــرى تــم تفســيرها مؤخـ ً
أنهــا خطــط هجوميــة لصيــد األســماك ،واألربطــة ال ُمســتخدمة فــي الخيــام أو الزالجــات أو
الدعائــم ال ُمســتخدمة فــي إنتــاج المنســوجات (أفربــوح  .)٢٠١٠ومنــذ حوالــي  ١٥.٠٠٠ســنةٍ،
عا ورســميةً (كونكــي .)١٩٨٥ ،وفــي الفئــة
أصبحــت التصاميــم غيــر التشــخيصية أكثــر شــيو ً
عثــر علــى تماثيــل منمقــة للغايــة.
الواســعة للفــن المتنقــلُ ،
اختفــت العديــد مــن ســمات العصــر الحجــري القديــم األعلــى فــي أوروبــا ،مثــل فــن الكهــوف،
والفــن المتنقــل واســع النطــاق والمتنــوع ،مــا بيــن  ١٣.٠٠٠و ١١.٠٠٠ســن ٍة مضــت .مــن
المرجــح أن فقــدان فــن الصخــور والكهــوف هــو مؤشــر علــى الزيــادة فــي توافــر المزيــد مــن
ضــا فــي الفــن ،ولكنــه
المــواد القابلــة للتلــف ،مثــل الخشــب واللحــاء الــذي يمكــن اســتخدامه أي ً
قــد ال يتــم الحفــاظ عليــه جي ـدًا فــي الســجل األثــري .لــم يختــف الفــن المتنقــل بالكامــل ،حيــث
أنــه بنهايــة فتــرة العصــر الحجــري القديــم ،كانــت توجــد تماثيــل صغيــرة منحوتــة مصنوعــة
مــن الخطــوط الكهرمانيــة والهندســية والحيوانيــة ،والحجــارة المطليــة بالمغــرة الحمــراء
والتصميمــات الهندســية المنقوشــة (ليونــاردي١٩٨٨ ،؛ جوريليــك٢٠٠٥ ،؛ دالميــري
وآخــرون.)٢٠٠٦ ،
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الشكل ٨٩
لوحة فنية لحصان وحيد القرن الخرافي
(اليونيكورن) في قاعة الثيران ،عثر عليها فيي
كهف كهف السكو في فرنسا .المصدر :صورة
بإذن من مالك حقوق النشر مجلدات دي غرويتر.
الحياة الميكروبية ألنظمة الكهوف (مارتن-
سناشز .وآخرون .)٢٠١٥

قراءات إضافية
القسم الثاني :التحليالت الجغرافية
المكانية
التحليالت الجغرافية المكانية وتقنيات البحث والمنهجيات المستخدمة من قبل
وحدة بادماك
يكمن الهدف من وراء األبحاث التي قامت بها وحدة بادماك في دولة قطر خالل الفترة من
 ٢٠٠٩إلى  ٢٠١٩في تحديد المناطق التي يُحتمل غزو العصر الحجري القديم لها واكتشاف
المبعثرات/المواقع العائدة للعصر الحجري القديم في المناطق التي لم يتم استكشافها من قبل.
وقبل البدء في التحقيقات الميدانية ،تم إجراء تقييم مكتبي للمناطق محل االهتمام .ولبدء هذه
العملية ،خضعت المنطقة موضوع األبحاث ً
أول إلى “االستكشاف االفتراضي” باستخدام
شاشة عرض عالية الدقة بمساحة  ٤متر  ٤ xمتر تستخدم تكنولوجيا المسح باألقمار الصناعية
لجوجل وبينغ .إن نظام تجانب بينغ (( )Bing tileالصورة الجغرافية لألرض  ٢٠١٣المؤرخ
في  ،)٢٠١٣/٠٥ /١٤والذي يميز بوضوح بين السمات السطحية ،وقع عليه االختيار في
النهاية الستخدامه في الدراسة .لقد مررنا بجميع نواحي قطر ،من الغرب إلى الشرق ومن
ً
كامل للمنطقة باستخدام التصوير ثالثي األبعاد،
الشمال إلى الجنوب ،حيث أجرينا مس ًحا جويًا
من أجل تحديد السمات الطبوغرافية والجيولوجية والمجسّمة.
بعد ذلك ،تم إنشاء قاعدة بيانات لوحدة بادماك باستخدام نظام المعلومات الجغرافية في
مخطط الخرائط العالمية (( )Global Mapperالذي يسمح بالتحليل السريع وتراكب نماذج
ضا
االرتفاعات الرقمية ( ،)DEMsورسم خرائط األقمار الصناعية والطوبوغرافية) .تم أي ً
نقل البيانات إلى نظام ( ArcGISالذي يمكن الوصول إليه في موقع العمل ،عبر متصفح
ضا تسجيل
 ArcGISيعمل على جهاز آيفون ،ودمج رسم الخرائط باستخدام بينغ) .وتم أي ً
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أ

ب

اإلحداثيات الخاصة بالمناطق محل االهتمام من أجل إجراء تقييمات مكتبية إضافية
ومفصلة قبل البدء في التحقيقات الميدانية.
.
وبالنسبة لكل منطقة من المناطق العامة محل االهتمام ،تم تحليل نماذج االرتفاعات
الرقمية والطبقات الكنتورية لنظام المعلومات الجغرافية لتحديد ،على سبيل المثال،
أماكن معينة (داخل كل منطقة) على حواف هضاب تطل على مناظر طبيعية بعيدة
وتطل على معالم قريبة منخفضة مثل الوديان والمنخفضات .وبعد ذلك ،تم مسح
وفحص الخرائط الجيولوجية التي قدمها سجل قطر الوطني البيئي التاريخي لتحديد
وأخيرا ،ساهم تراكب هذه الطبقة الجيولوجية
مناطق الحجر الجيري والدولوميت.
ً
مع التصوير الجوي المفصل باستخدام القمر الصناعي لمحركات البحث “جوجل”
و”بينغ” في تسهيل عملية تحديد مناطق معينة من المحتمل غزو العصر الحجري
القديم لها داخل المنطقة المستهدفة من األبحاث.

س

الشكل ٩٠
نماذج الجغرافيا المكانية لقطر .المصدر :قاعدة بيانات نظم
المعلومات الجغرافية لوحدة بادماك.
أ) تم استعراض صورة فضائية لقطر بدقة عالية لتحديد المناطق
التي يحتمل إمكانية وجود أدلة حول العصر الحجري القديم فيها.
ب) تم فحص الخرائط الجيولوجية الموثقة جغرافياً ،للبحث عن
المناطق التي تحتوي على جيولوجيا مالئمة لتصنيع األدوات
الحجرية من العصر الحجري القديم.
س) تم تحليل نموذج االرتفاعات الرقمية ( )DEMوبيانات
طبقة ذات معالم جغرافية محددة في قطر من قبل وحدة بادماك
 ،٢٠١٣للعثور على مواقع على حواف الهضاب المطلة نحو
مناطق متباعدة مختلفة االرتفاع وكذلك لفحص مالمح المناطق
القريبة المنخفضة.
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الشكل ٩١
مثال لرسم تفصيلي (باللون األزرق) لمسارات المناطق
ذات إمكانية وجود أدلة حول العصر الحجري القديم.
المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية
لوحدة بادماك.
تمت عملية تحديد مسارات المواقع ذات احتمالية عالية
لوجود العصر الحجري القديم عن طريق استخدام
خرائط جوية مفصلة عالية الدقة لتجنب العقبات
وتقليل المخاطر .حيث تم تصدير المسار إلى اإلشارة
الموضعية  Xفي جهاز آيفون و كذلك إلى نظام ماب
برو من ميكروسوفت سيرفيس برو ،ثم تم استخدام
هوائي خارجي لنظام تحديد المواقع . GPS
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تم تطبيق البيانات ال ُمستخلصة من نظام “تجانب بينج  ”١٣على مسارات عملية محسوبة
(على المناطق المحددة التي يُحتمل بشكل كبير العثور فيها على مبعثرات/مواقع تابعة للعصر
الحجري القديم) باستخدام المسارات الموجودة (حيثما أمكن) وتجنب األسوار ومناطق الرمال
الناعمة/المنجرفة ،والكثبان الرملية العالية ،والمنشآت العسكرية .تم نقل هذه البيانات إلى
برنامج  MotionXعلى جهاز آيفون به جهاز استقبال ُمعزز .Bad Elf GPS
تم التحقق من المبعثرات/المواقع العائدة للعصر الحجري القديم التي اكتشفتها وحدة بادماك
والتي تستدعي إجراء تحليالت مفصلة (من أجل فهم أفضل للسياق وسالمة التجمعات
الحجرية) باستخدام تقنيات ومنهجيات محددة.

الشكل ٩٢
صــورة لقطــر محــدد عليهــا المواقــع التاريخيــة
الموثقــة جغرافيــاً .المصــدر :قاعــدة بيانــات نظــم
المعلومــات الجغرافيــة لوحــدة بادمــاك.

تم رقمنة صور الخرائط من المصادر التاريخية ذات الصلة ،كما تم تسنيدها جغرافيًا في
خريطة نظام المعلومات الجغرافية لوحدة بادماك في قطر .ويشمل هذا المواقع الميدانية من
التحقيقات السابقة والخرائط التاريخية.

تــم ترقيــم صــور الخرائــط مــن مصــادر مختلفــة
ذات صلــة وتوثيقهــا جغرافيــاً ،بمــا فــي ذلــك
أمكنــة المواقــع مــن التحقيقــات الســابقة والمواقــع
التاريخيــة (خريطــة قطــر للبتــرول الرقميــة
والموثقــة جغرافيــا ً مــن عــام ( ١٩٥٦أســفل
اليســار)).
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الشكل ٩ ٣
مثال لتحاليل المواقع .مواقع وحدة بادماك
للعصر الحجري القديم و  QSS27و QSS29
 QSS32و ارتباطهم المكاني.
المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات
الجغرافية لوحدة بادماك.
تعرض هذه الصور من قاعدة بيانات نظم
المعلومات الجغرافية لوحدة بادماك الحالة
الجيولوجية والجيومورفولوجية والمكانية
للمبعثرات السطحية/المواقع من العصر
الحجري القديم و المكتشفة من قبل بوحدة بادماك
 QSS32و  QSS27و  QSS29و التي تم
تحديدها من خالل استخدام نظام جلوبال مابر
ف ،٧صور جوية عبر جوجل إيرث (ديجيتل
جلوب  )١١٠٢و الرادار الطيبوغرافي لمكوك
الفضاء  (SRTM) 90mنموذج االرتفاعات
الرقمية (ناسا .)٢٠٠٠

وإلنشاء نموذج ثالثي األبعاد لمنطقة الموقع ،تم أخذ سلسلة من الصور الجوية (على سبيل
المثال ،طائرة بدون طيار أو طائرة ورقية تطير فوق المنطقة) ،ثم تم تحليلها باستخدام برنامج
التصوير الفوتوغرافي “ .)/iwitness” (http://www.iwitnessphoto.comوباإلضافة
إلى ذلك ،تم استخدام المسح الضوئي بالليزر ثالثي األبعاد لتوفير سحابة نقطية مفصلة للسطح.
توفر البيانات الناتجة (عن أحدى أو كلتا التقنيتين) معلومات حول مكان الموقع وعالقته بالبيئة
المحيطة به.
وإلنشاء النموذج الجغرافي المكاني ثالثي األبعاد الخاص بتوزيع التجمعات الصخرية عبر
الموقع ،تم التقاط صور فوتوغرافية مفصلة (متداخلة) (على مستوى منخفض) بواسطة كاميرا
محمولة باليد أو طائرة بدون طيار .وأُستخدم برنامج التصوير المساحي ( )iWitnessإلنتاج
نموذج جغرافي مكاني يظهر ك ِّل من موضع واتجاه التجمعات الصخرية الفردية والفتات .ثم
أُستخدم هذا النموذج لتحليل هذه البيانات وتحديد العالقات المكانية داخل التجمعات الصخرية
(مثل نموذج شذب الصخور) ،ولتحديد العمليات الجيومورفولوجية (مثل تآكل المنحدرات)
التي ربما تكون قد زعزعت استقرار المنطقة الخاصة بموقع العصر الحجري القديم.

دوجو ىلع ليلد دجوي ال
ميدقلا يرجحلا رصعلا
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ميدقلا يرجحلا رصعلا دوجو ىلع ليلد دجوي ال

مسح أفقي
Plan

المحور( Aمن الشرق)

مسح جانبي
Profile

Widthعرضي
مسح

الشكل٩٤
مثال على تحليل فوتوغرافي لتوزع األدوات
الحجرية من العصر الحجر القديم واتجاهات
المحور )Aباستخدام برنامج أوريانا
لإلحصاءات الدائرية) للمبعثرات السطحية/
المواقع من العصر الحجري القديم المكتشفة
من قبل وحدة بادماك.
المصدر :تحليالت وحدة بادماك.
يوضح هذا المثال من الرسوم البيانية نتائج
تحليل اتجاهات المحور  Aلتأكيد مصداقية
وجود مواقع من العصر الحجري القديم
ومدى تأثير العمليات الجيومورفولوجية على
األدوات الحجرية بعد ترسبها األصلي .كما
تم إجراء تحليل مماثل لزاوية ميالن االنحدار
وكذلك اتجاه ميالن انحدار األدوات الحجرية.

كما أدى استخدام التحليالت الجغرافية المكانية وتقنيات ومنهجيات بحث محددة ،والتي تم
تحديثها باستمرار من قِبل وحدة “بادماك” ،إلى استخدام الوقت على نحو أكثر فعاليةً في
الميدان والحصول على مجموعات بيانات عالية الدقة ومفصلة ،والتي تُعتبر ضرورية من
.أجل إجراء تحليالت الحقة خارج الموقع ،والعالقات المتداخلة المكانية
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قائمة األشكال

قائمة األشكال

الصفحة
				 ٤

		
الشكل i
صورة لمبعثرات سطحية من األدوات الحجرية من العصر الحجري القديم في منطقة جو البنات.

		
الشكل ii
صورة لمنطقة جو البنات

٤

الشكل  iiiصورة الغالف الخلفية:
أدوات حجرية من العصر الحجري القديم من الموقع  QSS25في جنوب قطر.

٤

الشكل  ivصور الصفحة المقابلة :من األعلى إلى األسفل

٤

•صور األقمار الصناعية لمدينة آم صالل محمد في قطر .١٩٥٦
•مشهد لموقع وحدة بادماك  QSS90للعصر الحجري القديم.
•بعض األبحاث والكتب المعنية في مسألة وجود العصر الحجري القديم في قطر.
•صورة  GISتبين الجيولوجيا والتضاريس في جنوب قطر.
•تم العثور على أدوات حجرية في مكانها األصلي من العصر الحجري القديم من قبل وحدة بادماك في جنوب قطر.
عمليات البحث عن مبعثرات سطحية/مواقع من العصر الحجري القديم في قطر.
•
٩
		
الشكل ١
صورة لمنطقة جو البنات.
١١
		
الشكل ٢
خريطة لشبه الجزيرة العربية.

		
الشكل ٣
خريطة مبدئية لقطر أنتجها مكتب في الهند عام  ١٩٣٧تحت عنوان“ :خريطة تمهيدية لشبه جزيرة قطر”
(مع تعليقات توضيحية الحقة).

١٢

		
الشكل ٤
سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني.

١٥

الشكل  ٥في اليمين
سعادة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني وسعادة الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني.

٦١

الشكل  ٦في أعاله
مشاهد لبلدة (أُم صالل محمد) سنة .١٩٥٩

١٦

الشكل  ٧أعاله
مراكب صيد اللؤلؤ العربية التقليدية.

١٧

الشكل  ٨أعاله
تجار اللؤلؤ في الدوحة ،قطر.

١٧

الشكل  ٩في اليسار
الغوص بحثا عن اللؤلؤ في الخليج العربي.

١٧

		
الشكل
الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني والشيخ جاسم بن محمد آل ثاني و ج.ف .غلوب في بلدة (أم صالل محمد ( قطر.
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١٠

الشكل  ١١في اليسار
الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني وسعادة الشيخ جاسم بن محمد بن جاسم آل ثاني.

١٩

الشكل  ١٢أعاله
مشهد لبلدة (أم صالل محمد) في عام .١٩٥٩

١٩

		
الشكل ١٣
صورة جوية للدوحة عام .١٩٥١

٢٠

الشكل  ١٤أعلى اليسار
أول بئر نفط في قطر.

٢١

الشكل  ١٥أدنى اليمين
رسالة بخصوص امتياز النفط القطري.١٩٤٠ ،

٢١

الشكل  ١٦أعاله
شارع في سوق الدوحة عام  ،١٩٥٩بعد هطول أمطار غزيرة.

٢٢

الشكل  ١٧في اليمين
مشهد ألبراج الدوحة.

٢٢

الشكل  ١٨في المقابل
مصنع أوريكس جي .تي .إل للوقود الصناعي في مدينة رأس لفان في قطر (.)٢٠١٧

٢٢

الشكل  ١٩في اليمين
أعضاء البعثة األثرية الدنماركية إلى قطر.١٩٦٠ ،

٢٤

الشكل  ٢٠أدناه
خريطة لدولة قطر تظهر بلدة أم صالل محمد (باللون األحمر).

٢٤

الشكل ٢١
سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني (رئيس غرفة تجارة قطر) والدكتورة جولي سكوت-جاكسون
(رئيسة وحدة بادماك في جامعة أوكسفورد ،المملكة المتحدة).

٢٥

الشكل ٢٢
رسم تخطيطي:
تسلسل زمني عام (وليس مقياس) من العصر الحجري القديم منذ حوالي  ٣.٣مليون سنة إلى
ما قبل  ١٠آالف سنة.

٢٧

الشكل  ،٢٣المقابل يسارا ً

٢٨

أمثلة على أدوات حجرية من العصر الحجري القديم األدنى والتي يرجع تاريخها إلى  ٣.٣مليون
سنة تقريبا ً والمكتشفة في لومكوي ،كينيا ،أفريقيا.
٢٨

الشكل  ٢٤المقابل إلى اليمين
فأس حجري يدوي آشولي من العصر الحجر القديم يرجع تاريخه إلى حوالي  ١.٧مليون
سنة ،عثر عليه في أولدوفاي جورج ،تنزانيا ،أفريقيا.
ا
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لشكل 		 ٢٥
أدوات حجرية من العصر الحجري القديم عثر عليها في كهف قاسم ،بالد الشام .يرجع تاريخها
إلى حوالي  ٢٠٧٠٠٠إلى  ٤٠٠٠٠٠سنة.

٣٠

الشكل  ٢٦األعلى يسارا ً
اللفلوازية (نوع صناعة) ،أدوات حجرية يرجع تاريخها إلى حوالي  ١١٧٠٠٠إلى ٩٩٠٠٠عام،
وجدت في صحراء النفود الغربية ،السعودية.

٣١

الشكل  ٢٧أدنى اليسار
تطور آلية صنع النواة الحجرية ثنائية القطب من العصر الحجري األوسط عبر العصر الحجري
األعلى من موقع أم طقة ،قطر.

٣١

الشكل  ٢٨أعلى اليسار
أدوات حجرية من العصر الحجري األعلى عثر عليها في منطقة ناتاروك ،غرب توركانا ،كينيا،
أفريقيا .يعود تاريخها حوالي  ١١٥٠٠إلى  ١٣٥٠٠سنة تقريباً.

٣٢

الشكل  ٢٩األعلى يمينا ً
أدوات حجرية ميكروليثية الحقة عثر عليها في الجزء األسفل من مغارة الحمام (تافوغالت ،المغرب).

٣٢

الشكل ٣٠
تركيبة الحمض النووي (الحمض النووي الريبي منقوص األكسجين) .الجزيئات داخل الخاليا التي تحمل
المعلومات الوراثية وتمررها من جيل إلى جيل.

٣٣

الشكل ٣١
رسم تخطيطي يظهر تسلسل الحمض النووي.

٣٤

٣٥
الشكل ٣٢
عالمة يد بشرية قديمة سلبية االستنساخ (أستنسال) عثر عليها في كهف إل كاستيلو ،تيكو دي الس مانوس ،إسبانيا.
الشكل ٣٣
مبعثرات سطحية من أدوات الحجرية من العصر الحجري القديم عثر وجدت في منطقة (جو البنات).

٣٧

الشكل ٣٤
خريطة توضح نمط التوزيع لـ ٢٥موقعًا  /أماكن المبعثرات السطحية من العصر الحجري القديم التي
عثرت عليها وحدة بادماك على طول الحافة الغربية لجبال الحجر في اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة
عمان (تشير الدوائر البيضاء المتداخلة إلى مواقع متعددة).

٣٨

الشكل 		 ٣٥
صور لمبعثرات سطحية  /مواقع من العصر الحجري القديم عثر عليه من قبل وحدة بادماك في دولة اإلمارات
العربية المتحدة وسلطنة عمان.

٣٩

الشكل  ٣٦في المقابل
صورة من صحف وكتب متعددة تروي تفاصيل آثار قطر.

٤١

الشكل ٣٧
ت .ج .بيبي و ب .ف .جلوب (قادة البعثة األثرية الدنماركية إلى قطر من  ١٩٥٦إلى .)١٩٥٩

٤٢

الشكل  ٣٨أعاله
صورة لغالف مجلة كومل (( .)١٩٦٤اكتشافات العصر الحجري في قطر).

٤٣
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الشكل  ٣٩إلى اليسار
صورة لهولجر كابل (قائد البعثة األثرية الدنماركية إلى قطر من  ١٩٦٠إلى .)١٩٦٤

٤٣

الشكل ٤٠
خريطة تبين أماكن مواقع العصر الحجري التي تم اكتشافها من قبل البعثة األثرية الدنماركية إلى قطر.

٤٤

الشكل ٤١
صورة لغالف “ أطلس ثقافة العصر الحجري في قطر” والذي تم نشره من قبل مطبعة
جامعة آرهوس (كابل .)١٩٦٧

٤٥

الشكل  ٤٢أعلى اليسار
مشهد للموقع  XXIXوالذي حدده كابل في منطقة الخور  ،١٩٧٠من السبخة باتجاه الشمال الغربي.

٤٦

الشكل  ٤٣أعلى اليمين
مشهد لمنطقة الخور من التالل المطلة على السبخة.

٤٦

الشكل ٤٤
صورة أقمار صناعية لمنطقة الخور في قطر (جوجل إيرث).

٤٧

الشكل ٤٥
تقارير من البعثة األثرية الفرنسية إلى قطر.

٤٨

الشكل 		 ٤٦
مشهدان لقرية الخور لصيد األسماك.

٤٩

الشكل ٤٧
مشهد لمنطقة السبخة في الخور ( )٢٠١٤يطل إلى الشمال الشرقي (يمكن رؤية خط األنابيب
الذي تم وضعه حديثًا ،باللون األزرق ،بشكل قطري مائل عبر الجزء العلوي من الصورة.

٥٠

الشكل ٤٨
مشهد للمواقع ( )FBو( )FPPفي منطقة الخور ،والذي تم فحصه من قبل البعثة األثرية الفر
نسية إلى قطر ،كما تظهر الحفرة م خور في المقدمة.

٥١

الشكل ٤٩
رسم تخطيطي للمواقع ( )FBو( )FPPفي منطقة الخور والتي تم فحصها من قبل البعثة األثرية
الفرنسية إلى قطر

٥٣

الشكل ٥٠
خريطة لقطر تظهر الموقع العام ألم طقة والعسيلة كما تم وصفه من قبل البعثة األثرية الفر
نسية إلى قطر ،توم ( ١تكسييه .)١٩٨٠

٥٥

الشكل ٥١
رسم تخطيطي للطبقات األرضية للموقع (( FBتحت الموقع ( FPPعلى
كتف التل) في منطقة الخور ،كما تم وصفه أوالً من قبل من قبل البعثة األثرية الفرنسية
إلى قطر ،توم ( ١إنيزان.)١٩٨٠:١٧٣

٥٦
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الشكل ٥٢
رسم تخطيطي لطبقة األرض للموقع ( )FBفي منطقة الخور والموضح الحقا ً في تعديالت
التوثيق (إنيزان  ،)١٩٨٠:٢٠٦بعد إعادة تقييم بيانات البعثة األثرية الفرنسية.

٥٧

الشكل ٥٣
خريطة لشرق شبه الجزيرة العربية توضح الفكرة المعتقدة دوليًا بأنه ال يوجد أي أثر للعصر
الحجري القديم في دول الخليج العربي الشرقية (كما تظهر باللون األبيض).

٥٩

الشكل ٥٤
“زمان غامض”

٦١

٦٣
الشكل ٥٥
رسم تخطيطي يوضح تسلسل األحداث المحيطة باكتشافات األدوات الحجرية في قطر والتفسيرات المرتبطة بها.
الشكل 		 ٥٦
روضة حمرة ،قطر.

٦٥

الشكل ٥٧
نموذج االرتفاعات الرقمية ( )DEMفي قطر والخليج العربي.

٦٦

الشكل ٥٨
خرائط تبين تأثير التغيرات في مستويات سطح البحر على طبوغرافيا قطر على مدى مليوني سنة.

٦٧

الشكل  ٥٩في األشكال السداسية األضالع أعاله
مصورة للتحليالت الجيومورفولوجية من قبل وحدة بادماك للمناطق المحتملة لوجود العصر
نتائج
َّ
الحجري القديم في جنوب قطر (انظر قسم المزيد من القراءة).

٦٨

الشكل  ٦٠مقابل األشكال السداسية األضالع أدناه.
مصورة للتحليالت الجيومكانية من قبل وحدة بادماك للمناطق المحتملة لوجود العصر الحجري
نتائج
َّ
القديم في جنوب قطر (انظر قسم المزيد من القراءة).

٦٨

الشكل ٦١
موقع بادماك  QSS25في منطقة جو البنات.

٧٠

الشكل  ٦٢بالمقابل
صور ورسومات لمجموعة مختارة من األدوات الحجرية التي تم العثور عليها من قبل
وحدة بادماك في جنوب قطر.

٧٣

الشكل  ٦٣في المقابل
صورة أقمار صناعية.

٧٥

الشكل ٦٤
أدوات حجرية من مجموعة كابل أ – الموقع .١

٧٧

الشكل ٦٥
مواقع وحدة بادماك  QSS25و  QSS29في منطقة جو البنات.

٧٨
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الشكل ٦٦
أدوات حجرية من موقع وحدة بادماك .QSS25

٧٩

الشكل ٦٧
أدوات حجرية من “المجموعة ب “لكابل من الموقع .XXXIV

٨٠

الشكل ٦٨
موقع أم طقة في قطر.

٨١

الشكل ٦٩
موقع وحدة بادماك  QSS32في منطقة جو البنات.

٨٢

الشكل ٧٠
أدوات حجرية من موقع وحدة بادماك .QSS32

٨٣

الشكل  ٧١في المقابل
منطقة جو البنات.

٨٥

الشكل ٧٢
تصور محتمل لما كانت تبدو عليه دولة قطر خالل معظم فترات العصر الحجري القديم.
هذا المشهد من محمية دونسكي الطبيعية في فولغوغراد ،روسيا.

٨٦

الشكل ٧٣
خريطة تصويرية توضح الهجرة البشرية خارج إفريقيا (تم إعادة تأريخ الخريطة في عام .)٢٠١٦

٨٧

الشكل  ٧٤إلى اليمين
“مشهد ضبابي”

٨٨

الشكل  ٧٥في المقابل
“خواطر”

٨٨

الشكل ٧٦
عملية استخراج رمح حجري من العصر الحجري القديم األدنى من موقع شونغن.

٩١

الشكل ٧٧
حربة صيد عظمية شائكة عثر عليها في كاتاندا ،جمهورية الكونغو.

٩٢

الشكل ٧٨
النقش الحجري بالمغرة من كهف بلمبوس في جنوب أفريقيا.

٩٣

الشكل ٧٩
أمثلة على حبات عقد حلزونية صدفية بحرية من العصر الحجري القديم األوسط.

٩٤

الشكل ٨٠
أدوات حجرية من العهد األورجناسي.

٩٥
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الشكل ٨١
أدوات حجرية من الحضارة السوليترية.

٩٦

الشكل ٨٢
إعادة بناء مسكن من العصر الحجري القديم من عظام الماموث الى وضعه السابق.

٩٧

الشكل ٨٣
حلي صدفية تقليدية مثقوبة ومزخرفة من طبقات مختلفة عثر عليها في كهف أوكاجيزلي
 ١في مقاطعة هاتاي في تركيا.

٩٨

الشكل ٨٤
حبات مستديرة من قشور بيض النعام وجدت في كهف مومبا في تنزانيا.

٩٩

الشكل ٨٥
أدوات من صنع إنسان العصر الحجري القديم عثر عليعا في دولني فيستونيس ،جمهورية التشيك.

١٠٠

الشكل ٨٦
مزمار من العصر الحجري القديم عثر عليه في شفابن جورا ،ألمانيا.

١٠١

الشكل  ٨٧إلى اليمين
أشكال حيوانات وإنسان منحوتة من العاج من العصر الحجري القديم األعلى عثر عليها في جنوب ألمانيا.

١٠٢

الشكل  ٨٨في األسفل
فن محمول عثر عليه في كهف أبولو الثاني ،مقاطعة كاراس ،جنوب ناميبيا.

١٠٢

الشكل ٨٩
لوحة فنية لحصان وحيد القرن الخرافي (اليونيكورن) في قاعة الثيران ،عثر عليها فيي كهف كهف
السكو في فرنسا.

١٠٣

الشكل  ٩٠في المقابل
نماذج الجغرافيا المكانية لقطر.

١٠٤

الشكل ٩١
مثال لرسم تفصيلي (باللون األزرق) لمسارات المناطق ذات إمكانية وجود أدلة حول العصر الحجري القديم.

١٠٦

الشكل ٩٢
صورة لقطر محدد عليها المواقع التاريخية الموثقة جغرافياً.

١٠٧

الشكل 		 ٩٤
مثال لتحاليل المواقع.

١٠٨

الشكل ٩٤
مثال على تحليل فوتوغرافي لتوزع األدوات الحجرية من العصر الحجر القديم واتجاهات المحور)A
باستخدام برنامج أوريانا لإلحصاءات الدائرية) للمبعثرات السطحية/المواقع من العصر الحجري
القديم المكتشفة من قبل وحدة بادماك.

١٠٩
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الفهرس
أدوات حجرية
اآلشولية٢٩،٤٩،٥٤،٧٦،٧٨،٩٠ :
أدوات التقطيع والقواطع٧٨،٧٩ :
أولدوان٢٨ :
األورجناسية٩٦ :
السوليترية٩٦ :
طقان٨٠،٨١،٨٣ :
فأس حجري يدوي٢٩،٤٩،٧٦ :
لب ،نواة حجرية٧٣ :
اللفلوازية٣٠ :
المواقع القطرية التابعة للمجموعة “ب”٧٣ :
الموستيرية٣٠،٤٥ :
نصل٣٠،٥٤،٥٥،٧٣،٨١،٨٢ :
أطلس ثقافة العصر الحجري في قطر ،هولجر كابل٤٥،٤٦،٤٨،٥٠،٥٨ :١٩٧٦ ،
اإلمارات العربية المتحدة٨،٣٩ :
إنيزان ،ماري-لويز٦،١٣،٥١،٥٨ :
ب
بحيرات مغمورة٨٦ :
االبليوسين٦٦ :
ت
تأريخ٣٢،٥٧،٥٨ :
تحليالت الجغرافية المكانية٦٦،٨٥،١٠٤،١٠٩ :
التصوير المساحي١٠٨ :
التغيير المناخي٦٦ :
تكسييه ،جاك٦،١٣،٥٤ :
تكون التربة٥٦ :
التكوين الوراثي (الجينوم)٣٣،٣٤ :
ث
الثقافة المادية
استخدام عظام الماموث٩٦،٩٧ :
األقواس والسهام٩٢ :
اآلالت الموسيقية١٠١ :
حبات صدفية حلزونية بحرية مثقوبة٩٣،٩٤ :
حربة لصيد السمك٩٢ :
خرز ،حبات مثقوبة٩٤،٩٩ :
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الدفن٩٣،٩٩ :
رماح٩١ :
زينة شخصية٩٤ :
الفن التشخيصي١٠١ :
النار١٠١ :
هيكل المساكن٩١ :
ج
جلوب١٨،٢٤،٤٢ :
جولي سكوت-جاكسون٦،١٣،١٥،٣٨،٧٠،٧٥ :
جيولوجيا  /جيولوجية٣٧،٦٨،٨٥،١٠٥ :
الجيومورفولوجيا٣٧،٥٣،٦٧،٦٨ :
ح
الحرب العالمية األولى والحرب العالمية الثانية٢١ :
الحمض النووي٣٣،٣٤،٨٧ :
حملة التنقيب األثرية الدنماركية إلى قطر١٣،١٨،٤١،٤٣،٥٥،٦١:
حملة التنقيب األثرية الفرنسية إلى قطر١٣،٤١،٤٦،٤٩،٥١،٥٩ :
خ
خرائط

تحديد مسارات المواقع باستخدام صور أقمار صناعية ثالثية األبعاد١٠٦ :
توثيق الخرائط التاريخية جغرافياً١٠٧ :
الخرائط الجغرافية المكانية للجيولوجيا والتضاريس ومنحدرات جنوب قطر٦٨ :
خريطة تبين أماكن مواقع العصر الحجري التي تم اكتشافها من قبل البعثة األثرية الدنماركية إلى قطر٤٤ :
خريطة تصويرية توضح الهجرة البشرية خارج أفريقيا٨٧ :
خريطة توضح نمط التوزيع لـ ٢٥موقعًا  /أماكن المبعثرات السطحية من العصر الحجري القديم التي
عثرت عليها وحدة بادماك على طول الحافة الغربية لجبال الحجر في اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة
عمان٣٨ :
خريطة لدولة قطر تظهر الموقع العام ألم طقة والعسيلة٥٥ :
خريطة لدولة قطر تظهر بلدة أم صالل محمد٢٤ :
خريطة لشبه الجزيرة العربية١١ :
خريطة لشرق شبه الجزيرة العربية٥٩ :
خرائط تبين تأثير التغيرات في مستويات سطح البحر على طبوغرافيا قطر على مدى مليوني سنة٦٧ :
خريطة مبدئية لقطر ١٢ :١٩٧٣
صورة لقطر محدد عليها المواقع التاريخية الموثقة جغرافياً١٠٧ :
مواقع وحدة بادماك للعصر الحجري القديم  QSS29و  QSS27و  QSS32و ارتباطهم المكاني١٠٨ :
نماذج الجغرافيا المكانية لقطر١٠٤ :
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س
سجل قطر الوطني البيئي التاريخي٩،١٠٥ :
سلطنة عمان٨،٣٩:
ش
الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني١٣،١٥،١٦،١٨ :
الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني٨،١٣،١٥،٢٥ :
الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني١٦،١٩ :

ص
الصوان٦٨،٧١،٧٣،٧٧،٧٩،٨٦ :
اللو ٔلو١٣،١٧،٢١ :
صيد ٔ

ط
الطبقات األرضية٥٦ :
ع
العصر الحجري القديم٦،٨،١٣،١٥،٢٥،٢٧،٣٤،٤١،٦١،٦٥،٦٨،٨٦:
العصر الحجر القديم األدنى٢٨،٧٨،٨٥،٩١:
العصر الحجري القديم األوسط٣٠،٥٠،٦١،٨٥،٩٢ :
العصر الحجري القديم األعلى٣٢،٨٠،٨٣،٨٥،٩٥:
العصر الحجري األوسط٤٣،٤٥ :
العصر الحجري الحديث٤٣،٤٥،٥٤ :
غ
غرفة تجارة قطر٨،١٥،٢٥ :
ك
كابل ،هولجر٦،٢٥،٤١،٤٣،٦١ :
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م
المبعثرات السطحية/المواقع١٣،٣٧،٦٨،٧١ :
مجلة كومل٤١،٤٢،٤٣،٤٨،٦٣ :
مستوى سطح البحر٦٦،٦٧ :
مالمح المنحدرات٦٨ :
المملكة العربية السعودية٦،١١،٥٩،٧٤ :
مواقع قطر المذكورة في النص٦،٤١ :
أم باب٦١ :
أم صالل محمد١٦،١٨،١٩،٢٤ :
أم طقة٥٥،٨٠،٨١:
الجسرة٢٠:
جو البنات٣٧،٧٠،٧٤،٧٩ :
الخور٤١،٤٥،٤٦،٤٩،٥١،٥٢،٥٤،٥٦،٥٩،٦١،٧٤ :
دخان١٣،٦١،٧٤،٧٧ :
الدوحة١٧،٢٠،٢٢،٧٤ :
روضة حمرة٦٥ :
مدينة راس لفان الصناعية٢٢:
ن
نظام المعلومات الجغرافية١٠٤،١٠٥،١٠٧ :
النفط والغاز١٣،٢٢ :
نموذج االرتفاعات الرقمية٦٦،٦٨،١٠٤،١٠٨ :
ه
الهولوسين٦٧ :
و
وحدة بادماك ،جامعة أوكسفورد ،المملكة المتحدة٦،١٣،٣٨،٦٣،٦٥،٦٧،٧٣،٧٥،٧٩،١٠٤،١٠٦ :
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