حفريات إنقاذية في موقع راس أبو عمران
، وهي إحدى النقاط التي تقع في أقصى شمال شبه الجزيرة القطرية،تقع شبه جزيرة راس أبو عمران التابعة لبلدية الشمال بين بلدتي الرويس وأبي ظلوف
.طبيعيا
خليجا
وبموقعها هذا تحمي ساحل الرويس من الرياح الشمالية الغربية وتشكل
ً
ً
 بقايا يعود، بشبه جزيرة راس أبو عمران، اكتشف علماء اآلثار الدنماركيون،األثرية األولى في قطر
 وخالل عمل إحدى البعثات،في ستينيات القرن الماضي
ّ
. وتتضمن مواقد وأدوات حجرية أبرزت األهمية األثرية للموقع،تاريخها إلى عصور ما قبل التاريخ
 الحظ، يمتد على طول شاطئ شبه الجزيرة، حينما بدأت هيئة األشغال العامة (أشغال) بإنشاء ممشى ساحلي(كورنيش) بالمنطقة، 2018 أما في أوائل العام
 وشظايا األساور الزجاجية التي، والقشور، والعظام، مثل كسر الفخار والبورسلين، مواد ترجع إلى فترة ما قبل الحداثة،آثاريون من إدارة اآلثار بمتاحف قطر
 وإثر هذه االكتشافات قرر فريق اآلثار أن يقوم بحفريات إنقاذية من أجل توثيق البقايا المهددة بالزوال جراء أعمال. هكتار2.6 كانت تنتشر على مساحة تقارب
. وفهم اإلمكانات األثرية للموقع،البناء
 والذي كشف، إذ ُحفر خندق أول في مكب النفايات القديم،وقد جرى التنقيب في ثالثة مواضع مختلفة من الكورنيش بغية فهم نطاق المنطقة األثرية
، أمتار10  مترا وعرضه15  فقد برزت جدران األساس لمبنى كبير طوله،ثان
ٍ  أما في خندق،النقاب عن العديد من القطع المصنوعة من السيراميك والفخار
 إال أن األرضيات، وعلى الرغم من أنه لم ُينقب حتى اآلن من الجزء الداخلي للمبنى سوى قسم صغير. سم60 كانت تلك الجدران سليمة ويصل عرضها إلى
 كما أماط خندق ثالث اللثام عن بناء آخر عبارة عن. تشير إلى أنه شهد مراحل بناء عديدة واستخدم لفترة طويلة،التي ُشيدت بعناية على مستويات مختلفة
 وعلى. ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الغرفة مجرد بناء منعزل أم أن هناك غرف أخرى متصلة بها، أمتار4  أمتار وعرضها9 غرفة مستطيلة الشكل طولها
. دليل يمكن المحاججة به للقول أن هذا الجزء من المبنى كان يستخدم كمطبخ،  ُعثر على ثالثة تنانير،الزاوية الشمالية الشرقية من هذه الغرفة
 إذ أنه، وهذا التأريخ مدعاة للدهشة. قد يعود تاريخ الموقع إلى القرنين السادس عشر والسابع عشر الميالديين،وباالستناد إلى تحليل أولي للمواد األثرية
حتى اآلن لم ُيعرف سوى عدد ضئيل من المستوطنات األخرى التي تواجدت على طول الساحل الشمالي الشرقي لدولة قطر والتي يعود تاريخها إلى هذه
 إذ أن الفخار، وهكذا فإن الموقع ينطوي على إمكانات هائلة لتقديم معطيات جديدة عن هذه الحقبة وعن ارتباط قطر بأرجاء أخرى من العالم.الفترة المبكرة
.المستورد هو خير دليل على هذه العالقة الواسعة النطاق

The Ras Bu Omran Rescue Excavation
The peninsula of Ras Bu Omran is part of the Al Shamal Municipality and situated just between the towns of Al Ruwais and Aba Al
Dhaloof. It is one of the northernmost points of the Qatari Peninsula, protects the coast of Al Ruwais against northwesterly winds
and forms a natural bay.
Already during one of the earliest archaeological expeditions in Qatar during the 1960‘s, Danish archaeologists discovered some
prehistoric remains on the Ras Bu Omran peninsula, including fire places and stone tools which showed the archaeological
importance of the peninsula.
In early 2018 the Public Works (Ashghal) started to build a coastal walking path (Corniche) in this area which follows the entire
shore of the peninsula. During the construction of the Corniche, archaeologists of Qatar Museums’ Archaeology Department
observed pre-modern materials such as pottery and porcelain sherds, bones, shells and glass bangle fragments that were spread
across an area of approximately 2.6ha. It was decided to carry out a rescue excavation in order to document the remains under
threat and understand the archaeological potential of the site.

Three areas were excavated in different locations of the Corniche in order to understand the extent of the archaeological area:
The first trench cut through an old midden (garbage and ash dump) from where numerous ceramic and pottery objects could
be recovered. In a second trench, the foundation walls of a large building, measuring 15m x 10m, were excavated. Its walls
were up to 60cm wide and are well preserved. Only a small part of the interior of the building has been excavated until now. But
well-constructed floors at different heights show that this building had several building phases and was in use for a long time.
Another structure was found in the third trench, a long, rectangular room measuring 9m x 4m. It is still not clear whether this
room was just a single building or whether there were further rooms connected to it. In the northeastern corner of this room,
three ovens (tananir) were found; and it can be argued that this part of the building was used as a kitchen.

Based on a preliminary analysis of the archaeological material, the site might date to 16th-17th centuries. This is surprising, as
of now only a few other settlements from such an early period are known to have existed along the northeastern coast of Qatar.
The site has great potential to provide new data about this period and Qatar’s connection to the other parts of the world, which
exemplified by imported pottery.

