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الإمـارات العربية ت�شـرق حداثة
برعاية ح�ضارتها القدمية

جتمع الإمارات العربية املتحدة يف ح�ض��نها �س��بع امارات هي دبي� ،أبو ظبي ،ال�شارقة ،عجمان،
�أم القيوي��ن ،الفجرية ،و�إمارة ر�أ�س اخليمة ،وقد اكت�ش��ف فيها �أقدم الأث��ار التي تعود حلوايل
� 5000س��نة قبل امليالد على ال�س��احل املقابل لها يف جزيرة «دملا» ،كما وجدت م�ستوطنات ب�شرية
قدمية على غرب ال�س��احل االماراتي على �شكل قرى ومدافن تعود للع�صر احلجري ،واكت�شفت
فيه��ا بع�ض اللقى االثرية والتي تع��ود لفرتة ما بني  2700-3200قبل املي�لاد وهي عبارة عن
�س��يوف و�ص��فائح من احلديد ،كما عرث عل��ى مدافن جماعية يف مناطق جب��ل «حفيت» وجبل
«الأملح» تعود اىل ما بني  2000-2700قبل امليالد ،واكت�ش��فت يف جزيرة «�أم النار» �أوان فخارية
ملوّن��ة والتي تدل على التطور احل�ض��اري التي �ش��هدته البالد لتوا�ص��لها التجاري مع البالد
املج��اورة له��ا كالهند حيث تدل بع�ض اللق��ى الأثرية على طرازها الهن��دي ،وتعود �إىل ما بني
 2000-2500قب��ل امليالد ،كما وجد بقايا قالع يف ت��ل «�أبرق» و «كلبا» الواقعتان يف ر�أ�س اخليمة
وتعودان للع�ص��ر الربونزي ويرجح �أنه كان لهما �ص�لات مع بالد ما ب�ين النهرين �أي العراق
حاليا ،كذلك اكت�ش��فت قالع تعود للع�ص��ر احلديدي كالقلعة املربعة الأ�ض�لاع حيث كانت هذه
الهند�س��ة �س��ائدة يف الألف الأول قبل امليالد ،كما تثبت �آثار ولقى من �سيوف ون�صال و�أوعية يف
�إمارة الفجرية على توا�صل جتاري مع الفينيقيني.
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واعت�برت االمارات العربي��ة �أهم مركز مائي للتوا�ص��ل التجاري املمتد بني
الهند وبالد فار�س وبالد ما بني النهرين �أيام الع�ص��ر الإخميني ،وحافظت
عل��ى �أهميتها حتى �أثناء احتالل اال�س��كندر املقدوين للمنطقة وتق�س��يمها،
كذلك ا�س��تمرت يف �أهميتها حتى بعد �سيطرة االمربطورية ال�سا�سانية على
ال�س��احل املمتد من اخلليج الفار�س��ي اىل الهندي ،وحافظت على ازدهارها
التجاري بعد الفتوحات الإ�س�لامية و�سيطرته عليها عرب اخلط املائي املمتد
م��ن اخلليج العربي اىل الهند مرورا ببالد ما بني النهرين �أو العراق ،ورغم
تعاق��ب حكم امل�سلمني على املنطقة فلم يخلفوا �آثارا مهمة �إال بع�ض القالع
واحل�صون و�أطالل الق�صور للحقبة الأموية والعبا�سية ،حيث اكت�شف م�ؤخرا
بقايا ملدينة �أموية كانت ت�ش��كل �ص��لة الو�ص��ل للتجارة بني الهند و�س��واحل
جنوب �إيران و�س��واحل �أفريقيا ال�ش��مالية ،وكذل��ك يف «جلفار» الواقعة على
�س��احل االمارات �ش��مال مدينة ر�أ�س اخليمة حيث وجد فيها بيوت �س��كنية
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قدمي��ة و�أربع م�س��اجد تعود للق��رن 10م .وتعت�بر �أقدم الآثار الإ�س�لامية،
بينما مل يكت�ش��ف اىل اليوم �أي �آثار للمماليك ،ورغم �سيطرة االمرباطورية
العثمانية على ال�س��احل ال�ش��رقي لالمارات لكنها مل ترتك �آثار ًا لها تذكر!
�أو �أنها دمرت بالكامل.
وقد فقدت بع�ض املراكز التجارية ال�ساحلية ال�شرقية املقابلة ل�سلطنة عمان
�أهميتهم��ا يف القرون الو�س��طى كمرك��ز «خور فكان» و«جلف��ار» �إثر احتالل
الربتغاليني للمنطقة وبنائهم قالعهم وح�صونهم و�سيطرتهم على املنطقة
وتدمري معظم املدن ال�ساحلية التجارية ملعظم االمارات العربية ،وكذلك يف
�س��لطنة عمان واجلزي��رة العربية �إثر حروبهم مع الربيطانيني وتق�س��يمهم
للمنطقة ،رغم حماولة �ش��يوخ اليعاربة ا�سرتداد �إماراتهم اال �أنهم تعر�ضوا
حل��روب القبائل العربية التي عملت الدول امل�س��تعمرة اجلديدة كربيطانيا
وهولندا وال�س��لطنة العثمانية على ا�ش��تداد �سعريها وتق�س��يمها بني زعماء

