
 )1األصول السكانیة لمجتمع البحرین الحدیث (
 1ق.م)323-ق.م2800( العربیة للبحرین في مرحلة دلمون الجذور

 
 یخ البحرین القدیم على نتائج بعثات التنقیب الغربیة التياعتمدت الدراسات المعاصرة في تار

انصب اھتمامھا نحو دراسة تأثیر الحضارات القدیمة على إقلیم البحرین، بدالً من العنایة 
بالبنیة المحلیة لمجتمع البحرین القدیم، ونتیجة لذلك فقد غصت كتب التاریخ المعاصر بالحدیث 

البابلیین على البحرین، دون بذل اھتمام مواز بدراسة عن تأثیر السومریین واألكادیین و
ً لخروج البعض  األصول السكانیة لمجتمع البحرین في العصر القدیم، مما فتح الباب واسعا

 باستنتاجات خاطئة، ومن ثم توظیفھا في مقاصد خارجة عن البحث العلمي المحاید. 
 

اریخیة المنشورة عن األصول السكانیة وقد جاءت ھذه النتائج السلبیة نتیجة لندرة المادة الت
لمجتمع البحرین، وعدم االھتمام بدور التحالفات القبلیة في تشكیل الھویة السیاسیة للبحرین 

 عبر العصور.
 

وقد تكررت الحالة نفسھا في تناول مرحلة الحضارة الھیلینیة وظھور الدولة الساسانیة، إذ 
ة على حمالت اإلسكندر المقدوني، وعلى یمكن مالحظة تركیز أغلب المصنفات التاریخی

الحمالت الفارسیة المحدودة ضد إقلیم البحرین، دون وجود دراسات موازیة حول جذور 
 التواجد العربي في شرقي شبھ الجزیرة العربیة، والخلیج العربي بشقیھ: الشرقي والغربي. 

 
 تاریخ استیطان العرب في البحرین:

 في البحرین إلى قبل سبعة آالف سنة، وتحدیداً إلى الفترة التيیعود تاریخ االستیطان السكاني 
 ق.م. 4500اصطلح المؤرخون على تسمیتھا بالعصر الحجري، وذلك في حدود عام 

وقد تمثل ذلك االستیطان المبكر في وجود آثار لجماعات صغیرة من الصیادین في المرخ 
 2ھ الجزیرة العربیة.وحول جبل دخان، الذین انتقلوا إلیھا في الغالب من شب

وقد بقیت أصول المستوطنین األقدمین من أھل دلمون غامضة، إال أن الراجح بأن بناة التالل 
ً صوب الخلیج العربي، واندمجوا  الثریة بالبحرین كانوا من أتباع قبیلة سامیة نزحوا شرقا

 ھناك مع ھؤالء المستوطنین. 
 

 لمعروفة بالبحرین تعود إلى فترة األلف الثالثةوبناء على ذلك فإن أقدم التجمعات السكانیة ا
قبل المیالد، وكان ھؤالء السكان من أصول سامیة؛ إذ أن أسماء ملوك دلمون المحلیین، مثل 
أوبري وریموم، تدل على أنھم من أصل سامي، مما یرجح بأن الدلمونیین كانوا سامیین وبأن 

   3ریین في فترة الحقة بالبحرین.دیانتھم السومریة مكتسبة بحكم استیطان بعض السوم
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وفي وقت الحق من األلفیة الثالثة أتت موجات أخرى من المھاجرین السامیین من داخل شبھ 
الجزیرة العربیة، وكان ھؤالء ھم بناة القبور التلیة، ومن المحتمل أنھم من قبیلة "أجاروم"، 

 بغة محلیة من خالل طولوھي قبیلة عربیة قدمت من شبھ الجزیرة العربیة، ثم اكتسبت ص
فترة إقامتھا في البحرین. ویقابل اسم أجاروم: "ھجر" في اللغة العربیة، وھو اسم عرفت بھ 
األحساء، ومن المحتمل أن تكون ھذه التسمیة قد اشتقت من اسم تلك القبیلة، إذ یمكن مالحظة 

یھا في تي عثر علوجود شبھ كبیر بین القبور التلیة الموجودة في كل من البحرین وتلك ال
األحساء، ویمثل ھذا التشابھ دلیالً على أن بناة القبور التلیة تلك كانوا من السكان الرحل في 

 شبھ الجزیرة العربیة.
 

وبعد دراسة مستفیضة تضمنت قیاس أحجام عدة من العرب المعاصرین في الجزیرة العربیة 
أن رین ھم من أصول عربیة، مؤكداً بوالبحرین استنتج كورنوال بأن بناة القبور التلیة بالبح

الھیاكل الموجودة في تلك القبور كانت ألناس من أواسط شبھ الجزیرة العربیة، وبشكل خاص 
 من وادي الدواسر. 

 
وبناء على ذلك فقد جادل كورنوال بأنھ في وقت ما من نھایة األلفیة الثالثة قبل المیالد، أو في 

عربیة من داخل شبھ الجزیرة العربیة واستقرت على السواحل  بدایة األلفیة الثانیة ھاجرت قبیلة
الشرقیة لھا، حیث وجدوا بیئة مواتیة لالستقرار، فأقاموا مستوطنات لھم حول آبار المیاه 
العذبة، واختلطوا بمجموعات سكانیة قدمت إلى البحرین من بالد ما بین النھرین وجنوب 

 4الجزیرة العربیة وعمان ووادي السند.
 

راً ألھمیة موقع دلمون التجاري، فقد تتابعت حركات الھجرة واالستیطان بھا من قبل ونظ
مجموعات من التجار قدمت إلیھا من سومر وآشور وبابل الجدیدة، إال أن المكانة التجاریة 
لدلمون قد ضعفت بصورة مؤقتة في منتصف القرن السابع قبل المیالد نتیجة إلى خضوعھا 

اندالع العدید من الحروب في تلك الفترة، وتشیر بعض اآلثار واللقى للسیطرة اآلشوریة، و
  5إلى احتمال وجود مستوطنات بابلیة بالبحرین في تلك الفترة.

 
وما لبثت دلمون أن استعادت مكانتھا الطبیعیة كملتقى لطرق التجارة، إذ یمكن العثور على 

ن شھدت منذ النصف الثاني من القر العدید من اآلثار واللقى التي تثبت بأن حضارة دلمون قد
السابع قبل المیالد وحتى اضمحاللھا؛ تعایش أجناس مختلفة من المناطق المجاورة، وقد تجمع 
ھؤالء السكان دون وجود أي مشاكل تذكر، واكتشفت البحرین تعددیتھا الثقافیة التي تمتعت 

 6بھا خالل أوج حضارتھا في العصر البرونزي.
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لعربي في البحرین على إثر حملة اإلسكندر المقدوني على الشرق عام وقد تعزز العنصر ا
ق.م، والتي مثلت مرحلة انتقالیة كبیرة في المنطقة، إذ أنھا أدت إلى انھیار الدولة  323

اإلخمینیة في فارس، ودفعت بالعدید من القبائل العربیة للھجرة نحو سواحل شرقي شبھ 
ستیطان في السواحل الغربیة لبالد فارس. كما كان من الجزیرة العربیة، ومن ثم التحرك لال

أھم متغیرات تلك الفترة الحاسمة؛ ظھور الدولة السلوقیة، وامتداد نفوذھا على البحرین التي 
أصبح یطلق علیھا "تایلوس"، وقد بقي أرخبیل الجزر محافظاً على ھذه التسمیة حتى القرن 

 الثاني بعد المیالد.
 

لبحرین في الفترة المعاصرة إلى القبائل العربیة التي استوطنت أرخبیل وال تصح نسبة سكان ا
جزر البحرین آنذاك؛ ألنھا من العرب البائدة التي زالت ولم یعد لھا أي امتداد، كما أنھ من 
غیر الممكن ربط مجتمع البحرین المعاصر مع األنباط والعمالیق الذین استوطنوا البحرین في 

م). بل األرجح ھو أن االمتداد الطبیعي لسكان البحرین الیوم 226-ق.م323المرحلة التالیة (
یعود إلى مرحلة استیطان القبائل العربیة بالبحرین إبان القرن الخامس المیالدي، وھذا ما سیتم 

 تفصیلھ في حلقة قادمة.
 


