
 1"والھویة الوطنیة التوثیق"
 

تمثل دراس999999ة التاریخ والعنایة بھ مكوناً أس999999اس999999یاً من مكونات الدولة الحدیثة، وھي جزء ال 
یتجزأ من البناء الحض99999اري للش99999عوب، إذ أنھا تنبع من تراث المجتمعات وش99999عورھا بالفخر 

 ھا وماضیھا. واالعتزاز بإرث
 

ھا  نھ یمكن مالحظة تزامن التقھقر الحض99999999اري عند بعض األمم مع إھمال فإ لك  لذ جة  ونتی
 لتاریخھا من جھة، وتقمصھا تراث وعادات الدول االستعماریة من جھة أخرى. 

 
 بأس99لوب عبثي؛ إذ -كلما رجعت إلیھ-وتعمد الش99عوب غیر المتحض99رة إلى اس99تخدام تاریخھا 

النحطاط عن أھم معالم التاریخ، وأنص999ع ص999فحاتھ، وأبرز مالمحھ، یتغاض999ى مؤرخو فترة ا
وینبش9999999وا في كوامن مھمالتھ عن: الروایات الش9999999اذة، والقص9999999ص المتھالكة، واألس9999999اطیر 
المفبركة، لینس9999جوا من وحي خیالھم أطماراً بالیة تكس9999و نزعات: الفئویة والعرقیة والطائفیة 

 الك االنحطاط.النتنة التي تسلك بشعوبھم سبل التردي ومس
 

ویص9999999بح التاریخ عند ھؤالء مادة لش9999999حن الفئات المتنازعة بالمظلومیة الوھمیة، والكراھیة 
المقیتة، والض999غینة الكامنة بألفاظ اللعن، ومعاني الحقد، ومش999اعر الس999خط، التي تنعكس على 

 سلوك الفرد في حیاتھ العامة إزاء أخیھ وجاره وابن وطنھ.
 

شعوبیة، والنزعات بل إن بعض أنامل التلفیق  التاریخي المعاصر قد تظاھرت مع التیارات ال
االنعزالیة، واالنتماءات الفئویة؛ فتعدت على مفھوم: "الوطن"، وتطاولت في س999لوكھا العبثي 

 لتشكك في مكونات الھویة، وتدلس في مدلوالت االنتماء، وتضعف من مشاعر المواطنة.  
 

لتحض999999ر أو التخلف عند األمم والش999999عوب، فالھدف وال غرو في أن یكون التاریخ مقیاس999999اً ل
األساس من دراسة علم التاریخ ھو: معرفة الماضي لفھم الحاضر واستشراف المستقبل. فإذا 
كانت النظرة إلى الماضي تقوم على أسس خاطئة؛ فإن المسیرة الحضاریة ال بد وأن تتعرقل، 

علمي في مجتمع من المجتمعات إذ أن ض99999عف مناھج الدراس99999ة التاریخیة، وغیاب التحقیق ال
 تشكل أكبر عوائق التطور السیاسي واالجتماعي. 

 
وفي الوجھة المقابلة یمكن مالحظة ما تبذلھ األمم المتحض999999رة من جھود حثیثة لحفظ تراثھا، 
وتس99999جیلھ وتدوینھ، ومن ثم تیس99999یر إتاحتھ للباحثین بأس99999الیب تتمیز بالتنوع، وتتس99999م بروح 

االعتقاد بأن التاریخ یش99999كل حجر األس99999اس في فھم: تكوین الدولة،  المس99999ؤولیة التي تنبع من
وبناء المجتمع، وعالقة أفراده وجماعاتھ ببعض999ھم البعض، إذ إن المكتبات الوطنیة في الدول 
المتحض9999999رة تقوم بدور كبیر في البناء الثقافي، وتھتم بس9999999جالتھا التاریخیة ومخطوطاتھا، 

حیث أس9999999بقیتھا في عالم المعرفة وإس9999999ھامھا في میادین وتتباھى بین األمم األخرى بھا من 
 اإلنتاج العلمي:  
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ملیون عنوان، ویتم إض9999999افة حوالي  150فالمكتبة الوطنیة البریطانیة تحتوي على أكثر من 
ثائق وكتب وخرائط  تاریخیة من و ھا ال مادت ما  عام، أ كل  بة  ثالثة مالیین عنوان إلى المكت

كیلو متراً تزداد  625على مس99احة تقدر بأكثر من  ورس99ومات وتس99جیالت وص99ور؛ فتنس99اب
 مستخدم یومیاً.  16.000كیلو متراً كل عام، ویستخدم المكتبة أكثر من  12حوالي 

 
األرش99یف الوطني األمریكي الذي تأس99س في  -من حیث الحجم-وینافس األرش99یف البریطاني 

الم إذ یحتوي على أكثر ، ویعتبر من أكبر دور األرشیف في الع1934العاصمة واشنطن عام 
، باإلض99افة إلى 1775من ثالث ملیارات ص99فحة من مادة مدونة یرجع تاریخ أقدمھا إلى عام 

خمس مالیین ص999ورة، وإحدى وتس999عین ملیون قدم من األفالم الوثائقیة المص999ورة، وما یزید 
ش9999999ریط مس9999999ج99ل، وع99دد كبیر من الخرائط والم99ادة البی99انی99ة المحفوظ99ة على  70.000عن 
یكروفیلم. ویتض9999999من األرش9999999یف األمریكي س9999999جالت الحكوم99ة المركزی99ة ومواد تتعلق الم

بالعالقات مع الدول األخرى، منھا الس999999جالت األلمانیة والیابانیة التي تمت مص999999ادرتھا بعد 
 انتھاء الحرب العالمیة الثانیة.

 
ف رش999یویمكن اإلس999ھاب في الحدیث عن دور األرش999یف والمكتبات الوطنیة العالمیة مثل: األ

الوطني البرتغالي في العاص99مة لش99بونة والذي یحتوي على زھاء ثالثین ملیون وثیقة تنس99اب 
على مساحة خمسة وسبعین كیلو متراً، واألرشیف الوطني الھولندي في مدینة دینھاغ، الذي 

كیلو متراً، وأرش999999یف رئاس999999ة  95یحتوي على مالیین الوثائق التي تنس999999اب على مس999999احة 
ني بمدینة إس99999طنبول، والذي یعد ثالث أكبر أرش99999یف في العالم من حیث كمیة الوزراء العثما

 الوثائق التي یضمھا، إذ یبلغ مجموع الوثائق المحفوظة فیھ مائة وخمسون ملیون وثیقة. 
 

ومن المؤس999ف أننا ال نس999تطیع ض999رب أمثلة مش999ابھة من االھتمام بالتراث الوطني والوثائق 
في مق99دم99ة كت99اب99ھ عن جزیرة العرب تح99دث ح99افظ وھب99ة عن الت99اریخی99ة في الع99الم العربي، ف

الظروف التي دفعتھ لتألیف ھذا الكتاب؛ حیث ذكر بأنھ قدم إلى دار اإلمارة ومقر الحكم في 
 ، فلفت نظره ما رآه من:1924مكة عقب سقوط الحكومة الھاشمیة فیھا عام 

إلى معرفة ما تحویھا، وما "أكداس الورق المھملة في فناء اإلمارة، فدفعني حب االس9999تطالع 
ً ذات أھمی99ة ت99ذكر، غیر أني وج99دت األمر على خالف م99ا  كن99ت أعتق99د أن من بینھ99ا أوراق99ا
سیة  سیا شمیة كما وجدت كثیراً من األوراق ال سجالت اإلداریة للحكومة الھا ظننت؛ وجدت ال

 )2(".الھامة التي لھا عالقة بالثورة العربیة والحركة العربیة في أطوارھا المختلفة

 
والحقیقة ھي أن الكثیر من المھتمین بجمع الوثائق العربیة یس999ردون قص999ص999اً ش999بیھة تنم عن 
فإن البحث في الوثائق العربیة أمر ص9999999عب  عالم العربي، ولذلك  إھمال كبیر للوثائق في ال
بالمقارنة مع البحث في دور األرش99یف في أوروبا، ولذلك فإن أغلب المص99ادر العربیة تعتمد 

ؤلفات التاریخیة التي وصلت إلینا مخطوطة ولم یرى بعضھا النور إال في تسعینیات على الم
القرن العش99رین، وقد قامت ھذه المص99نفات على جھود فردیة لم تكن تحظى بأي دعم رس99مي 
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أو تخضع إلشراف مؤسسي، ونتج عن ذلك: النزع إلى استخدام التعابیر اإلنشائیة، واأللفاظ 
ف، مما أثر بص999999ورة كبیرة على مص999999داقیة ھذه المص999999ادر ودقة المنمقة، والس999999جع المتكل

المعلوم99ات الواردة فیھ99ا. وانعكس99999999ت ھ99ذه الظ99اھرة على معظم المكتب99ات الوطنی99ة ودور 
 األرشیف العربیة التي یجد الباحث فیھا صعوبة كبیرة للحصول على بغیتھ...إن توفرت!

 
س999س999ات رس999میة وأھلیة، ومن ذلك أما في البحرین فال ش999ك بأن تاریخھا قد حظي باھتمام مؤ

سبیل المثال ال الحصر: مركز الوثائق التاریخیة الذي تأسس عام  ، وقد وضعت 1977على 
إدارتھ على عاتقھا مس9999ؤولیة: "جمع الوثائق والمخطوطات والص9999ور والخرائط القدیمة تلك 

تاریخ المنطقة". بذل المركز جھوداً كبیرة في جم) 3(التي تلقي الض9999999وء على  قد  ثائق و ع و
البحرین عبر أكثر من ثالث عقود، إال أن ظروف المرحلة تتطلب المزید من الشفافیة وتوفیر 
اآللیات والتقنیة الالزمة لخدمة الباحثین وإتاحة اس9999999تخدام المجموعات الوثائقیة في مجاالت 

 البحث التاریخي.
 

بالمعال ئدة في االھتمام  فة واإلعالم جھوداً را قا تاریخیة في البحرین، كما تبذل وزارة الث م ال
وتتجھ األنظار إلیھا للقیام بجھد مواز في مجال األرشفة التاریخیة والتوثیق، إذ تتضمن قاعة 

، مجموعة وثائق 1988الوثائق والمخطوطات بمتحف البحرین الوطني الذي تأس9999999س عام 
 خیة.التاریھامة، ومصنفات نادرة تتناول العلوم الدینیة واللغة العربیة وبعض المخطوطات 

أما في إطار الجمعیات األھلیة؛ فقد كان لجمعیة تاریخ وآثار البحرین التي تأس9999999س9999999ت عام 
، دور مھم في إثراء المكتبة المحلیة بمص9999999نفات تاریخیة عدیدة، وإن كان اھتمامھا 1953

 متوجھاً نحو آثار البحرین بالدرجة األولى.  
 

یخی99ة حول ت99اریخ البحرین، إال أن الكم وعلى الرغم من أھمی99ة م99ا تم جمع99ھ من وث99ائق ت99ار
األكبر من ھذه الس99جالت ال تزال موزعة في أماكن مختلفة في وزارات الدولة ومؤس99س99اتھا، 
وتس9999999تدعي الحاجة الملحة بذل جھود أكبر لجمع الس9999999جالت الحكومیة والوثائق الرس9999999میة 

یة كتبات الوطنواألوراق الخاصة في أرشیف وطني، وتوفیر نظام فھرسة موحد على نمط الم
 ودور األرشیف الحدیثة.

 
إن مملكة البحرین قد اس99تھلت األلفیة الثالثة بنھض99ة ش99املة ومش99روع إص99الحي واعد، وال بد 
سمة من  أن تتواكب ھذه النھضة مع حركة علمیة مؤصلة تھدف إلى توثیق ھذه المرحلة الحا

ق الرس99999میة والمادة تاریخ البحرین، ووض99999ع لبنات البناء المؤس99999س99999ي الس99999لیم لجمع الوثائ
التاریخیة، وتوفیرھا لكافة الباحثین والمھتمین بتاریخ البحرین، بحیث تنتج عنھا س9999999لس9999999لة 
بحوث منھجیة تتسم باإلنصاف، وتقضي على األوھام والتراث السلبي المتراكم عبر األجیال 

 الغابرة. 
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ن عة من اإلدارییولتحقیق النجاح لھذا المش9999روع فإنھ ینبغي أن ال یقتص9999ر كادره على مجمو
والموظفین، بل یجب أن تش99كل لھ ھیئة تس99ھم فیھا: المؤس99س99ات الرس99میة المختص99ة، ومراكز 
فة إلى  باإلض9999999ا تاریخ،  باحثون واألكادیمیون المختص9999999ون في علم ال تاریخي، وال البحث ال
ضرورة استقطاب كل من تتوفر فیھ األھلیة من المھتمین بالحفاظ على تراث البحرین وإرثھا 

قافي والحض99اري، كما یجب أن یوفر لھذا المش99روع مقر یتناس99ب مع أھمیتھ وحجمھ، وأن الث
تتوفر فیھ اإلمكانات التقنیة والفنیة لحفظ ذاكرة البحرین وھویتھا التاریخیة وإتاحتھا للدارسین 

 والباحثین. 
 

مع  بوال بد لمثل ھذا المش99روع من أن یكون ش99امالً في نظرتھ، واس99عاً في أفقھ بحیث یتناس99
طبیعة المرحلة، وینس9999999جم مع إطار الزمان، ویتواكب مع ظروف المكان: فالتأریخ للكیانات 
الس99یاس99یة التي نش99أت في البحرین ال یقتص99ر على أرخبیل الجزر التي تش99كل مملكة البحرین 
شبھ الجزیرة العربیة  شرقي  سجل حضاري واسع لجمیع الدول التي نشأت في  الیوم، بل ھو 

ور، حیث مثل مفھوم "البحرین"، مفھوماً أوس9999999ع ومجاالً أكبر من إطاره منذ أقدم العص9999999
المكاني المعاص999ر. وباإلض999افة إلى ذلك فإن تاریخ االس999تیطان البش999ري في البحرین یعد من 
أقدم ما دون في تاریخ البش9999999ریة، وقص9999999ة الحض9999999ارة فیھا تعتبر من أھم ما دون في تاریخ 

شرق القدیم، وال بد من تواج سعى إلى جمع المادة األولیة لھذا حضارات ال د أرشیف وطني ی
التاریخ العریق من جمیع مص99999ادره، وال ش99999ك بأن االس99999تثمار في ھذا المجال یعزز مفاھیم 

 4المواطنة، ویرفد روح االعتزاز بإرث الوطن وتاریخھ المدید.
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