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INTRODUCTION

CONTENT

From Bronze age settlements to medieval palaces, 19th century forts, villages,
towers and mosques, the Qatar Museums team excavates, restores, protects and
promotes heritage sites of Qatar that flourished long ago. We put local communities,
young and old, in touch with their past, reminding them of the skills, wisdom and the
struggles of their ancestors.

Heritage Sites Location map

Our goals are to dig into the past and discover its traces, to protect heritage sites
and safeguard them for future generations, and to develop them in order to attract
visitors and educate them about Qatar’s rich culture and history.

For general inquiries please
contact QM Cultural Tourism Unit:
Division of Cultural Heritage
Cultural Tourism Unit
qmculturaltourism@qm.org.qa
+974 4402 8305
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Al Zubarah Fort

ARCHAEOLOGICAL HERITAGE
–
AL ZUBARAH ARCHAEOLOGICAL SITE

Qatar’s only UNESCO World Heritage Site and the most important pearling and
trading town in the Gulf in the 18th century
In 2013 the World Heritage Committee inscribed Al Zubarah Archaeological Site
into the UNESCO World Heritage List. Representing the first entry for Qatar, this
international register comprises more than 1000 natural and cultural sites across
the world.
The listed site incorporates three major features, the largest and most exceptional
of which are the archaeological remains of the town of Al Zubarah, which dates to
the 1760s. Connected to the early town is the settlement of Qal’at Murair, which was
fortified to protect the city’s inland wells. Al Zubarah Fort, built in 1938, is both the
youngest but also the most prominent feature at the World Heritage site. The Fort
now serves as a visitor centre and showcases information about the earlier town
and surrounding environment.
Al Zubarah Archaeological Site and its cultural landscape are outstanding examples
of the socio-economic transformation of the land, serving to shed light on the
urban trading and pearl-diving traditions that sustained the major coastal towns of
the region from the early Islamic period to the 20th century. Beyond providing an
invaluable example of urban-planning capability, the whole archaeological site at
Al Zubarah reflects on the harmonious coexistence of different cultures and ethnic
groups from the Arabian Peninsula and features examples of traditional Qatari
building techniques, many of which are endangered by the rapid urban development
of the country.
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Al Zubarah Archaeological Site
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Al Zubarah Archaeological Site

ARCHAEOLOGICAL HERITAGE
–
AL ZUBARAH ARCHAEOLOGICAL SITE

For our ancestors, Al Zubarah was a thriving pearl-fishing and trading port. Now it
is Qatar’s largest heritage site with its impressive city wall, residential palaces and
houses, markets, industrial areas and mosques.
Thanks to the work of an international and domestic team of archaeologists and
scientists, the archaeological site of Al Zubarah and the visitor centre in the fort
nearby have become a key to understand Qatar’s cultural identity and a model to
explain the history of the pearl trade – a significant factor in the development of the
modern Gulf region. They invite visitors to connect their present-day existence with
the past and provide an experience that will stay with them long after they have left
the site.

Opening Hours: 9am to 5pm
GPS Coordinates
(N25° 58.623 E51° 1.727)
QNG (181264 – 469096)
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Mosque remaining at Freiha

ARCHAEOLOGICAL HERITAGE
–
FREIHA

A small abandoned town, now an important archaeological site close to
Al Zubarah
Some 5km north of Al Zubarah lies the site of Freiha, a small abandoned town that
is situated in a shallow bay. Current excavation and research suggest that the town
dates from the early 18th to the mid-19th centuries when it was abandoned. This
means that Freiha predates Al Zubarah and, possibly, was abandoned when the
new town was established. The settlement seems to have changed shape and size
over time, sometimes growing and then shrinking. These changes in fortune and
population are reflected in the buildings, with occasional abandonment and frequent
remodelling of homes. In the centre of the site is the fort, a 45m square building with
high defensive walls and corner towers.
Nearby, on the shoreline, are the remains of a mosque, which was built in the
traditional Qatari style that can be seen in many of the later mosques further north
along the coast. It was plastered inside and out and was refurbished many times.
Life in Freiha was certainly centred on the Gulf; the main occupations for its
inhabitants would very likely have been seasonal pearl diving and trading. Fishing
was also very important as shown by the number of bones recovered from rubbish
in the town and the several stone fish traps surviving in the sea.

Prior to visit, please contact QM.
GPS Coordinates
(N26° 0.909 E51° 2.500)
QNG (182559 – 473316)
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Ruwayda, aerial view of the fortress in the foreground and a mosque behind

ARCHAEOLOGICAL HERITAGE
–
RUWAYDA

One of the largest archaeological sites in Qatar
Ruwayda stretches for more than 2.5km along the beach of a shallow bay. Very
little is known about the site from historical sources, and the only two historical
references both indicate that it had been abandoned by the end of the 18th century.
The only source for understanding the origins, growth and eventual abandonment
of the site comes from archaeological research. Excavations have revealed a large
fortress, a palatial residence, two wells, several warehouses, a mosque, a ship
repair shop, a walled tomb as well as remains of numerous temporary structures.
The fortress was built in three phases, starting with a small square enclosure 25m
per side with a single tower. The mosque next to the sea comprises a prayer hall
divided into five bays. Their pillars were supported by stone piers. The remains of
a huge round tower with a solid base that was built as an artillery platform are
possibly related to a Portuguese fortification, which would be the first Portuguese
building ever found Qatar.
Finds from the site indicate far-reaching trade contacts through porcelain cups from
China, Japan and Myanmar (Burma), unglazed earthenware from Julfar (the United
Arab Emirates) and Bahrain, glazed earthenware and stone paste fritware from
Iran as well as ceramics from Europe. The rooms of the fortress were roofed with
mangrove beams likely to have imported from Africa. Significant finds recovered
from the site include a red granite mortar probably from Iran and a piece of bone
carved in the form of an oryx.
Prior to visit, please contact QM.
Access: 0.8km off-road
GPS Coordinates
(N 26° 5.016 E 51° 8.832)
QNG (193128 – 480889)
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Murwab, palacial residence

ARCHAEOLOGICAL HERITAGE
–
MURWAB

The most important early Islamic site in Qatar
Murwab is the only sizeable medieval Islamic settlement in Qatar not located on the
coast; it was a large settlement of some 220 house units, constructed in groups, a
palatial residence, workshops and two mosques. Excavations have revealed also a
group of tombs scattered around the groups of houses.
The Murwab palatial residence is known to be the oldest discovered Islamic palace
in Qatar. The excavated foundation walls overlaying each other show clearly that the
structure was rebuilt in the same place by reducing its size.
The rectangular plan of the residence is similar to Umayyad and Abbasid palatial
residences known from Iraq, Syria and Iran. The structure, with walls preserved up
to 1m, was restored in 1985. Field research and comparative studies of such
artefacts as coins and pottery retrieved at Murwab attest the foundation of the
site to the early Abbasid period (9th century CE) and an occupation for at least
a century. This makes Murwab an exceptional site of reference to the material
culture of the Abbasid period and a unique Abbasid site within the Gulf region. The
Abbasid caliphate was founded in Baghdad in the middle of the 8th century CE and
it became the centre of a new empire as well as the hub of scientific and intellectual
communities and institutions of that time.

Prior to visit, please contact QM.
Access: 10km off-road
GPS Coordinates
(N25° 51.548 E51° 01.270)
QNG (180482 – 456034)
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The Barzan Tower

ARCHITECTURAL HERITAGE
–
BARZAN TOWERS

The best preserved group of 18th and 19th century fortified buildings outside
of Doha
The Barzan Towers are located just in the suburbs of Doha in the village of Umm
Slal Mohammed. The Towers, built between 1910 and 1916 by Sheikh Mohammed
bin Jassim Al Thani, the founder of Umm Slal Mohammed village, are among the
notable monuments of Qatar.
The western tower, the so-called Barzan Tower (‘Barzan’ means ‘the high place’), is
almost 14 metres high, consists of three levels and, with its distinctive ‘T’ shape, is
considered to be unique in its architectural style in the Gulf region. While the eastern
tower, Al Burj Al Sharqi, has the same height and is also built with stones and
cladded with mud, it exhibits the typical rectangular shape of other Qatari towers.
According to local oral traditions, the towers may have been used as a lookout to
monitor the surrounding area with its water sources and wells. Other accounts
describe the towers having been used as an observatory to determine the dates
of the lunar calendar.
Both Barzan Towers together with a madrasa and a mosque have recently been
restored and are now situated in a garden with indigenous plants.

GPS Coordinates
(N25° 25.073 E51° 24.798)
QNG (219860 – 407152)
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The Barzan Towers
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One of the three Al Khor Towers

ARCHITECTURAL HERITAGE
–
AL KHOR TOWERS

Ensemble of three towers guarding the entrance of the historical fishing and
pearling town of Al Khor
Al Khor’s defensive watchtowers at the ancient port were used to monitor ships
but also guard access to the historical well of Ain Hleetan, the main water source
that made life in Al Khor possible. The port city flourished at the beginning of the
20th century as an important centre for fishing and pearling. The three towers
located along the coastline show a very similar structure: cylindrical in shape, they
have thick stone walls. Guards could stand on the platform of the towers; a kind of
balcony accessible only by climbing the external walls with the help of a rope.

GPS Coordinates
1-(N25° 41.303 E 51° 30.371)
QNG (229139 – 437135)
2-(N25° 41.281 E 51° 30.264)
QNG (228960 – 437094)
3-(N25° 41.348 E51° 30.049)
QNG (228603 – 437211)
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The Well of Ain Hleetan

ARCHITECTURAL HERITAGE
–
THE WELL OF AIN HLEETAN

One of the best preserved and well known wells in Qatar
The well of Ain Hleetan is located on the west coast of Al Khor; it has a cylindrical
shape and is built of gravel, clay and plaster. The well was the main reason that
led to the settlement of the Al Mahanda tribe in the city of Al Khor. According
to a local tradition, around 150 years ago, a group of hunters found the water
source accidentally thanks to a hare that they tried to catch; the source was then
secured by a stone construction. In addition, some old oral sources describe the
exceptionally salubrious features of the water from the well that reputedly cured
many illnesses to the extent that local residents used to call it ‘the Doctor’.
The people of Al Khor remember that the well used to be cleaned and maintained
every six months, during which the well was closed to stop the water flow and, once
the well was emptied, burlap was used to clean the inner walls of the well.

GPS Coordinates
(N25° 41.358 E51° 30.069)
QNG (228635 – 437230)
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Old Palace

ARCHITECTURAL HERITAGE
–
OLD PALACE IN DOHA

The best preserved, iconic traditional building reflecting Qatari history
The Old Palace was originally built in the early 20th century by Sheikh Abdullah
bin Jassim Al Thani, who is considered to be the father of modern Qatar. For
approximately 25 years the palace was at the centre of Qatar’s political leadership,
serving as residence of the Royal Family and seat of government.
In 1975 the palace was converted into the National Museum of Qatar, which included
a Museum of the State, a lagoon and a very popular marine aquarium. In 1980 the
building won the Agha Khan award for restoration and rehabilitation of Islamic
architecture. In 2014-15 the Old Palace was again restored and will be integrated
into the new National Museum of Qatar designed by French architect Jean Nouvel.
The recent restoration of the palace aimed at setting a new standard for the
treatment of historic buildings and architectural conservation, both in Qatar
and across the region.
At present the Old Palace is not accessible and will be opened to the public together
with the new museum.

GPS Coordinates
(N25° 17.276 E51° 32.899)
QNG (233479 – 392783)
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Old Palace

MURWAB
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Al Rekayat Fort

ARCHITECTURAL HERITAGE
–
AL REKAYAT FORT

Guarding valuable water resources, wells, for nearby coastal villages
A one-hour drive from Doha towards the north-west, one can discover an area of
forts, traditional architecture and old villages. The fort of Al Rekayat is one of several
desert forts dating back to the 19th century.
Located on the road between Al Zubarah and Madinat Al Shamal, it is one of the few
forts that were renovated in the 1980s. The restoration was done carefully so that
the fort resembles the original structure. The remains of the original structure can
still be seen in the courtyard.
The name Al Rekayat means “well” in Arabic. Therefore it is believed that the fort
was built to protect the essential sources of water in this place. The existence of a
freshwater well in the fort itself and the scattered remains of a village close to the
fort support this assumption. In addition, the fort was a secure place for the nearby
population in case of potential conflicts between tribes.
The Al Rekayat fort follows the typical plan of a desert fort: it has three rectangular
towers and a round one. Aligned around the three sides of the large central
courtyard are narrow rooms without windows, but with doors that open to the
courtyard. The only entrance to the fort is located in the southern wall.

Access: 2km off-road
GPS Coordinates
(N26° 03.075 E51° 07.825)
QNG (191444 – 477303)

RUWAYDA
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ARCHITECTURAL HERITAGE

Al Thaghab Fort

–
AL THAGHAB FORT

Guarding valuable water resources, wells, for nearby coastal villages
Al Thaghab fort lies about 10km from Al Zubarah, on the eastern side of the road.
According to finds such as pottery fragments and fragments of Indian glass bangles
scattered around, the fort could possibly date back to the 19th century. However
according to the houses that surround it, it may be of earlier date.
The name thaghab means the water in the bottom of the valley after the rain.
Al Thaghab fort is one of the forts that were renovated in the 1980s but
unfortunately, not authentically and carefully enough. In the proximity of the fort,
towards the west, there is a deep well that is in use since 1911.
The water is pumped out rather than hauled up in buckets, the latter representing
one of the old and traditional customs kept and still alive nowadays. The fort itself
represents a typical desert fort with a rectangular shape, built of rough limestone
blocks or flat slabs of beach-rocks (faroush), it has three round corner towers and
one rectangular tower and the inside of the fort, typically, was used by the villagers
to store food and water in case they were besieged.

Access: 3.5km off-road
GPS Coordinates
(N26° 1.962 E51° 7.028)
QNG (190115 – 475252)

FREIHA
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Al Jumail

ARCHITECTURAL HERITAGE
–
AL JUMAIL VILLAGE

Well-preserved finishing village on the northern coast of Qatar
On the north-west coast of Qatar, lies the small traditional but ruined village of
Al Jumail. It was inhabited by the Al Kubaisi family, and even nowadays it is still
one of the favourite weekend destinations of local families, since it represents their
heritage, history, the roots and origin of their ancestors.
The village comprises a set of important traditional buildings, including a small
mosque with its minaret still intact. This village dates back to the second half
of the 19th century and was still inhabited until the beginning of the 20th century.

Access: 0.5km off-road
GPS Coordinates
(N26° 5.699 E51° 9.292)
QNG (193895 – 482150)
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NATURAL HERITAGE
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Al Jassasiya Rock Carving Site

CULTURAL AND NATURAL HERITAGE
–
AL JASSASIYA ROCK CARVING SITE

Most impressive Qatari site with rock carvings
Al Jassasiya is one of a dozen rock-carving sites in Qatar. Rock carvings, so called
‘petroglyphs’, can be found around the coasts of Qatar. But the largest number
of carvings can be found at this major petroglyph site, north of Doha, on low
limestone ridge.
First discovered in 1957, the site was systematically studied in 1974 when almost 900
carved single figures and compositions were catalogued. These rock carvings consist
mainly of cup marks in various arrangements, including rows, rosettes and stars, but
also of carvings, such as boats, footprints and enigmatic symbols and signs.
It is believed that the cup marks are used for playing ancient board games. One
of these board games may have been ‘mancala’. The game was known in Qatar as
Al Haloosa or Al Huwaila. While it has previously been suggested that the earliest
of these rock-carvings might date back to the Neolithic period, new evidence makes
it likely that they are not more than a few hundred years old.

Prior to visit, please contact QM
GPS Coordinates
(N25° 57.208 E51° 24.395)
QNG (219099 – 466484)

AL HLEETAN
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Al Jassasiya Rock Carving Site
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Al Jassasiya Rock Carving Site

CULTURAL AND NATURAL HERITAGE

Jazirat Bin Ghannam

–
JAZIRAT BIN GHANNAM

Unique example of a purple dye production in Qatar between the Bronze Age and
the Sassanian period
Jazirat Bin Ghannam lies on the east coast of Qatar, in a sheltered location inside
Khor Al Shaqiq Bay. Investigations have revealed that while the island was probably
never permanently inhabited, it was visited for specific reasons at different times.
It served as a place of transit, a temporary campsite for trade with Bahrain and was
used by itinerant fishermen or pearl divers as early as the beginning of the 2nd
millennium BCE. Later, it served as a production site of red-purple dye from shellfish
during the Kassite period (second half of 2nd millennium BCE), as a camp for pearling
expeditions during the Sassanian period (400–600 CE) and a fishing outpost in the
Late Islamic period. The most interesting occupational phase is characterised by
the dye production linked to Kassite rule in the Gulf (c. 1400–1200 BCE), which was
politically centred on Bahrain.
Excavations revealed a midden (shell heap) containing the remains of an estimated 2.9
million individual crushed shells of the sea snail, Thais savignyi, along with large ceramic
vats that were probably used to macerate the crushed molluscs. This type of shellfish
that lives under rock in the intertidal basin usually produces a red to dark-red dye.
While there are currently no traces of those itinerant residents, the island is worth
visiting thanks to its natural heritage, including many mangroves that survive in salty,
intertidal, shallow lagoons, small fish and crabs, and a large number of migratory birds
(flamingos and herons, among others) that travel to the island during the winter months.
Access: 2km off-road
GPS Coordinates
(N 25° 41.553 E 51° 32.990)
QNG (233519 – 437607)
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East-West/ West-East by Richard Serra

CULTURAL AND NATURAL HERITAGE
–
RAS ABROUQ, ZEKREET FORT AND
EAST-WEST / WEST-EAST BY RICHARD SERRA
Ras Abrouq – a peninsula located on the west coast – bears the remains of
prehistoric human occupation. So far 130 archaeological sites have been discovered.
The pristine environment of the peninsula will allow scholars to intensify research
particularly on this period of Qatar.
The unusual form and colour of the landscape result from the erosion of the soft
limestone layers. The wind has shaped white cliffs and bizarre geological forms,
such as mushroom-shaped hills, within the landscape which makes this area very
unique and special to Qatar. These iconic rock formations offer their visitors beside
the geological beauty a real life experience in a prehistoric landscape.
Zekreet fort is one of the only forts in the south-west. Supposedly it was built around
two hundred years ago, between 1809 and 1812. Around the remains of the fort, there
is a settlement of small houses and the archaeologists have discovered the remains
of a building between the fort and the sea, housing three date-presses.

EAST-WEST / WEST-EAST BY RICHARD SERRA IN ZEKREET
This breathtaking sculpture spans over a kilometer and comprises four steel plates,
each over fourteen metres in height. To guarantee perfect alignment, Serra examined
the topography of the land and beautifully enhanced the vast, desolate space.

East-West / West-East
by Richard Serra

Zekreet Fort

Access: 12km off-road

Access: 1km off-road

GPS Coordinates
(N25° 31.012 E50° 52.018)
QNG (164952 – 418135)

GPS Coordinates
(N25° 29.405 E50° 50.676)
QNG (162665 – 415190)
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Ras Abrouq
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Zekreet Fort
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معلومات إضافية

OTHER INFORMATION
–

–

معلومات مفيدة عند زيارتكم للمواقع

THINGS TO HAVE IN MIND WHEN VISITING

We kindly request you to be entirely
responsible for the health and safety
while visiting our Heritage Sites. Please
ensure to behave in a responsible
manner and follow instructions given to
you either by the group escort provided
or the signage on site.

All visitors need to comply with the
following instructions:

Your host is the Qatar Museums, who
has granted permission for you to visit
the Sites.

2. Always look where you walk as the
ground is uneven.

1. Vehicles must be parked at
designated parking areas only.
Driving on the Site is strictly
prohibited.

3. No running.
The site regulations below MUST be
followed. Any infringement will result
in being asked to leave the area:
1. Suitable clothing for the outdoors
is required (light, comfortable)
2. Suitable footwear must be worn
(trainers, walking boots are the best,
open toe shoes are not recommended)
3. Protection from the sun and wind is
necessary: a hat or head covering,
sun glasses, sun block (sunscreen)
4. Plenty of water must be available
5. No first-aider available on the site

56

4. Stay on designated paths unless
otherwise advised.
5. Do not pick up or remove any stones,
pottery or any other objects that you
may find on the Site.
6. Do not litter.
7. When visiting the site you may only
enter an excavated area when
permitted and always with an escort,
if not otherwise advised.
8. Visitors are permitted to take general
photographs of the Site for personal
use only. Detailed photographs
of areas under excavation are not
permitted. Photographs must not
be used for anything other than
personal use.

In case of any inquiries, kindly write
to the QM Cultural Tourism Unit:
qmculturaltourism@qm.org.qa

لالستفسار يرجى التواصل مع
:وحدة السياحة الثقافية على الرابط
qmculturaltourism@qm.org.qa

:التقيد باإلرشادات التالية
على جميع الزوار
ّ
 يجب ركن السيارات فقط في األماكن.1
منعا باتً ا القيادة
ً  ويمنع.المخصصة لذلك
.على أرض الموقع
 يجب االنتباه لمكان المشي حيث أن سطح.2
.األرض غير مستو
. يمنع الركض في الموقع.3
 االلتزام بمسارات المشي المحددة ما لم ينصح.4
.بخالف ذلك
 عدم التقاط أية حجارة أو فخار أو قطع قد.5
.تجدونها في الموقع
. عدم اإللقاء بالنفايات في الموقع.6
 ال يمكن الدخول إلى مناطق، عند زيارة الموقع.7
التنقيب إال بعد السماح لكم بذلك ودوما
.بوجود مرافق ما لم ينصح بخالف ذلك
 يسمح للزوار بالتقاط صور عامة عن الموقع.8
 وال يسمح بالتقاط.لالستخدام الشخصي فقط
.الصور المفصلة عن مناطق قيد التنقيب
ويتعين عدم استخدام الصور ألي غرض آخر غير
.االستخدام الشخصي

نطلب منكم االلتزام بشروط الصحة والسالمة
 يرجى التصرف.خالل زيارتكم للمواقع التراثية
على نحو مسؤول واتباع التعليمات التي يقدمها
.المرافق أو الموضحة على الالفتات بالموقع
أنتم تحت ضيافة متاحف قطر التي خولت لكم
 ولنجعل من زيارتكم تجربة آمنة.زيارة المواقع
:يرجى منكم أخذ األمور التالية بعين االعتبار
 ارتداء مالبس مناسبة للقيام بجولة في الهواء.1
.)الطلق (خفيفة ومريحة
 انتعال أحذية مناسبة تساعدكم على السير.2
 ويفضل،فوق أرض وعرة (أحذية رياضية
انتعال أحذية المشي فيما ال ينصح
.)باألحذية المفتوحة
: ضرورة الوقاية من أشعة الشمس والرياح.3
 نظارات شمسية،قبعة أو غطاء للرأس
.وواقي الشمس
. التزود بكمية وافرة من المياه.4
 ال يوجد أي أخصائي لإلسعافات.5
.األولية بالموقع
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معلومات إضافية
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بروق
زكريت
راس
بير
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قلعة زكريت
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شرق-غرب/غرب-شرق للفنان ريتشارد سيرا

التراث الثقافي والطبيعي
–

راس بروق – قلعة زكريت ومنحوتة شرق-غرب  /غرب-شرق

تأوي راس بروق ،وهي شبه جزيرة تقع على الساحل الغربي لقطر ،بقايا استقرار بشري يعود إلى عصور
أثريا من عصور ما قبل التاريخ .وسوف تمكن البيئة
ما قبل التاريخ .وقد اكتشف حتى اآلن 130
موقعا ً
ً
البكر لشبه الجزيرة الباحثين من تكثيف أبحاثهم على هذه الحقبة بالذات من تاريخ دولة قطر.
ويعد شكل ولون المنظر الطبيعي الناتج عن تعرية الطبقات الجيرية الهشة ،والرياح التي نحتت
المنحدرات البيضاء واألشكال الجيولوجية العجيبة ،كتالل على شكل فطر ،عناصر تجعل المنطقة فريدة
ومتميزة في قطر .فإلى جانب جماليتها الجيولوجية ،توفر هذه التكوينات الصخرية األيقونية تجربة
حقيقية لمنظر طبيعي من فترة ما قبل التاريخ.

منحوتة شرق-غرب  /غرب-شرق لريتشارد سيرا في زكريت
يمتد العمل الفني األخاذ على مسافة أكثر من كيلومتر ويتكون من أربع صفائح فوالذية يفوق ارتفاع
كل واحدة أربعة عشر مترا ولضمان استقامة مثلى للصفائح ،قام الفنان سيرا بدراسة تضاريس المنطقة
وأضفى جماال على ذلك الفضاء الواسع المقفر.

منحوتة شرق-غرب  /غرب-شرق
لريتشارد سيرا

قلعة زكريت

اإلحداثيات
()N25° 31.012 E50° 52.018
)QNG (164952 – 418135

اإلحداثيات
()N25° 29.405 E50° 50.676
)QNG (162665 – 415190

الوصول إلى الموقع:
 12كلم على طريق غير معبدة

50

الوصول إلى الموقع:
 1كلم على طريق غير معبدة
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جزيرة بن غنام

–

جزيرة بن غنام

مثال فريد إلنتاج الصبغ األرجواني في قطر بين العصر البرونزي والفترة الساسانية
تقع جزيرة بن غنام على الساحل الشرقي لقطر في موقع محمي داخل خليج خور الشقيق وقد كشفت
التحريات في الواقع ،أن الجزيرة ،بالرغم من أنها ربما لم تكن مسكونة بشكل دائم ،إال أنها كانت مكانً ا
ومخيما مؤقتً ا للتجارة مع البحرين،
مقصوداً ألسباب معينة في أوقات مختلفة حيث كانت مكانً ا للعبور،
ً
استخدمه الصيادون المتجولون أو غواصو اللؤلؤ في بداية األلفية الثانية قبل الميالد .وفي وقت الحق،
موقعا إلنتاج الصبغ األحمر األرجواني من األصداف البحرية خالل الفترة الكاشية (النصف الثاني
كانت الجزيرة
ً
مخيما لرحالت صيد اللؤلؤ خالل الفترة الساسانية ( 600-400م)،
من األلفية الثانية قبل الميالد) ،ثم كانت
ً
ومركزً ا للصيد خالل الفترة اإلسالمية المتأخرة .وتتميز مرحلة االستيطان األكثر إثارة لالهتمام ،بإنتاج الصبغ
تقريبا) ،الذي كان ُم َركّ زً ا في البحرين.
المرتبط بحكم الكاشيين (بين  1400و  1200قبل الميالد
ً
وقد كشفت الحفريات عن مطرح للنفايات يحتوي على بقايا لما يقدر بنحو  2,9مليوني صدفة منفردة
ومجروشة لحلزونات بحرية ،باإلضافة إلى وعاء كبير من الخزف ،ربما استخدم لنقع الرخويات المدقوقة.
أحمر
صبغا
ً
وعادة ما ُينتج هذا النوع من الصدفيات ،التي تعيش تحت الصخور في منطقة المد والجزر،
َ
إلى أحمر داكن.
وفي حين ال توجد آثار ألولئك السكان المتجولين ،إال أن طبيعة الجزيرة تجعلها مكانً ا يستحق الزيارة ،لغناها
بعديد من الجواذب ،منها أشجار “المنغروف” التي تتحمل العيش في البحيرات المالحة الضحلة وبين المدية،
واألسماك الصغيرة ،وسرطان البحر ،وعدد كبير من الطيور المهاجرة (طيور النحام والبلشونيات وغيرها) التي
تقصد الجزيرة خالل أشهر الشتاء.

الوصول إلى الموقع 2 :كلم على طريق غير معبدة
اإلحداثيات
)(N 25° 41.553 E 51° 32.990
)QNG (233519 – 437607
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67

66

التراث الثقافي والطبيعي

موقع الجساسية للنقوش الصخرية

–

موقع الجساسية للنقوش الصخرية

أكثر مواقع النقوش الصخرية إثارة لإلعجاب في قطر
أساسا على طول سواحل
موقع الجساسية هو أحد المواقع العديدة ذات النقوش الصخرية التي تتركز
ً
قطر ،وتعد الجساسية أزخر المناطق بهذه النقوش التي تقع على منخفض من الحجر الجيري شمال
مدينة الدوحة.
اكتُ ِشف الموقع أول مرة عام  ،1957ثم ُشرع في دراسته بشكل أعمق عام  1974حيث ُصنِّ ف حوالي 900
نقش من نقوش فردية وأخرى مركبة ،تتألف أساسا من حفر مستديرة تشبه عالمات أكواب بأشكال
ٍ
مختلفة بما في ذلك الصفوف ،والوريدات والنجوم ،كما تتكون من نقوش أخرى كنقوش للقوارب ،آثار
قدرا من الغموض.
لألقدام ورموز وعالمات أخرى تضفي ً
ويعتقد أن عالمات األكواب هذه استخدمت في ألعاب لوحية قديمة ،كلعبة “المنقلة” والتي كانت
تعرف في قطر ب ــ”الحالوسة” أو “الحويلة” .بينما كانت ثمة فرضية تفيد أنه قد يعود تاريخ أولى تلك
النقوش إلى العصر الحجري الحديث ،إال أن األدلة الحديثة ترجح أن عمرها ال يتعدى بضع مئات
من السنين.

يرجى التواصل مع متاحف قطر قبل زيارة الموقع
اإلحداثيات
)(N25° 57.208 E51° 24.395
)QNG (219099 – 466484
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70

التراث المعماري

قرية الجميل

–

قرية الجميل

قرية صيد تراثية باقية على الساحل الشمالي لدولة قطر
تقبع على الساحل الشمالي لدولة قطر أطالل قرية صغيرة تقليدية تدعى الجميل ،كانت عائلة الكبيسي
تسكنها ،والزالت حتى يومنا هذا إحدى الوجهات المفضلة للسكان المحليين لقضاء عطلة نهاية
األسبوع وذلك لما تحمله من دالالت تراثية وتاريخية وجذور األسالف.
تحتضن القرية مجموعة من المباني التقليدية المهمة ،بما في ذلك مسجدا صغيرا ال يزال يحتفظ
بمنارته سليمة .ويعود تاريخ القرية إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر وقد ظلت مأهولة حتى
بداية القرن العشرين.

الوصول إلى الموقع 0.5 :كلم على طريق غير معبدة
اإلحداثيات
)(N26° 5.699 E51° 9.292
)QNG (193895 – 482150
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قلعة الثغب

–

قلعة الثغب

مكان لحماية موارد المياه الثمينة واآلبار للقرى الساحلية المجاورة
تقع قلعة الثغب على بعد حوالي عشر كيلومترات من مدينة الزبارة على الجانب الشرقي من الطريق.
وربما يعود تاريخ هذه القلعة إلى القرن التاسع عشر استنادا إلى اللقى مثل شظايا الفخار وشظايا
األساور الزجاجية الهندية المتناثرة في األرجاء .بينما تشير المنازل المحيطة بها إلى فترة أقدم.
ويعني اسم “الثغب” المياه الباقية في قعر الوادي بعد هطول المطر .وقد ُج ِّددت القلعة في
ثمانينيات القرن الماضي ولكن لألسف لم تكن عملية التجديد على نحو دقيق تُ َمكِّ ن القلعة من الحفاظ
على أصالتها .وعلى مقربة منها باتجاه الغرب ،توجد بئر عميقة ال تزال تُ ْستَ خدم منذ عام .1911
بدل من سحبها إلى األعلى باستخدام الدالء ،تلك الطريقة التي تعد من أقدم العادات
تُ َض ُّخ المياه ً
التقليدية التي ال تزال حية حتى يومنا هذا وتمثل القلعة ذاتها نموذجا للقالع الصحراوية بشكلها
المستطيل ،فهي مشيدة من كتل الحجر الجيري الخام ومن ألواح مسطحة للصخور الشاطئية (الفروش)،
وتحوي ثالثة أبراج ركنية مستديرة وبرجا مستطيال .وعادة ما كان القرويون يستخدمون الجزء الداخلي
من القلعة لتخزين الطعام والماء تحسبا ألي حصار.

الوصول إلى الموقع 3.5 :كلم على طريق غير معبدة
اإلحداثيات
)(N26° 1.962 E51° 7.028
)QNG (190115 – 475252
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قلعة أركيات

–

قلعة أركيات

مكان لحماية موارد المياه الثمينة واآلبار للقرى الساحلية المجاورة
يمكن للمتجول اكتشاف منطقة تزخر بالقالع والعمارة التقليدية والقرى القديمة على بعد ساعة من
الدوحة باتجاه الشمال الغربي .وتُ عد قلعة أركيات واحدة من عديد القالع الصحراوية التي يعود تاريخها
إلى القرن التاسع عشر ،فهي تقع على الطريق بين الزبارة ومدينة الشمال ،وتُ َعد من القالع القليلة التي
ُرممت في ثمانينيات القرن الماضي .وقد أجريت أعمال الترميم بشكل دقيق ساعد القلعة في الحفاظ
على شكلها األصلي ويمكن حتى يومنا هذا رؤية بقايا البنية األصلية في الفناء.
ويعني اسم أركيات “بئر” باللغة العربية ،وبالتالي ُيعتقد أن القلعة ُبنيت لحماية مصادر المياه األساسية
بالمنطقة ،ويدعم هذه الفرضية وجود بئر للمياه العذبة داخل قلعة أركيات وبقايا متفرقة لقرية بالقرب
من القلعة ،و كانت القلعة المالذ اآلمن للساكنة التي كانت تقطن بالجوار في حال نشوب نزاعات
بين القبائل.
قلعة أركيات مثال نموذجي للقالع الصحراوية حيث تحوي ثالثة أبراج مستطيلة وبرجاً مستديراً .وحول
الجوانب الثالثة للفناء المركزي تصطف غرف ضيقة بال نوافذ بينما أبوابها مفتوحة على ضوء الفناء.
ويقع المدخل الوحيد للقلعة على الجدار الجنوبي.

الوصول إلى الموقع 2 :كلم على طريق غير معبدة
اإلحداثيات
()N26° 03.075 E51° 07.825
)QNG (191444 – 477303
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القصر القديم

–

القصر القديم

أفضل مبنى تقليدي بديع باق يعكس تاريخ قطر
ُش ِّيد القصر القديم من قبل الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني ،مؤسس دولة قطر الحديثة ،في أوائل
القرن العشرين ،إذ كان ،وسط الزعامة السياسية لدولة قطر لحوالي خمس وعشرين عاما ،مسكنا
لألسرة الحاكمة ومقرا للحكومة.
وقد تحول القصر إلى متحف قطر الوطني عام  ،1975وكان يضم متحفا للدولة وبحيرة وحوضا بحريا،
وقد نال المبنى عام 1980جائزة آغا خان لترميم وإعادة تأهيل العمارة اإلسالمية.
ُر ِّمم القصر القديم ليكون في قلب متحف قطر الوطني الجديد الذي قام بتصميمه المهندس
المعماري الفرنسي الشهير جان نوفيل .وتهدف أعمال ترميم القصر إلى وضع معايير جديدة لمعالجة
المباني التاريخية وللحفظ المعماري داخليا وإقليميا على حد سواء.
ُي َعد القصر القديم جزءا من متحف قطر الوطني لذا سيفتح أبوابه للجمهور عند افتتاح المتحف.

اإلحداثيات
()N25° 17.276 E51° 32.899
(QNG ( 233479 – 392783
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بئر عين حليتان

–

بئر عين حليتان

واحدة من أفضل اآلبار الباقية وأشهرها في قطر
تقع بئر عين حليتان على الساحل الغربي للخور ،وهي أسطوانية الشكل ،مبنية من الحصى والطين
رئيسيا الستقرار قبيلة المهاندة بمدينة الخور.
سببا
ًّ
والجص وكانت البئر ً
عاما ،عثرت مجموعة من القناصين على هذه العين عن طريق الصدفة ،عندما
ويحكى أنه منذ قرابة ً 150
كانوا يحاولون اإلمساك بأرنب بري .ثم قاموا بتطويقها بالحجارة .كما تتحدث بعض المصادر الشفهية
القديمة ،عن قدرة مياه هذه العين االستثنائية ،على عالج العديد من األمراض ،ما دعا السكان المحليين
إلى إطالق اسم “الطبيب” عليها.
ويترسخ في ذاكرة سكان مدينة الخور ،تقليد تنظيف العين وصيانتها كل ستة أشهر ،حيث كانت تُ غلق
لوقف تدفق المياه ،وبعد إفراغها كانت تُ نَ َّظف جدرانها الداخلية باستخدام الخيش.

اإلحداثيات
()N25° 41.358 E51° 30.069
)QNG (228635 – 437230
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أحد أبراج الخور الثالثة

–

أبراج الخور

مجموعة تتألف من ثالثة أبراج كانت تحمي مدخل مدينة الخور التاريخية لصيد السمك واللؤلؤ
تقع أبراج المراقبة والدفاع لمدينة الخور على الميناء القديم ،وقد استخدمت لمراقبة السفن وحماية
مدخل بئر عين حليتان التي شكلت المصدر الرئيسي للمياه وجعلت الحياة ممكنة في مدينة الخور .وقد
ازدهرت المدينة الساحلية في أوائل القرن العشرين كمركز هام لصيد السمك واللؤلؤ .وتشترك األبراج
الثالثة في شكلها األسطواني وهي قائمة على طول الساحل بجدران حجرية سميكة .وكان الحراس
يقفون على منصة شبيهة بشرفة يمكن الوصول إليها فقط من خالل تسلق الجدران الخارجية
مستعينين بحبل.

اإلحداثيات
)N25° 41.303 E 51° 30.371(-1
)QNG (229139 – 437135
)N25° 41.281 E 51° 30.264(-2
)QNG (228960 – 437094
)N25° 41.348 E51° 30.049(-3
)QNG (228603 – 437211
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برجا برزان

–

برجا برزان

أفضل مجموعة باقية من حصون القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ومبانيها الدينية خارج
مدينة الدوحة
يقع برجا برزان في ضواحي مدينة الدوحة في قرية أم صالل محمد ،وقد ُش ِّيدا ما بين عامي  1910و1916
بأمر من الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني ،مؤسس قرية أم صالل محمد ،ويعدان من أبرز المعالم في
دولة قطر.
مترا ،ويعتبر شكله (على شكل حرف ) T
يبلغ ارتفاع البرج الغربي ،الذي يسمى برج برزان ،ما يقارب الـ ً 14
فريدا من نوعه في منطقة الخليج ،ويتألف من ثالثة مستويات .أما البرج الشرقي فيجسد،
معماريا
طرازً ا
ً
ًّ
أيضا
بشكله المستطيل ،النموذج المعماري لألبراج القطرية ،وهو بارتفاع البرج الغربي نفسه ،وقد بني ً
وتم كسوه بالطين.
من الحجارة َّ
حسب ما نقلته الروايات الشفهية المحلية ،فقد استُ خدم البرجان لمراقبة المنطقة المجاورة ،وحماية
منابع المياه ،واآلبار .وتنقل روايات أخرى أن البرجين استُ خدما كمرصد فلكي لمتابعة دورة القمر وتحديد
التواريخ في التقويم الهجري.
وقد ُر ِّم َم كال البرجان مؤخرا إلى جانب مدرسة لتحفيظ القرآن ومسجد ،ويقعان اليوم وسط حديقة
من النباتات المحلية.

اإلحداثيات
()N25° 25.073 E51° 24.798
(QNG (219860 – 407152
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90

التراث األثري

مروب

–

مروب

أكبر وأهم موقع إسالمي في دولة قطر
تعد مروب المستوطنة اإلسالمية الكبيرة الوحيدة في قطر التي تعود إلى العصور الوسطى والتي
ال تقع على الساحل ،وتضم نحو مائتي وحدة سكنية ُش ِّيدت على شكل مجموعات ،وقصر سكني،
ومشاغل ومسجدين ،كما كشفت الحفريات أيضا عن مجموعة من القبور منتشرة حول البيوت .ومن
المعروف أن قصر مروب هو أقدم قصر إسالمي تم اكتشافه في قطر .وقد أظهرت أساسات الجدران
–التي كُ ِشف عنها– في تراكبها بعضها فوق البعض أنه أعيد بناء القصر في نفس المكان ولكن بتقليص
حجم البنية السابقة.
أما مخطط القصر شبه المستطيل يشبه القصور السكنية األموية والعباسية المعروفة في العراق،
ور ِّممت البنية ذات الجدران الباقية حتى ارتفاع متر عام .1985
وسوريا وإيرانُ .
يدل البحث الميداني والدراسات المقارنة للُّ قى األثرية ،مثل القطع النقدية والفخار ،التي ُعثر عليها في
مروب ،على تأسيس الموقع في العصر العباسي المبكر (القرن التاسع الميالدي) ،وعلى استيطان لمدة
استثنائيا يدل على الثقافة المادية للعصر
موقعا
ال تقل عن قرن من الزمان .وهذا يجعل من مروب
ًّ
ً
فريدا للعصر العباسي في منطقة الخليج .وقد تأسست الخالفة
موقعا
أيضا
العباسي .ويجعل منها ً
ً
ً
العباسية في بغداد في منتصف القرن الثامن الميالدي ،وأصبحت مركزً ا إلمبراطورية جديدة في العالم
وهمزة وصل بين المجتمعات والمؤسسات العلمية والفكرية آنذاك.

يرجى التواصل مع متاحف قطر قبل زيارة الموقع

الوصول إلى الموقع 10 :كلم على طريق غير معبدة
اإلحداثيات
()N25° 51.548 E51° 01.270
(QNG (180482 – 456034
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صورة جوية للقلعة في المقدمة والمسجد بالخلف

–

الرويضة

أحد أكبر المواقع األثرية بدولة قطر
تعتبر الرويضة أحد أكبر المواقع األثرية في شمال دولة قطر ،تمتد على ما يزيد عن كيلومترين ونصف
الكيلومتر على طول شاطئ خليج ضحل .وتفتقر المصادر التاريخية إلى معلومات وافرة عن موقع
الرويضة ويشير المرجعان التاريخيان الوحيدان إلى أن المدينة ُه ِجرت بحلول نهاية القرن الثامن عشر.
وتبقى البحوث األثرية وحدها الكفيلة بتقديم فهم ألصول الموقع ،نموه وتاريخ إخالئه .وقد أسفرت
الحفريات عن رفع النقاب عن قلعة كبيرة ،وبيت فخم ،وبئرين ،ومجموعة من المخازن ،ومسجد ،ومحل
إلصالح السفن ومقبرة مسورة باإلضافة إلى بقايا العديد من األبنية المؤقتة .وقد ُبنيت القلعة على
مترا تحتوي على برج واحد.
بدءا بساحة مسورة صغيرة ومربعة الشكل يبلغ طول جانبها ً 25
ثالث مراحل ً
ويضم المسجد القابع إلى جانب البحر ،قاعة للصالة تنقسم إلى خمسة أجنحة تقوم على دعامات
من الحجر .وتشير االكتشافات من البحر إلى وجود عالقات تجارية واسعة النطاق حيث ُعثر على أكواب
أوان فخارية غير مطلية من نوع “جلفار” (اإلمارات العربية
خزفية من الصين ،واليابان وميانمار (بورما) ،و ِ
وأوان فخارية ُمزَ َّججة من إيران ،باإلضافة إلى خزف من أوروبا .وكانت غرف القلعة
المتحدة) والبحرين،
ٍ
مسقوفة بجذوع شجر “لمنغروف” التي يعود أصلها على األرجح إلى إفريقيا .وتشمل اللقى األثرية التي
وعاءا للطحن من الغرانيت األحمرُ ،يحتمل أن يكون من إيران ،وقطعة من العظم
انتُ شلت من الموقع،
ً
منحوتة على شكل المها.

يرجى التواصل مع متاحف قطر قبل زيارة الموقع

الوصول إلى الموقع 0.8 :كلم على طريق غير معبدة
اإلحداثيات
)(N 26° 5.016 E 51° 8.832
)QNG (193128 – 480889
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بقايا مسجد في فريحة

–

فريحة

متاخما للزبارة
مهما
أثريا
بلدة صغيرة مهجورة ،باتت اليوم
ً
ًّ
موقعا ً
ً
يقع موقع فريحة على خليخ ضحل وهو بلدة صغيرة ومهجورة تبعد نحو خمس كيلومترات شمال مدينة
الزبارة .وتشير الحفريات الحالية والبحوث ،إلى أن البلدة تعود إلى أوائل القرن الثامن عشر وحتى منتصف
القرن التاسع عشر حينما ُأخليت .وهذا مفاده أن فريحة كانت موجودة قبل مدينة الزبارة ،وربما ُأخليت
وأحجاما مختلفة على مر الزمن،
أشكال
ً
عندما ُأقيمت هذه المدينة الجديدة .ويبدو أن المستوطنة أخذت
ً
حيث كانت تنمو تارة وتتراجع تارة أخرى .وتنعكس هذه التغييرات في الثروة والسكان على المباني حيث
عرضيا وإعادة تصميم على نحو متكرر.
إخالء
كانت تعرف
ًّ
ً
مترا ،ذات أسوار دفاعية وأبراج
تقع قلعة فريحة وسط الموقع ،وهي بناية مربعة الشكل بطول ضلع ً 45
في الزوايا .وغير بعيد من القلعة ،على الشاطئ ،ترقد أطالل مسجد ُبني على الطراز التقليدي القطري
شمال على طول الساحل .كان المسجد
ً
الذي يطبع العديد من المساجد التي بنيت في وقت الحق أبعد
وج ّدد مرات عدة.
جص ًصا من الداخل والخارج ُ
ُم َّ
رجح أن األعمال الرئيسية التي
الم َّ
وكانت الحياة في فريحة ترتكز بكل تأكيد على ساحل الخليج .ومن ُ
امتهنها سكانُ ها ،كانت تجارة وصيد اللؤلؤ الموسميين .ولم يكن صيد السمك أقل أهمية .ويدل على
ذلك ،الكم الهائل من عظام األسماك التي انتُ شلت من نفايات المدينة ،باإلضافة إلى العديد من مصائد
السمك الحجرية التي ال تزال باقية في البحر.

يرجى التواصل مع متاحف قطر قبل زيارة الموقع
اإلحداثيات
)(N26° 0.909 E51° 2.500
)QNG (182559 – 473316
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موقع الزبارة األثري

–

موقع الزبارة األثري

مزدهرا لصيد وتجارة اللؤلؤ ،أما اليوم فهي أكبر موقع تراثي لدولة
ميناءا
كانت الزبارة بالنسبة ألسالفنا
ً
ً
قطر ،بسورها البديع ،وقصورها السكنية ،وبيوتها ،وأسواقها ،ومناطقها الصناعية و مساجدها.
أضحى موقع الزبارة األثري مقترنً ا بمركز الزوار– بفضل جهود فريق من علماء وعلماء آثار دوليين
ونافذة على تاريخ تجارة اللؤلؤ التي كانت عامال أساسيا
ً
ومحليين– إثباتً ا لفهم الهوية الثقافية القطرية،
في تنمية منطقة الخليج المعاصرة .فالزبارة تدعو زوارها إلى ربط وجودهم الراهن بالماضي كما وترسم
تجربة تبقى راسخة في أذهانهم بعد مغادرتهم للموقع.

أوقات العمل بالموقع
مساءا
صباحا حتى 05:00
09:00
ً
ً
اإلحداثيات
)(N25° 58.623 E51° 1.727
)QNG (181264 – 469096
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قلعة الزبارة

–

موقع الزبارة األثري

أول موقع أثري قطري ضمن قائمة التراث العالمي وأهم مدينة لصيد وتجارة اللؤلؤ في
منطقة الخليج خالل القرن الثامن عشر
ويعد هذا الحدث
انضم موقع الزبارة األثري إلى قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي ،عام ُ ،2013
وثقافي في جميع
طبيعي
أول إدراج لموقع أثري قطري في سجل دولي يضم أكثر من  900موقع
ٍّ
ٍّ
أنحاء العالم.
الم ْد َرج من ثالثة أجزاء رئيسية أكبرها وأكثرها استثنائية البقايا األثرية للمدينة التي يعود
ويتألف الموقع ُ
تاريخها إلى 1760م .أما قلعة مرير فهي مستوطنة مترابطة بمدينة الزبارة األولىُ ،ح ِّصنَ ت من أجل حماية
اآلبار الداخلية للمدينة .بينما تُ َع ّد قلعة الزبارة التي ُش ِّيدت عام 1938م أحدث تلك العناصر وأبرزها في
الموقع وتحولت اليوم إلى مركز للزوار يروي قصة المدينة السابقة وبيئتها المحيطة.
ويعد موقع الزبارة األثري ومحيطه الثقافي نموذجا فريدا للتحول االجتماعي واالقتصادي لألراضي،
وشهادة استثنائية على تقليد حضري لتجارة وصيد اللؤلؤ اللذين شكّ ال مصدر عيش المدن الساحلية
الكبرى في المنطقة من الفترة اإلسالمية المبكرة إلى القرن العشرين .في حين يقدم تصميم مدينة
رائعا
حيا في القدرة على التخطيط الحضري ويعكس كامل الموقع األثري
نموذجا ً
ً
الزبارة القديمة مثاال ًّ
للتعايش والتآلف بين ثقافات وجماعات عرقية مختلفة تنحدر من شبه الجزيرة العربية ،كما ويبرز الموقع
أمثلة عن تقنيات البناء التقليدية القطرية التي باتت عرضة للخطر نتيجة التطور العمراني السريع الذي
تشهده البالد.

10

7102

التراث األثري

105

104

نقرب متاحف قطر منك

المواقع التراثية في دولة قطر

معاني الرموز

خارطة المواقع

–

–

مواقف سيارات

سياج

الفتات الطرق

مركز الزوار

حراس

متحف

طريق وعرة

مقاعد

مالجئ

محل الهدايا

لوحات تفسيرية  /لوحات تحذير/
لوحات معلومات

مسارات المشي

ماء

سلة المهمالت

دورة مياه

ﺍﻟﺮﻭﻳﺲ

ﺍﻟﺠﺴﺎﺳﻴﺔ

ﺍﻟﺠﻤﻴﻞ

ﻗﻠﻌﺔ ﺃﺭﻛﻴﺎﺕ
ﻗﻠﻌﺔ ﺍﻟﺜﻐﺐ
ﺍﻟﺰﺑﺎﺭﺓ

ﺍﻟﺮﻭﻳﻀﺔ

ﻓﺮﻳﺤﺔ

ﻣﺮﻭﺏ

ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺑﻦ ﻏﻨﺎﻡ

ﺑﺌﺮ ﻋﻴﻦ ﺣﻠﻴﺘﺎﻥ\
ﺃﺑﺮﺍﺝ ﺍﻟﺨﻮﺭ

ﺑﺮﺟﺎ ﺑﺮﺯﺍﻥ

ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ

ﺯﻛﺮﻳﺖ

ﺩﺧﺎﻥ

ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ

ﺍﻟﻮﻛﺮﺓ

ﻣﺴﻴﻌﻴﺪ

ﺗﺮﺍﺙ ﺃﺛﺮﻱ
ﺗﺮﺍﺙ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ
ﺗﺮﺍﺙ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻭﻃﺒﻴﻌﻲ
ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ
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109
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مقدمة

جدول المحتويات

يقوم فريق متاحف قطر بالتنقيب في مواقع قطرية وترميمها وحمايتها ،مواقع كانت بالماضي تعرف
ازدهارا كبيرا ،من مستوطنات تعود إلى العصر البرونزي إلى قصور العصور الوسطى ،وحصون وقرى
وأبراج و مساجد القرن التاسع عشر .إننا نُ َق ّرب المجتمع المحلي صغارا وكبارا من ماضيهم ،ونذكرهم
بمهارات أسالفهم وحكمتهم وكفاحهم.
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وتتجلى أهدافنا في التغلغل في أعماق الماضي واكتشاف اآلثار التي خلفها ،وحماية المواقع التراثية
والحفاظ عليها لألجيال القادمة ثم تنميتها بغية استقطاب الزوار وتثقيفهم حول ثقافة دولة قطر
وتاريخها الغنيين.

الستفساراتكم يرجى التواصل
مع وحدة السياحة الثقافية بمتاحف قطر:
قطاع التراث الثقافي
وحدة السياحة الثقافية
qmculturaltourism@qm.org.qa
+97444028305

نبقي التاريخ حياً
-

دليل المواقع التراثية
في دولة قطر

