
 1"التأریخ من الخارج: الھویة الوطنیة والمصدر األجنبي"
 

بة التاریخیة المعاص;;;;رة بص;;;;ورة كبیرة على المص;;;;ادر األجنبیة، إذ تلقي روایات تعتمد الكتا
الرحالة والعس;;;;;;;كریین الغربیین بظاللھا "الثقیلة" على الثقافة المحلیة، متس;;;;;;;ببة في ظھور 
سلبیات عدیدة لعل أبرزھا: تصویر البحرین وكأنھا كیان ضعیف ال یمتلك أي إرادة شعبیة أو 

 سكانھ لكل طامع یتغلب علیھم ویتحكم بمقدراتھم. ھویة وطنیة، بل یخضع 
 

ففي التاریخ القدیم ھیمنت ھذه النظریة بص;;;;ورة مؤس;;;;فة على الكتابة التاریخیة بحیث تحولت 
فرض;;;;;;;ی;;;ة دفن موتى  -لفترة طویل;;;ة-"أرض الفردوس" إلى جزیرة لألموات! وس;;;;;;;;;ادت 

 الحضارات المجاورة للبحرین في ربوعھا. 
 

حض;;;;ارة دلمون؛ اختلف المنقبون والمؤرخون الغربیون في نس;;;;بة  وعندما بدأت تظھر معالم
ھذه اآلثار إلى أیة حض;;;;ارة مجاورة، فنس;;;;بھا بعض;;;;ھم للفینیقیین والبابلیین، ونس;;;;بھا آخرون 
للسومریین واآلشوریین، دون أن یأخذ الجمیع في اعتبارھم إمكانیة أن تكون ھذه اآلثار تمثل 

 ة بنفسھا. دلیالً على وجود حضارة مستقلة قائم
 

واس;;;;;;;تمرت ھ;;ذه النظرة ق;;ائم;;ة إلى أن لف;;ت بیتر كورنوول (في مطلع خمس;;;;;;;ینی;;ات القرن 
الماض;;;;;ي) انتباه المؤرخین إلى أن دلمون: "لم تكن تحت أي س;;;;;یطرة أجنبیة"، وبأن ما ورد 
بدفع  كان من قبیل االلتزام  كة دلمون لبعض تلك القوى  من نص;;;;;;;وص حول خض;;;;;;;وع ممل

أن تفقد اس;;;تقاللھا وس;;;یادتھا، بل إن المص;;;ادر التاریخیة تؤكد بأن الض;;;رائب واإلتاوات دون 
حكام دلمون كانوا یناورون بین مختلف القوى المتص;;;;;;;ارعة (وخاص;;;;;;;ة بین اآلش;;;;;;;وریین 

  2والكلدانیین) لتجنب تعرضھم لغزو أي من ھذه القوى.
 

لوطنیة وعلى الرغم من ھذه المراجعات المھمة فقد اس;;;;;;;تمرت روح التبعیة وإلغاء الھویة ا
تفرض نفس;;ھا على المؤرخین المحدثین، إذ تص;;ور لنا بعض الكتابات المعاص;;رة أن البحرین 
في العص;;;;;;ور الحدیثة كانت ھدفاً لالحتالل البرتغالي ومن بعده الفارس;;;;;;ي، ومن ثم االحتالل 
البریطاني الذي اس;;;;;تمر حتى س;;;;;بعینیات القرن العش;;;;;رین، دون أن یكون للبحرین أي ھویة 

عید اإلدارة وأجھزة الحكم. وھذه نظرة قاص;;;;;;;رة تدحض;;;;;;;ھا جمیع القرائن محلیة على ص;;;;;;;
 التاریخیة.

 
ال ش;;;;ك بأن ھناك عوامل عدیدة قد أدت إلى ھیمنة ھذا النمط من التفكیر الس;;;;لبي في الس;;;;رد 
التاریخي المعاصر، ومن أبرز ھذه العوامل: غیاب المصادر التاریخیة المحلیة، وتوفر كمیة 

االستعماریة، ولذلك فقد أدى اعتماد الكتابات التاریخیة المعاصرة على  أكبر من وثائق القوى
المص;;;;ادر الغربیة إلى أن یقع الكثیر من الكتاب المحلیین تحت أس;;;;ر ھیمنة الفكر الغربي في 
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تدوین تاریخ البحرین. ثم لعب التكرار دوره فأص;;;بحت الفرض;;;یات التاریخیة حقائق ال یمكن 
وبناء فرض;;یات أخرى علیھا، ومن ذلك على س;;بیل المثال ال  معارض;;تھا بحكم كثرة ورودھا

الحص;;;;;;;ر: افتراض قدوم األس;;;;;;;اطیل البریطانیة لتنظیم حركة المالحة والتجارة في الخلیج 
وص;;;;ف القرص;;;;نة على حركات المقاومة العربیة ض;;;;د االس;;;;تعمار العربي، ومن ثم إطالق 

رد في الوثائق األجنبیة من وس;;;م الغربي؛ فقد كررت بعض المص;;;ادر المحلیة واإلقلیمیة ما و
المقاومة اإلس;;المیة للغزاة األوروبیین بالقرص;;نة، وعلق الش;;یخ عبد هللا بن خالد الخلیفة على 
ھذه المغالطة بقولھ: "وفاتھم أن القراص;;;;;;نة الحقیقیین ھم الذین جاؤوا من أقص;;;;;;ى الش;;;;;;مال 

وبیون الذین س;;ودوا ص;;فحات فالمس;;ؤولون األور 3لیحتلوا وینھبوا ویفتكوا بالس;;كان اآلمنین".
الوثائق الغربیة كانوا ینتمون إلى قوى اس;;;تعماریة واجھت مقاومة إس;;;المیة ص;;;لبة، ولم تكن 
ھذه القوى محایدة وال منص;;;;فة في تعاملھا مع الش;;;;عوب اإلس;;;;المیة التي بذلت أقص;;;;ى ما في 

 وسعھا لمقاومتھم.
 

ویة المحلیة من خالل وتتض;;;;;;;ح إش;;;;;;;كالیة تأثیر ھیمنة المص;;;;;;;ادر الغربیة في إض;;;;;;;عاف الھ
اس;;;تعراض الروایة الس;;;ائدة عن األوض;;;اع في البحرین إبان القرن الس;;;ادس عش;;;ر؛ فقد أدت 
ظاھرة االعتماد على المصادر البرتغالیة والبریطانیة بصورة أساسیة في تلك الفترة إلى تبني 

یة الطامعة تاریخیة تختلف مع واقع األحداث، بحیث أخذت القوى االمبریال یات  ر تظھ روا
 بمظھر المطور والمحدث للشعوب الشرقیة المتخلفة والمتصارعة فیما بینھا. 

 
والحقیقة ھي أن الغزو البرتغالي لم یكن یحمل في طیاتھ جذور التحدیث والتطویر، بل كان 

 الفساد اإلداري والمالي من أھم مالمح اإلمبراطوریة البرتغالیة الشرقیة.
 

المؤرخ البحریني ناص;;;;;ر الخیري على البرتغالیین من ومن ض;;;;;من ذلك التأثیر؛ ما أس;;;;;بغھ 
أوص;;;اف ال یس;;;تحقونھا، وادعائھ بأنھم قد تبنوا برنامج إص;;;الح ش;;;امل في البحرین، فادعى 
الخیري بأن البرتغالیین في البحرین: "أص;;;;;;;لحوا الري وغمروا األراض;;;;;;;ي بالماء العذب، 

ھا الحنطة والش;;عیر والقطن وجلبوا وحس;;نوا حالة البالد الزراعیة تحس;;یناً عظیماً، فزرعوا فی
إلیھا أنواع أص;;;;;;;ول الفواكھ من الھند وغیرھا، فترفعت الحالة الزراعیة وص;;;;;;;درت منھا 

 4المحصوالت إلى بالد الھند وغیرھا بالمقادیر الكبیرة".
 

وعلى الشاكلة نفسھا كتب محمد التاجر حول اإلنجازات "المزعومة" للبرتغالیین في البحرین 
ّحد ھؤالء بحكم البالد الوافر والخیر الكثیر، وحس;;;نوا حالة مغاص اللؤلؤ وس;;;ھلوا قائالً: "وتو

أس;;باب إخراجھ، ورتبوا أوزانھ وقدروھا، وأص;;لحوا األراض;;ي وش;;جعوا الزراعة، فزرعوا 
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فیھا القطن والحنطة والش;;عیر والرز، وش;;ادوا فھا القص;;ور العالیة والحدائق الغناء الناض;;رة، 
 5لفواكھ واألزھار وغیر ذلك".وجلبوا إلیھا أنواع ا

 
والحقیقة ھي أن البرتغالیین لم یتدخلوا في مھنة الغوص بص;;;;;ورة مباش;;;;;رة، ولم یكن لھم أي 
تأثیر على تطور النش;;;;;اط الزراعي في البحرین، بل كان قطاعا الغوص والزراعة یش;;;;;ھدان 

الجغرافي تعرض  1498، ففي س;;;;;;;نة 1521تطوراً كبیراً قبل الغزو البرتغالي للبحرین عام 
الش;;;;;;ھیر أحمد بن ماجد لوص;;;;;;ف جزر البحرین بإس;;;;;;ھاب؛ فتحدث عن حركة الغوص التي 

  6تستقطب نحواً من ألف مركب.
 

أكد الرحالة اإلیطالي فارتیما وجود عدد كبیر من الس;;;;;;فن التابعة لمختلف  1503وفي س;;;;;;نة 
 7األقالیم حول البحرین التي یحكمھا سلطان مسلم.

 
ثروة الحیوانیة واإلنتاج الزراعي في البحرین بقولھ: "وفیھا جملة كما تحدث ابن ماجد عن ال

من النخیل المثمرات اللواتي تض;;;;رب بھا األوص;;;;اف، والخیل واإلبل والبقر واألغنام، وفیھا 
 8عیون جاریة ورمان وتین واترنج ولیم".

 
بل ین قوتؤید المصادر البرتغالیة ما ذكره ابن ماجد من وجود حركة زراعیة نشطة في البحر

قیامھم بغزوھا، إذ كانت تش;;;;مل منتجاتھا الزراعیة: التمور والفواكھ والرمان والخوخ والتین 
ومختلف أنواع الخض;;;روات، حیث ش;;;بھھا باروس بش;;;بھ جزیرة أیبیریا التي یكثر فیھا إنتاج 
الفواكھ، معلالً ذلك بأن: "موض;;;;;ع تلك الجزیرة (البحرین) في حد ذاتھ منخفض، وھي كثیرة 

 9یل وشدیدة الرطوبة والخضرة، حتى إنھ أینما حفر السكان یجدون الماء".النخ

ولم یتوقف الكت;;اب المح;;دثون عن;;د ذل;;ك الح;;د من تمجی;;د الغزاة البرتغ;;الیین، ب;;ل تع;;دوا ذل;;ك 
لینس;;;;بوا لھم فض;;;;ل تش;;;;یید قلعة البحرین! فقد أكد جمال زكریا بأنھ: "إلى أفونس;;;;و دلبوكیرك 

البرتغالیة التي وصفت بالحصون التي ال تقھر في كل من  ینسب بناء مجموعة من الحصون
وإذا أخذنا في   10ھرمز ومس;;;;;;;قط والبحرین، وال تزال ھذه الحص;;;;;;;ون باقیة إلى یومنا ھذا".

، ولم تطأ قدماه أرض البحرین، فما ھو 1515االعتبار أن أفونس;;;;;و دلبوكیرك قد مات س;;;;;نة 
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لتي تعتبر من أھم رموز الھویة الوطنیة المس;;;;;وغ أن ینس;;;;;ب لھ بناء قلعة البحرین التاریخیة ا
 منذ أقدم العصور؟ 

وھل یستحق منا دلبوكیرك ھذه اإلشادة التي تصل إلى حد نسبة إنجازات لھ، ھي في الحقیقة 
 من إنجازات شعب البحرین وجزء من تراثھ العریق؟ 

سنة  تعیین حاكم ، قائالً: "وتم 1521ثم ینتقل المصنف لیتحدث عن الغزو البرتغالي للبحرین 
من ھرمز على البحرین یس;;;;;تند على حامیة برتغالیة، وفض;;;;;الً عن ذلك فقد بادر البرتغالیون 
بأن  ببناء قلعة ض;;;;;;;خمة في الجزیرة الكبرى ال تزال أطاللھا قائمة حتى یومنا ھذا"، علماً 
المؤلف یش;;;;یر في الكتاب نفس;;;;ھ إلى وجود قلعة البحرین قبل قدوم البرتغالیین؛ حیث یس;;;;وق 

ابن إی;;اس ال;;ذي یتح;;دث فی;;ھ عن تمل;;ك البرتغ;;الیین لقلع;;ة البحرین بع;;د قتلھم مقرن بن  نص
 11زامل، والتي یقول فیھا ابن إیاس: "وملكوا قلعتھ التي ھناك".

 
والتحقیق في ذل;;ك ھو أن قلع;;ة البحرین ك;;ان;;ت موجودة من;;ذ العص;;;;;;;ور الق;;دیم;;ة، ولكن بع;;د 

، أمر الحاكم البحریني 1529و 1521تعرض;;;;;ھا لقص;;;;;ف المدافع البرتغالیة في غزوتي عام 
المخض;;;رم الریس محمود مراد ش;;;اه بترمیمھا، مس;;;تعیناً في ذلك بالمھندس البرتغالي كفالھو، 

، ثم حرص الریس محمود مراد على تخلید اس;;;;;;;مھ في ھذا 1561وتم إنجاز ذلك العمل عام 
 ونصھا: الصرح الشھیر من خالل النقش على صخرة ال تزال موجودة في موقع القلعة،

"في ض;;;من ش;;;ھر ش;;;عبان من س;;;نة ثمان وس;;;تین وتس;;;عمائة وافق الفراغ من قطع مائة ألف 
شاه  صخرة لتجدید بروج قلعة البحرین وذلك إبان وزارة الوزیر األعظم جالل الدین محمود 

 على ید العبد فیروز". 
 

محمود ویالحظ في ھذا النص عدم ورود أي ذكر للبرتغالیین أو الھرمزیین، بل ورد اس;;;;;;;م 
مراد ش;;;;;;اه منفرداً باعتباره حاكم البحرین المس;;;;;;تقل عن أي س;;;;;;لطة خارجیة، وذلك بخالف 

، ونص;;;;;ھا: 1588الكتابة التي تركھا البرتغالیون على القلعة التي ش;;;;;یدوھا في مس;;;;;قط، عام 
"على عھد ص;;;احب الجاللة والعظمة فیلیب ص;;;احب االس;;;م األول ملكنا المفدى، وفي الس;;;نة 

ئھ عرش البرتغالي، فلقد أمر دون دوارت دي منزیس، وبعد انتص;;;;;;;اره في الثامنة بعد اعتال
 الھند أن یقوم ببناء ھذه القلعة".

 
بل إن األنكى من ذلك ھو أن یتحدث المؤرخون المحلیون عن إنجازات االس;;;تعمار البرتغالي 

ثائق وفي تطویر االقتصاد المحلي وتشیید قلعة لھم في البحرین، في الوقت الذي تفصل فیھ ال
على اقتصاد البحرین  1521البرتغالیة الحدیث عن اآلثار السلبیة التي تسببت بھا حملتھم عام 

وتجارتھا، وما أوقعوه من اض;;طھاد وتنكیل في حق الس;;كان المحلیین، باإلض;;افة إلى وص;;ف 
 !1529الدمار الذي أحدثتھ مدافعھم في قلعة البحرین سنة 
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یة تواجھ أزمة حض;;;;;;;اریة تتعلق بنفي كل إنجاز محلي، ال ش;;;;;;;ك بأن الكتابة التاریخیة المحل
 وإسباغ إنجازات وھمیة للقوى االستعماریة.

 
وفي خض;;;م الحدیث عن القادة العس;;;كریین البرتغالیین والفرنس;;;یین والھولندیین والبریطانیین 
و"إنجازاتھم" في الش;;;رق؛ تغیب القیادات المحلیة بص;;;ورة ش;;;بھ كاملة من الس;;;رد التاریخي، 

 فرص البحث في أنظمة اإلدارة والحكم المحلي في البحرین عبر مختلف العصور.وتضیع 
ولذلك فإن التحدي األكبر لدى المؤرخ المعاص;;;;;;;ر، یكمن في القدرة على تحقیق التوازن بین 
المص;;;ادر المحلیة والمص;;;ادر الغربیة على حد س;;;واء، ومن ثم االنطالق لس;;;بر أغوار تطور 

 المحلیة وتحلیل المكونات الحضاریة لمجتمع البحرین. مؤسسات الحكم وأجھزة اإلدارة


