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  غزال عين
  ف عامقرية أردنية عمرها عشرة آال
  ♦♦♦♦الكافي كفافي زيدان عبد. د.أ

  
  -:يمقــدت

بلغت قرى الصيادين الذين جابوا أنحاء شرقي المتوسط ذروتها مع نهاية األلف 
العاشر قبل الميالد، وحصل تحول جذري في حياة المجتمعـات البـشرية واألنمـاط              

ل هذا االنعطاف في االنتقال من حياة الصيد وجمع         وتمث. المعيشية للناس في تلك الفترة    
وأصـبح  . القوت والتنقل إلى التدجين والزراعة واإلنتاج واالستقرار في قرى ثابتـة          

لكن هـذا ال يعنـي أن      . اإلنسان الذي كان مستهلكًا لخيرات الطبيعة ذا اقتصاد إنتاجي        
دريجيـة تعـود    اكتشاف الزراعة حصل بشكل فوري ومفاجئ، وإنما نتيجة تحوالت ت         

  .بأصولها وجذورها إلى مراحل سابقة
اهتم العلماء منذ النصف األول من القرن العشرين بدراسة كيفية نشوء الزراعة 
والمجتمعات الزراعية، لذا وضعوا مجموعة من األسئلة مثل، ما هي األسباب التي 

 وما هي أدت إلى نشوء الزراعة والتحوالت االقتصادية من جمع القوت إلى إنتاجه؟
  العالقة المكانية والزمانية بين الزراعة والتدجين؟

ولإلجابة عن هذه األسئلة، أجريت منذ النصف األول من القرن العشرين عددا            
من األبحاث اآلثارية الميدانية، ال سيما في المنطقة الواقعة إلى الـشرق مـن البحـر                

نية الكشف عن عـدد مـن   ونتج عن هذه األبحاث والنشاطات الميدا     . األبيض المتوسط 
حـوالي  (المواقع األثرية المهمة والمؤرخة لما يعرف باسم العصر الحجري الحـديث            

حـوض  (وأبو هريرة، والمريبط    , ، مثل جرف األحمر   ∗) قبل الميالد  ٥٥٠٠ – ٩٥٠٠
فـي  ) غور األردن (في سوريا، وأريحا    ) غوطة دمشق (، وتل الرماد    )الفرات األوسط 

، وتـل أبـو   )غربـي الكـرك  (، والذراع )نطقة وادي عربة م(فلسطين، ووادي فينان    
وادي (، والـصفية  )الـسلط (،  ووادي شـعيب      )عمان(وعين غزال   ) جرش(الصوان  
راس (، وعين الجمـام     )البتراء(، والبسطه والبعجه وشكارة مسيعد والبيضا       )الموجب

 بقيـة   ويتميز موقع عين غزال مـن     . في األردن ) وادي رم (، وعين أبو نخيلة     )النقب
 دونما، إضافة إلـى اسـتمرارية       ١٥٠المواقع األخرى بكبر مساحته التي تبلغ حوالي        

. االستقرار فيه على مدى ألفين وخمسمائة عام، وغناه بالمخلفات األثريـة وتنوعهـا            
لذا،اختير موقع عين غزال من بين المواقع األخرى لتعريف القارئ العربي بحضارات            

                                                           
♦
 األردن –إربد -جامعة اليرموك-ألنثروبولوجياوا كلية اآلثار –قسم اآلثار  

  
∗
جميع التواريخ الواردة في المقال تعتمد على فحص عينات من موقع عين غزال بالكربون المشع  

  ).Calibrated C14 Dates(المعاير 
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ذورها  إلى عصور ما قبل التاريخ، فهـي بهـذا تـسبق             الوطن العربي التي تمتد بج    
  .حضارات األمم األخرى كافة

  

  قرية عين غزال عمرها حوالي عشرة آالف عام
إذ  إلى أزمنة بعيدة،جذوره شهدت عمان عبر التاريخ استقرارا بشريا امتدت 

في تاريخ لالة على عبق سبيل الحوريات مدلِّو آثار جبل القلعة والمدرج الروماني شهقت
 موقع عين غزال فيحتضن ؛شرق عمانأما  . في العصور الكالسيكية واإلسالميةعمان

عد شرق يو .ف عاممجتمع زراعي منظم عاش قبل حوالي عشرة آالنشأة الذي شهد 
،  في الشرق والبادية األردنية في الغربعمان نقطة التقاء بين سكان المناطق الجبلية

  . عبر العصورهمتفاعلو سكان هاتين المنطقتين  تواصل فيمهماا  دورفقد أدى
 ،سمه من نبع ماء كان يسقي سكان عمان لفترة من الوقتا" عين غزال" موقع استقى

ويبدو أن المنطقة ). ايها وغربيهشرق(يتمركز على ضفتي نهر الزرقاء وهو موقع 
 في عين غزال فةن في إحدى الغرف المكتشوالمنقب؛ حيث عثر  الغزالنوفيرةكانت 

  . الزمن قرون الغا  ثالثة عشر قرنًعلى
مأهولة   عمانظلتف عام، ومنذ تأسيس قرية عين غزال قبل حوالي عشرة آال

 ،هي عاصمة العمونيين" ربة عمون"ن منا ال يعرف أن مف يومنا هذا،بالسكان حتى 
في العصر الرئيسة  وإحدى المدن )الديكابوليس(  العشرمدنالوأن فيالدلفيا هي إحدى 

دور على شاهد هو يطل من على جبل القلعة الذي  القصر األموي وأن ،الروماني
فَِلم ال  ؛ اإلسالميةالعصورعمان في 

لعددا تكون عين غزال مركز 
المعاصرة ة من القرى المحيط

لها خالل العصور الحجرية 
 تحتلا وهي التي !الحديثة

 ١٥٠مساحة تقدر بحوالي 
ا يضاهيها  ال،ادونما أي تساع

  في المنطقة المحيطة،موقع آخر
 دون اهاسكنوهي التي استمر 

نقطاع مدة تقارب ثالثة آالف ا
 وحتى ٨٢٥٠من حوالي (عام 

حسب تاريخ ب قبل الميالد ٥٥٠٠
يضاف . )الكربون المشع المعاير

 فكريالتقدم الغنى وعلى ال تدلفي عين غزال قد المكتشفات األثرية إلى ذلك أن 
  . والعقائدي الذي عرفه سكانها منذ عهود بعيدة
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 العاصمة الذي يربط عند شق الطريق ، وكان ذلك صدفة عين غزالكتشف موقعا
 أولى الحفريات اإلنقاذية كانت و، في سبعينات القرن الفائت،مدينة الزرقاءبعمان 

  لكرت بش واستم،١٩٨٢ بدأت شتاء عام ∗أمريكية وردنيةأالمشتركة بين بعثة أثرية 
 لتنقيبات األثرية فيها نتائج اأمدتناوقد . ١٩٩٩عشرة مواسم حتى عام في  متقطع 
 خالل العصر الحجري الحديث المنظمهمة حول طبيعة المجتمع الزراعي م بمعطيات

 طقا في المنإنما، و وحسبليس في األردن ) قبل الميالد٥٥٠٠–٩،٥٠٠حوالي (
   .المجاورة كذلك

  

 الذي طورالتأظهرت ي مبانالمنحوتات وال واللقىألثرية من  المكتشفات اوكانت
  .المختلفةزمنية تخطيط قرية عين غزال عبر المراحل ال شهده

 إال أنهاا، المساحة ال تتجاوز عشرين دونمة صغيرت عين غزال قرية زراعيةبدأ
  قبل٧٠٠٠-٧٥٠٠ما بين فيحتى بلغت مساحتها الوقت مرور تطورت واتسعت مع 

 قبل ٧٠٠٠ويقدر الباحثون عدد سكان الموقع في حوالي . ا دونم١٥٠حوالي الميالد 
القرى الزراعية األولى  ومن الجدير ذكره أن . نسمة٣٠٠٠-٢٥٠٠ حواليبالميالد 

  :مرحلتين رئيستين هماتتوزع في 
  . ) قبل الميالد٦٥٠٠ – ٩٥٠٠حوالي  (المرحلة التي سبقت صناعة األواني الفخارية-
 .)قبل الميالد٥٥٠٠– ٦٥٠٠حوالي(تي استخدم فيها الناس األواني الفخاريةالمرحلة ال-

وقد تسبب التجريف والدمار الذي أصاب موقع عين غزال خالل العصور الحديثة مثل 
الزرقاء، في -إنشاء الخط الحديدي الحجازي، ثم بناء محطة التنقية وشق طريق عمان

 قبل ٨٢٠٠د ربما إلى فترات أقدم من حوالي فقدان كثير من المخلفات األثرية التي تعو
وعلى أية حال، استطاع المنقبون في عين غزال . الميالد أي بداية االستقرار فيه

  :التعرف على بقايا أثرية وعمائرية تعود إلى المراحل الزمنية التالية
 – ٨٢٠٠حوالي (المرحلة المتوسطة من العصر الحجري الحديث قبل الفخار ب -

  ). الميالد قبل٧٥٠٠
 – ٧٥٠٠حوالي (المرحلة األخيرة من العصر الحجري الحديث قبل الفخار ب - 

  ). قبل الميالد٧٠٠٠
  ). قبل الميالد٦٥٠٠ – ٧٠٠٠حوالي (العصر الحجري قبل الفخاري ج - 
  ). قبل الميالد٥٥٠٠ – ٦٥٠٠حوالي (العصر الحجري الحديث الفخاري - 

                                                           

∗
جامعـة  ( كمشروع مشترك بين جهات عدة، أردنيـة  ١٩٨٢ بدأ مشروع حفريات عين غزال عام  

كي لدراسات التصحر في نيفادا، وبالتعـاون       جامعة سان دييغو والمعهد األمري    (، وأمريكية   )اليرموك
حتـى  -١٩٨٢(كل من غاري رولفـسون      ويشرف على المشروع    . مع دائرة اآلثار العامة األردنية    

  ).١٩٨٨-١٩٨٣(وألن سيمونز ) حتى اآلن-١٩٨٧(، وزيدان كفافي )اآلن
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   في عين غزالطرق المعيشة
إلى  سكان قرية عين غزال من مرحلة زمنية لدىادر العيش  مصتباينت

إذ اعتمد   وتأمين القوت،أخرى، لكنها بقيت تتشابه في كيفية الحصول على الطعام
 زرع سكان عين غزال فقد .الصيد إضافة إلى لزراعة وتربية الحيواناتعلى ا السكان
 كما ،مص والفاصولياءالعدس والحال سيما  والبقوليات ،القمح والشعير مثل الحبوب
العظام الحيوانية المكتشفة أما دراسة .  لهمكالًُأواتخذوها ثمار األشجار البرية جمعوا 

 لى أن الماعز كان الحيوان المدجن األساسي لدى سكان القريةإأشارت ؛ ففي الموقع
حم هؤالء لوأكل . بادئ األمر، إالَ أنهم دجنوا حيوانات أخرى مثل األبقار، ثم األغنام

 ٧٠٠٠وفي حوالي . مثل الغزالن واألبقار والخنازير) غيرالمدجنة(الحيوانات البرية 
 التي شكلت لحومها مصدر الغذاء  مارس الناس رعي األغنام والماعز،قبل الميالد

 بينما آنذاك؛سكان في غذاء ال األغنام هي العنصر الحيواني السائد وأمست الرئيس،
من الوجبة فقط % ١٥ لتكون لحومهامع مرور الوقت صيد الحيوانات البرية تراجع 

  .الغذائية خالل مرحلة العصر الحجري الحديث الفخاري
  

  العمارة في عين غزال
الذي عمائري التطور التنوع والدلت العمارة المكتشفة في عين غزال على 

 التعرف على  من المنقبونتمكن والمختلفة، االستقرار مراحلخالل شهده الموقع 
  .  الدينية واألبنيةالمساكن :وعين من العمارة، همان

 المساكن-

تخطيط المساكن في  كشفت التنقيبات األثرية في عين غزال عن تباين
ستقرار  إذ تكونت الوحدة المنزلية خالل مرحلة اال؛أخرىو مرحلة بينطبيعتها و

 ٨٢٠٠حوالي (األولى في الموقع 
من غرفة )  قبل الميالد٧٥٠٠وحتى 

حوالي مساحتها دة مربعة الشكل واح
مع مرور و ،السكانإال أن  .م٥×م ٥

على مساحتها  أجروا تعديالت ،الوقت
في و. تهمطبيعة معيشوم ءالبما يت

 في ، أقيممكان يقابل مدخل المنزل
 فيوسط المصطبة موقد حفر 

ألرضية المقصورة المدهونة باللون ا
على  سقف المنزل كما رفع. األحمر

ثبتت في حفر في ة أعمدة خشبي
�א��)د�٧٥٠٠–�٨٢٠٠,��ل�,+�א!*(	������א! �  . المصطبةأرضية&'� 
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 ٧٥٠٠-٨٢٠٠لفترة الواقعة بين حوالي إلى اكتشاف بيوت سكنية عائدة اولم يقتصر 
خالل فقد كشف  المنطقة الواقعة على ضفة نهر الزرقاء الغربية، علىقبل الميالد 

 بقايا  عننهر الزرقاءل الضفة الشرقية  في١٩٩٥ت عام يجرأالتنقيبات األثرية التي 
قدرة الناس العالية على إلى  يشير هذا و،أرضية مقصورة ومدهونة باللون األحمر

  .في منطقة شديدة اإلنحدارواإلنشاء البناء 
فتميزت  ؛)ب( أما العمارة في المرحلة األخيرة من العصر الحجري الحديث قبل الفخار

شف النقاب في  إذ ك؛المراحل السابقةاألنماط العمائرية التي تعود إلى  من غيرها من
-٧٥٠٠بين ما لفترة ا يرجع إلى ربما مبنىالجهة الشمالية لموقع عين غزال عن 

في ( أبعادها تتجاوز وغرف صغيرة ال ،كون من طابقينم قبل الميالد ٧٠٠٠
  طابق أرضي في م ٢×م٢) المتوسط

  
وجاءت أرضيات الغرف مقصورة ومدهونة باللون . حمل البناء الرئيس للمسكن

إذ لم ، احمل على أعمدة خشبية كما كان الحال سابقً ي يعدالحظ أن السقف لميو .األحمر
عثر وقد .  في أرضيات البيوتها األعمدةفيالحفر التي كانت تثبت يعد يعثر على آثار 

 ،كميات كبيرة من حبوب العدس المتفحمةوعلى  ، موقد واحدىفي الطابق األرضي عل
فحص العينات استنادا إلى  ، المنقبونوقد تمكن .غزالال ا من قرونوثالثة عشر قرن

خالل و . قبل الميالد٦٠٥٠ حوالي إلىتأريخ هذا المبنى المشع، من الكربون بالمتفحمة 
بين ما لفترة إلى االمرحلة التالية المؤرخة 

 قبل الميالد اختلف شكل الوحدة ٦٥٠٠-٧٠٠٠
 ن الجنوبية للموقع عةالمنزلية، إذ كشف في الجه

 منشأةرف مؤلَّف من غ طراز ذات بنائية مجمعات
. ا بني المنزل فوقها سفليشكلت طابقً حول ممر

صغر مساحة تلك الغرف وعدم  يشيروربما 
لغايات  لم تكن هاأنالقدرة على الحركة فيها إلى 

المنزل يت ليحمل تسوية بن، إنما هي ستخدامالا
  .فوقها

حوالي (وفي العصر الحجري الحديث الفخاري 

سكان الذي عرف فيه )  قبل الميالد٦٥٠٠
 ،عين غزال صناعة األواني الفخارية

 في الوقت الذي كناسم أشكال التتعدد
من الواحد  المسكن إذ تألف ،ن الطين أو الحور المدكوكم ها أرضياتجعلت فيه غالبية

في نجد و. نشاطات اليوميةالعمال وخصصت للقيام باأل ساحة مكشوفة تتقدمهاغرف 
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 أو ربما ، ساحة مكشوفةتطل علىغرفة واحدة واسعة  من مؤلفًا أخرى مسكناحاالت 
تصغر إحداهما  تين غرفمن
  على ذلك،ومن األمثلة. خرىاأل

تصل  ت من ثالث غرفمسكن
مساحة  ،أبواب داخليةفيما بينها ب

 ساحة تتقدمه ،م٣×م٣ كل منها
 الجنوبي هفي طرفو ،مكشوفة

  .لتخزينلمستودع 
همة التي م الاألبنيةومن 

استخدمها سكان عين غزال أو 
الفترة في  استخدامها واأعاد

نهاية ُأرخ إلى  مبنى ،اليرموكية
مرحلة العصر الحجري الحديث قبل 

طراز ، وينسب إلى )ب(الفخار 
ت التنقيبات كشف كما . غير السكنىلغايات ربما استخدم ي،منحنالجدار المباني ذات ال

استخدمت عبر فترات مختلفة قع عن بسطات حجرية ومطبخ وزقاق في المواألثرية 
  .من سكنى الموقع

  العقائديةألبنيةا-

 قد كرستأنها ب اعتقد المنقبون أبنية على من عين غزالعثر في المنطقة الشمالية 
 ذات طبيعةلممارسة طقوس 

طرازها   استنادا إلىعقائدية
خ رأ ،طريقة بنائهاوالعمائري 

بين حوالي ما لفترة إلى ا هاأقدم
هو  و، قبل الميالد٧٠٠٠-٧٥٠٠

منطقة مالصقة في بني بناء دائري 
وذكر .  الطابقينيللمبنى السكني ذ

المنقبون أن هذا المبنى مر بأربع 
مراحل بنائية، إذ كان في بداية 

أرضية   ذاشكلالاألمر مستطيل 
، مقصورة ومدهونة باللون األحمر

رحلة عيد قصارتها خالل المأ
من مبني  أصبح جداره الشمالي على شكل قوس وفي هذه المرحلة. البنائية الثانية

ة  الخارجيتهجهاوة، أما  منتظمة الداخليتهجها وجاءت ،حجارة طباشيرية سهلة الكسر
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طبيعة نظرا إلى ضعف و. ةغير منتظمف
، قام الناس خالل يهذا الجدار القوس

ار مستقيم المرحلة البنائية الثالثة ببناء جد
دم الفراغ ما رو ،أمامه من الداخل

. تهمتانة البناء وقوزاد من  مما ،بينهما
 المرحلة البنائية الرابعة فيأما 

حول شكل البناء إلى تاألخيرة، فقد و
م، وأعيدت قصارة ٢،٥ ه قطردائري

أرضيته مرات عدة، كما جعل في وسط 
مستديرة قطرها المصطبة حفرة 

 ولها أربع فتحات ، سم٤٠ وعمقها ،سم ٦٥
.هويةت ربما استخدمت ألغراض المتقابلة،  

ا عن هذا  عن مبنى آخر ال يبعد كثير١٩٩٥ التي أجريت عام التنقيبات األثريةوكشفت 
 البناء طبيعة ذلك على ت كما دل أنه لم يستخدم طويالً إال،المبنى ويشابهه شكالً

 هماكشف في الجهة الشرقية للموقع عن مبنيين يعتقد بأن و.صورة أرضيته المقوهشاشة
 ووجود حجارة كبيرة بنيت ،ويتشابه المبنيان بشكلهما المستطيل.  عقائديةذات طبيعة
. حجار صغيرةأ محاط بسبعة ائري بني أمامها موقد د،ا مذبحكانت ربما ،بشكل قائم

مرحلة الالعقائدية وتعددها في ة ذات الصف المباني  هذهختالف في شكلوربما يدل اال
  . متعددة من عشائر أو قبائلسكنت ربما عين غزالأن على ، ذاتهازمنية ال

  العقيدة والمعبود في عين غزال
 امارسوا طقوسقد  األثرية على أن سكان عين غزال واللقىدلت المكتشفات العمائرية 

 وإذا كنا قد أشرنا أعاله إلى . قبل أن يعرفوهإلها ماوشعائر دينية، أي أنهم عبدوا 
 ذات الطبيعة األبنيةوجود عدد من 

 فإننا نقدم أدناه دراسة ألهم العقائدية؛
ربما رتبط  تالمخلفات األثرية التي

معتقدات آمن بها سكان عين غزال ب
  .آنذاك

  
  الجماجم المجصصة. ١

ال بد من اإلشارة إلى في البدء، 
التي امتاز بها سكان عادات الدفن 
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عين غزال في مرحلة ما قبل الفخار 
دفن موتاهم تحت ب قاموا حين )ب(

حيث  ها،بيوت أو مصاطبالأرضيات 
على حاله بعد الدفن  المتوفَّىيترك 

حلل اللحم عن يتفترة من الوقت حتى 
فتح حفرة الدفن مرة أخرى تُثم  ؛العظم

 الجسد، ثم فصل الجمجمة عن بقيةوتُ
ة وتدفن تطلى بطبقة من القصارة الجصي

في مكان آخر غير المكان الذي دفن فيه 
أولى نماذج على عثر قد و. صاحبها أصالً

 كاثلين المنقبةأشارت  حيث ، أريحا/هذا النوع من الجماجم في موقع تل السلطان
 إننا نرى الَ إ.آمن بها الناس آنذاك فعبدوهاا أن هذه الجماجم تخص أسالفًإلى  كينيون

في داللة  ته،ادة القوم في المجتمع أو عليكان أصحابها من قأن هذه الجماجم ربما 
أهم الحواس ولدماغ ايحوي واإلنسان هو أعلى جزء في جسم رأس الأن رمزية إلى 

  .  تلك الجماجم تفسيرنا هذاقلة عدد، وترجح الخمس
  
  التماثيل اآلدمية. ٢

 ما فيعين غزالكشف في 
 ١٩٨٣م واعبين األ

عن مجموعتين  ١٩٨٥و
 يةن التماثيل الجصم

إلى  تخروالتي أ ،اآلدمية
 ، قبل الميالد٧٧٧٠حوالي 

مرتب موضوعة على نحو 
 خصيصا أعدت حفر في

صنعت هذه   وقد.لهذا الشأن
التماثيل من مادة الجص، 

قابلة ووهي مادة هشة 
 المجموعة لذا بعثت ،لتفتتل

من تلك التماثيل إلى األولى 
معهد اآلثار البريطاني في 

ترميمها وصيانتها،  لنلند
إلى الثانية بعثت المجموعة و
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  . بعد الترميمإلى األردن يتها لبا غتديعوأ ، في نيويوركنونيايثسمعاهد السم
إلى أهميتها أن نعرج  بقدر ما نود  أو تكوينها هنا وصف التماثيلنبتغيوال 

ن بها سكان ات آمرتباط بمعبودا ت ذاتإذا كانباحثون كثر عما ل ء إذ تسا،وطبيعتها
صلة  إال أننا نرجحبين أخذ ورد الدارسين، يراوح هذا األمر وال يزال  عين غزال،

 وخالل األلف ،نرى أن سكان عين غزالية، ودائعقالناس ال اترتباطتلك التماثيل با
 ،ا بعقيدة ال نعرفهارتبطت وثيقًا ا وطقوسا مارسوا شعائر،وما تالهقبل الميالد الثامن 

 لعدم معرفة الناس كتابية آنذاك تسعف في فهم معتقدات الناس وذلكفال مدونات 
  ووالقرابين،ضحيات األ وقدموا لها  عبدوها،لهةآل التماثيل بعد؛ فربما نصبوالكتابة با

  .كرست لتُعبد فيها وتقام في حضرتها الشعائر والطقوسمباٍن لها  أنشأوا
  
  

  
  
  
  
  
  

  تماثيل برأسين
  قبل الميالد٧٥٠٠-٨٠٠٠حوالي 
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  الدمى اإلنسانية والحيوانية. ٣
ثر في قرية عين غزال على عدد ع

شكال ذات األكبير من الدمى الطينية 
أما األشكال . حيوانيةالدمية أو اآل

 تمثيالً بعضها فكان ؛نثويةاآلدمية األ
وهذا . ألنثى في حالة حمل أو والدة

 آنذاك الناس اهتمامبرأينا دليل على 
 كان على ما و،بالخصوبة والتكاثر

 في ة خاصيةوضعمن للمرأة 
 نظرا إلى دورها الرئيس في المجتمع
ال سيما إذا ما أخذنا   البشري،التكاثر

طبيعة المجتمع بعين االعتبار 
  . من األيدي العاملةاتطلب كثيري  الذيالزراعي

 عثر على  وقد. الثيرانال سيماحيوانات بقرية ل فكانت غالبيتها ؛أما الدمى الحيوانية
 إلى ةراشإ ية أجسادها شفرات وسكاكين صوان فيت غرسالتيبعض الدمى الحيوانية 

  .لهةآلل قرابينًاالحيوانات تقديم 
  
  األقنعة. ٤

عثر في موقع عين غزال على ثالثة أقنعة جصية تمثل وجوها آدمية تعاصر في 
ولغاية اآلن، لم تعرف وظيفة هذه األقنعة . تأريخها التماثيل اآلدمية من الموقع ذاته

وال يمكن الجزم . نها ربما تمثل نسخًا لوجوه أشخاص متوفينعلى وجه التحديد، علما أ
وعلى أية حال، فإن هذه . فيما إذا كانت ذات عالقة بالعقيدة والمعبود في عين غزال

األقنعة تماثل األقنعة الحجرية التي عثر عليها في موقعي البسطه في األردن ووادي 
  . قبل الميالد٧٠٠٠-٧٥٠٠ حوالي حمار في فلسطين، إال أنها تعود إلى الفترة ما بين
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  األواني واألدوات اليومية

 استخدم الناس في عين غزال أواٍن منزلية مثل ،قبل معرفة األواني الفخارية
كذلك صنعوا من . غيرهاسية أو لاألطباق المصنوعة من الحجارة الطباشيرية الك

وبقي . ب وجرشها قبل أكلهاالجيرية مدقات ومهارس لطحن الحبوو يةالحجارة البازلت
 ت صنع شاع استخدام أواٍنن قبل الميالد حي٦٥٠٠ حتى حوالي على هذا النحواألمر 

 أو ، أو الطهو،الجرار واألطباق والكؤوس لحفظ السوائلومنه صنعت  ،من الصلصال
  .تناول الطعام

ن الصيد فإ ، سكان عين غزاللدى يساسمصدر القوت األوإذا كانت الزراعة 
صوانية السهام ال رؤوس ونصنعيالناس وظل  ء، الغذامن مصادر ا همم مصدرابقي 

صوان مثل الا أخرى من حجارة لصيد الحيوانات، إضافة إلى أنهم صنعوا أدواتً
مناجل والمثاقب الالجلود واألخشاب وشفرات  الفؤوس والقداديم والسكاكين ومكاشط

. ساسية في عمل المجتمعات الزراعيةوتمثل هذه األدوات مجتمعة الركيزة األ. وغيرها
فر ا تتوالتي) انياألوبسد(ف الباحثون على أدوات مصنوعة من خامات السبج كما تعر

وصالت ربطت بين سكان عالقات إقامة  مما يدل على ،في منطقة جنوبي األناضول
  .المجاورةالمناطق و  عين غزالموقع

 في ال سيماسكان عين غزال، تشير المعلومات الواردة أعاله إلى أن وعليه، 
 من العشائر قد تآلفوا من عدد ، قبل الميالد٧٠٠٠-٨٢٠٠الفترة الممتدة من حوالي 
ذات  المباني ومنها ،عامةال يمبانال تشرف على تنظيم وإنشاءالتي تحكمها قيادة واحدة 

وانين  تحكمه قومنظما ا متكامالً مجتمع، وأنهم قد أنشأواارعوالعقائدي والشالتكوين 
قد عرفت نشأة وتكوين التنظيمات االجتماعية عين غزال وبذلك تكون  .متفق فيها

آفاق تجاوزت ما وراء حدود حضاري إلى األولى في التاريخ والتي امتد إرثها ال
 .الجوار

  

  

  

  

                              

  


