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كان العرب في إقلیم البحرین قد تمكنوا من تأسیس كیانات سیاسیة عدة قبل قیام الدولة 
الساسانیة، ووصلوا إلى مستوى عال من الرقي والتمدن، فأسسوا تجمعات حضریة تمیزت 

ً كبیراً طوال السنوات الخمسمائة بالرفاھیة وازدھرت بالعمران، ومارسوا نشاط ً تجاریا ا
 الممتدة ما بین انھیار الدولة اإلخمینیة وقیام الحكم الساساني. 

 
وقد استمرت مسیرة التطور العمراني واالزدھار التجاري في إقلیم البحرین إبان فترة الحكم 

قبائل العربیة قامت ال الساساني، بل إن الكیانات السیاسیة العربیة قد نجحت في التوسع شرقاً، إذ
في البحرین بغزو فارس وتأسیس تجمعات سكانیة على سواحلھا الشرقیة المطلة على الخلیج 

 العربي. 
 

وعلى الرغم مما وصل إلیھ العرب من الرقي الحضاري، والتطور السیاسي واالقتصادي؛ إال 
م للعرب قبل اإلسالأن العدید من الدراسات التاریخیة المعاصرة قد وقعت في خطـأ التأریخ 

من خالل الھیمنة الفارسیة على بالدھم، دون التطرق لھیمنة الكیانات العربیة التي فرضت 
 نفسھا على السواحل الشرقیة للخلیج العربي في مرحلة ما قبل اإلسالم. 

 
وكان حسین مؤنس من أوائل المتحدثین عن ظاھرة إغفال العنصر العربي لدى التأریخ ألحداث 

لة الساسانیة، حیث أكد بأن: "ھناك مبالغة في نصوص تصویر اتساع دولة فارس عھد الدو
في العصر اإلیراني، ألن فارس لم تكن قط في أي عصر من عصور تاریخھا قبل اإلسالم 
ً في عصور الملوك األقویاء، وتنقبض في  دولة ثابتة الحدود، إنما كانت حدودھا تتسع أحیانا

 2.عصور الضعفاء وھم األكثرون"
 

والحظ المؤرخ الفرنسي جان فرانسوا سال عدم وجود أي مادة في المصادر الساسانیة عن 
البحرین، مما یدل على أنھا لم تكن خاضعة لحكمھم، مشیراً إلى أنھ: "من التبسیط لألمور أن 
تعتبر الجزیرة مجرد مستوطنة للسلوقیین ثم المسینیین ثم الفارسیین، ومن ثم الساسانیین. 

اض األكثر احتماالً ھو أن تكون (الجزیرة) مستقلة، تتمتع بصلة وثیقة مع األسر المالكة واالفتر
المتعاقبة التي بسطت نفوذھا على التجارة، وعلى البحارة الذین كانوا یبحرون باستمرار عبر 

 3الخلیج بین مصب الفرات والھند".
 

ة ضد ملتي الدولة الساسانیوتكمن اإلشكالیة في أن كتب التاریخ قد بالغت في الحدیث عن ح
م)، دون الحدیث 325م) وسابور ذي األكتاف (230إقلیم البحرین في عھدي: أزدشیر بن بابك (
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عن الحمالت التي شنھا العرب على الدولة الساسانیة، وما نتج عن ھذه الحمالت من ھیمنة 
ستمرت حتى ا العنصر العربي على ضفتي الخلیج العربي طوال فترة الحكم الساساني، والتي

 یومنا ھذا. 
 

والحقیقة ھي أن حملتي أزدشیر وسابور كانتا محدودتین من حیث المدة الزمنیة والتأثیر 
الحضاري، إذ لم یكن للفرس أي قدرة على فرض وجودھم الفعلي في إقلیم البحرین، ولذلك 

على  رات البدوفإنھم اضطروا إلى االعتماد على القبائل العربیة لحمایة حدود دولتھم، ومنع غا
بالدھم. بل إن سابور ومن خلفھ من حكام الدولة الساسانیة قد لجأوا إلى توطین القبائل العربیة 
في السواحل الشرقیة للخلیج العربي نظراً لما مثلتھ عملیة التوطین ھذه من أمن لھم، كما 

لروم في ل ااعتمدوا على تكثیف الوجود العربي في جبھتھم الغربیة كمنطقة عزل تمنع تغلغ
 بالدھم.

 
وبناء على ذلك فإنھ ال بد من إعادة النظر في تاریخ البحرین إبان تلك الفترة من خالل الدولتین 
العربیتین الرئیستین: دولة "اللخمیین" ودولة "كندة"، إذ كان حكام ھاتین الدولتین ھم الحكام 

 ما یأتي:تاریخھما فیالفعلیون في البحرین وشرقي شبھ الجزیرة العربیة، ویمكن تفصیل 
 
 م): 633-268دولة اللخمیین ( -أ

یعود أصل اللخمیین (المناذرة) إلى كھالن، وقد كّونوا قبل اإلسالم مملكة عربیة امتد سلطانھا 
وساحل الخلیج  وھجر البحرینمن العراق ومشارف الشام شماالً حتى عمان جنوباً، متضمنة 

 العربي، وكانت عاصمتھم في الحیرة.
سسوا البارثیة والساسانیة بفارس، فأ وكان اللخمیون قد اغتنموا فترة الصراع بین األسرتین:

حكمھم في الحیرة بالعراق، واضطر البارثیون ومن ثم الساسانیون إلى االعتراف باستقاللھم 
م) الذي ضم البحرین إلى حكمھ، وأخضع 328-288الذاتي، ومن أشھر ملوكھم: امرؤ القیس (

 یمن. القبائل العربیة بھا، ثم وسع سلطتھ بعد ذلك لتشمل أجزاء من ال
م توفي اإلمبراطور الساساني ھرمز الثاني بن نرسي، ولم یخلف وریثاً للعرش، 309وفي عام 

فأوعز امرؤ القیس إلى قبائل البحرین وعلى رأسھا: عبد القیس وربیعة وتمیم وتغلب وبكر 
بمھاجمة سواحل فارس، فعبروا إلى بالد فارس بأسطول كبیر، واحتلوا أجزاء منھا مدة خمسة 

 نة. عشر س
ً كبیراً، واحتل  وتشیر المصادر إلى أن امرأ القیس قد استخدم في حملتھ تلك أسطوالً بحریا
أجزاء شاسعة من بالد فارس، كما ھدد بغزواتھ مشارف اإلمبراطوریة الرومانیة إال أنھ ما 

 4لبث أن تصالح مع ملوك الرومان.
، فقتل عدداً من أقرباء ملكھا م أغار امرؤ القیس بقبیلة قضاعة على مدن فارس324وفي سنة 

م، ففر امرؤ 325م) الذي قام بشن حملة ضد الممالك العربیة عام 379-309سابور الثاني (
القیس، واحتل سابور مدینة الحیرة، ونصب أوس بن قالم العملیقي (من العمالیق) ملكاً علیھا 

 من قبلھ وكلفھ بمھمة وقف ھجمات القبائل العربیة على بالده. 
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أرخ الطبري لحمالت عرب البحرین على فارس بقولھ: "فسار جمع عظیم منھم في البحر وقد 
من ناحیة بالد عبد القیس وكاظمة حتى أناخوا على أبرشھر وسواحل أردشیرخره وأسیاف 

  5فارس، وغلبوا أھلھا على مواشیھم وحروثھم ومعایشھم".
العربیة، وتحالفوا معھم لصد وفي فترة الحقة أعاد الفرس للخمیین سلطتھم في المناطق 

ھجمات القبائل العربیة، وكذلك لدرء خطر الغزو الروماني على بالدھم؛ ففي عھد المنذر 
م) جرت حروب ضاریة بین الفرس والروم، فقدم المنذر للفرس مساعدات 462-418األول (

 كبیرة وتحالف معھم ضد الروم، مما رسخ وجود اللخمیین على طول الحدود مع فارس،
واستمر نفوذھم على البحرین حتى منتصف القرن السادس المیالدي، إذ تحدثت المصادر 

م) إلى أمیره على البحرین 574-554األدبیة عن أوامر أصدرھا ملك اللخمیین عمرو بن ھند (
 بقتل الشاعر طرفة بن العبد.

 
 م)553-325مملكة كندة ( -ب

 رن الرابع قبل المیالد، وذلك على إثر ارتحالتأسست مملكة كندة األولى في إقلیم نجد إبان الق
قبائل كندة بعد انھیار سد مأرب من الیمن وانتشارھم في أرجاء شبھ الجزیرة العربیة، ولكنھا 

 اضمحلت ولم یبق لھا أي نفوذ فیما بعد.
م، تأسست دولة كندة الثانیة والتي امتد حكمھا لیشمل معظم نجد والجزء 325وفي حدود عام 

من شبھ الجزیرة العربیة، وبلغت الدولة أوجھا في عھد الملك حجر الملقب بآكل الشمالي 
م؛ إذ تذكر المصادر بأن حجراً قام بحمالت توسع 433المرار الذي تولى الحكم في حدود عام 

ً من  بھا في أطراف نجد، فھاجم قبائل الحجاز وشمالي شبھ الجزیرة العربیة، وانتزع جانبا
حت سیطرة مناذرة الحیرة، كما بسط سیطرتھ على أرض الیمامة األراضي التي كانت ت

وجھات البحرین. وبرز في تلك الفترة: معاویة بن عمر بن حجر الكندي الملقب بابن الجون 
 والذي كانت لھ الزعامة في البحرین.

وعلى إثر وفاة الملك حجر خلفھ ابنھ عمرو الملقب بالمقصور، الذي شھد عھده تمرد قبائل 
(بقیادة وائل بن ربیعة الملقب بكلیب في البحرین) على حكم كندة، وانتشرت الفوضى  ربیعة

حتى وفاتھ وتولي ابنھ الحارث بن عمرو الذي تمكن من إعادة إخضاع ربیعة لحكمھ، وولى 
 6م.489ابنھ عبد هللا والیاً على البحرین في حدود عام 

حارث الكندي وملك الحیرة اللخمي المنذر وقد استمر نفوذ دولة كندة حتى اندالع الحرب بین ال
بن ماء السماء في أوائل القرن السادس المیالدي، فتمكن المنذر من ھزیمة الحارث الكندي 
وطرده من الحیرة، مما أدى إلى فرار الحارث إلى البحرین ومقتلھ فیھا، مما دفع بابنھ الشاعر 

 م. 540دون أن یدرك ھدفھ عام  امرؤ القیس للعمل على استعادة حكم والده، ولكنھ مات
وبمقتل الحارث انھار حكم كندة، وعادت بذلك البحرین إلى حكم المناذرة، وذكر الھمداني بأن 
ھجرة كندة وجالءھا عن البحرین كان في أعقاب مقتل ابن الجون في معركة "شعب جبلة" 

 7م، وذلك قبل ظھور اإلسالم بفترة وجیزة.553التي وقعت سنة 
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االستعراض السابق بأن سكان البحرین في الفترة الدلمونیة من السومریین یالحظ من 
 واآلشوریین وغیرھم لم یبق لھم أي أثر. 

 
كما أن وجود األزد والعمالیق وغیرھم من قبائل العرب البائدة قد انحسر عن البحرین عقب 

انیة التي القبائل العدن انھیار الدولة البارثیة وقیام الدولة الساسانیة، باإلضافة إلى صراعھم مع
 دفعت باألزد والعمالیق للھجرة واالرتحال نحو الشمال والشمال الغربي.

وبالتالي فإن امتداد األصول السكانیة لمجتمع البحرین المعاصر یعود إلى فترة ظھور قبائل  
ربیعة على الساحة السیاسیة في غضون العقد السادس من القرن الخامس المیالدي، وذلك 

ما ثارت قبائل معد بقیادة كلیب بن وائل واستطاعت التخلص من حكم قبائل الجنوب في عند
 معركة خزازى في منتصف القرن الخامس المیالدي. 

 


