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فقد اعتبرت الرقعة الجغرافیة أساس ؛ من محاور الھویة واالنتماءمھماً محوراً  "المكان"یشكل 
غربة الشعور بالمثل الحد الفارق لدى اإلنسان بین ت االوالء. بل إنھنمط والھویة، نوع تحدید 

 أو باالنتماء. 
السرد استقامة بارتباطاً وثیقاً فإن دراسة الجغرافیا التاریخیة للبحرین ترتبط  ؛وبناء على ذلك

 تحدید طبیعة الھویة المحلیة ومؤثراتھا.ب ، وترتبط كذلكالتاریخي
د الجغرافیة ألبعافي تحدید ا إشكالیةوجود  فإننا نالحظإذا عدنا إلى الثقافة التاریخیة السائدة و

 :صورالعتحدید األبعاد المكانیة للبحرین منذ أقدم ومن ذلك للبحرین من محورھا التاریخي، 
حصارھا ان لى الذھن المعاصرإیقفز  ؛في الفترة القدیمةعندما یرد الحدیث عن حضارة دلمون ف

كیان  علىقتصر ت كبیرة أنوالحقیقة ھي أنھ ال یمكن لحضارة  .البحرینأرخبیل جزر في 
عتھا امتدت رقدلمون التي كانت عاصمة حضارة  بأن جزیرة البحرینالواقع ل یثبت ، بجزري

 الشرقي لشبھ الجزیرة العربیة:ساحل الالجغرافیة عبر 
حقیقة انتشار حضارة دلمون عبر مساحة أوسع من أرخبیل الجزر  نوولفقد أكد بیتر كور

عندما تحدث عن أعمال الحفریات التي قام بھا في مطلع أربعینیات القرن المنصرم في الساحل 
الشمالي الشرقي للجزیرة العربیة وفي البحرین، مشیراً إلى أن: آثار البحرین لھا ما یشابھھا 

 یرة العربیة، مما یدل على ارتباط ثقافي وربما سیاسي بین البرفي السواحل الشرقیة لشبھ الجز
  2الرئیس والجزیرة في ذلك الوقت.
عندما أكد بأن أعمال التنقیب التي قام بھا في النصف الثاني من  وعزز غلوب نتیجة كورنوول

خمسینیات القرن المنصرم في األحساء، وفي شبھ جزیرة قطر، وفي جزیرة فیلكا بالكویت، 
ون في مذلك في جزیرة أم النار التابعة إلمارة أبو ظبي، قد أثبتت وجود امتداد لحضارة دلوك

تلك األنحاء، والحظ وجود قبور تلیة مشابھة لتلك الموجودة في البحرین في سواحل األحساء، 
 3وفي واحة جبرین ومنطقة الظھران، وكذلك في شبھ جزیرة قطر.

بھ شكانت تشمل الجزء األكبر من الساحل الشرقي ل أن حدود دلمونبمایكل رایس واستنتج 
ن ین" حتى نھایة القر"البحر إقلیم:كان یقع ضمن  عربیة، تماماً كما أن ھذا النطاقلجزیرة الا

 4التاسع عشر.
د الملك لد الخلیفة وعبفي محاولة لتحدید االنتشار الفعلي لحضارة دلمون رأى عبد هللا بن خاو

لساحل الشرقي من شبھ جزیرة العرب، الممتد ابأن حدود حضارة دلمون كانت تشمل  الحمر
ونیة في وجود آثار دلم ه النتیجة بناء علىوتأتي ھذ الكویت إلى البحرین.في من جزیرة فیلكا 
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ت نیة التي كان، ومن أبرزھا وجود ما یزید عن األربعمائة ختم من األختام الدلموجزیرة فیلكا
  5بحرین.تستخدم في ال

 "البحرین األرخبیل"بین أما في مرحلة التاریخ الوسیط، فإننا نالحظ وقوع خلط واضح 
ستخدم مسمى "أوال" للداللة على جزیرة دأب المؤرخون على احیث ؛ "البحرین اإلقلیم"و

ل سائر اإلقلیم الممتد من جنوب البصرة إلى ساحعلى  "البحرینأطلقت تسمیة "بینما البحرین، 
 عمان.
 األحداثالمادة التاریخیة حول ظاھرة شح التسمیة، بروز انفصام ظھور إشكالیة تزامن مع و

حدیث تلك الفترة بال كنتیجة حتمیة الھتمام المؤرخین فيأوال، وذلك في جزیرة التي وقعت 
، وخضوع من بعده العباسيالحكم األموي وتاریخ إقلیم البحرین بصورة عامة تحت : عن

 ن والجبور.یین، ثم العصفورییرامطة، ومن بعدھم العیونالمنطقة لحكم الق
بان إالبحرین  جزرالطبیعي لدور النقص واضح في دراسة وقد نتج عن تلك الظاھرة وقوع 

وجود تأثیر كبیر تثبت التاریخیة  صادرالموذلك على الرغم من أن المرحلة اإلسالمیة، 
لثقافي انشاط من الحركات اإلصالحیة والأن الكثیر تؤكد على ، وللجزیرة على أوضاع اإلقلیم

  .، لیمتد بعد ذلك إلى سائر أنحاء اإلقلیمالبحرینأرخبیل جزر كان ینطلق بالفعل من 
د ذلك وانتش���رت بع في البحرینمن خالل ثورة اندلعت لقرامطة دولة افقد كانت بدایة النھایة ل

 نفوذالالس������یاس������یة وة ھمیاألثم فقد ازدادت ، ومن الجزیرة العربیةش������بھ في أرجاء ش������رقي 
ین العاص��مة الفعلیة لدولتي بأص��بحت حتى ، على س��ائر المدن المجاورةاالقتص��ادي للبحرین 

 .عامر من العصفوریین والجبور
محمد بن أحمد بن مؤرخ دولة الممالیك في القرن الس��ادس عش��ر: أش��ار إلى ھذه الحقیقة وقد 

ة كان یخض���ع لحكم الجبور الذین اتخذوا من إیاس عندما أكد بأن إقلیم ش���رقي الجزیرة العربی
واص����فاً نفوذ األمیر مقرن الجبوري في مطلع القرن الس����ادس  ، فقالھمالبحرین مركزاً لحكم

 عشر: 
"األمیر مقرن أمیر عرب بني جبر، متمل��ك جزیرة البحرین إلى بالد ھرمز األعلى، وك��ان 

لكي المذھب، س����ید عربان المش����رق أمیراً جلیل القدر معظماً مبجالً، في س����عة من المال، ما
  6".على اإلطالق

 عندما تحدث عن مناطق نفوذ بني جبرھذه الحقیقة  كیركوأكد القائد البرتغالي أفونس�������و دلبو
 بقولھ:  ھمحكمربیة، واتخاذھم البحرین مركزاً لفي شرق شبھ الجزیرة الع

"والمناطق الداخلیة تابعة البن جبر ش��یخ الجبور، والبن جبر ھذا أخوان، ویقتس��م الثالثة فیما 
 الخلیج [أيبینھم المناطق الممتدة حتى عدن، والممتدة ش�����ماالً حتى س�����احل البحر الفارس�����ي 

والبن جبر  . ویحكمھا جمیعاً ملك ھو ابن جبر...، والممتد للداخل حتى قرب مكة..]العربي
  7."ة على بالد فرتك وظفار وقلھات ومسقط، وتمتد حدوده لتصل إلى بالد شیخ عدنالسیاد
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حول النفوذ الذي مارس����تھ جزر البحرین على اإلقلیم الس����تخالص نتائج وتقودنا ھذه الحقائق 
 ھامة، من أبرزھا:

سألة وھي م ،منذ أقدم العصورلإلقلیم البحرین مركز اإلشعاع الحضاري مثل أرخبیل جزر  -1
 تحقیق، وال تزال دراسات الجغرافیا التاریخیة قاصرة دون سبر أغوارھا.تحتاج إلى بحث و

ً جزریاً)  -2 لى ولیس ع ،واالمتداد على التواصلقام أرخبیل جزر البحرین (باعتباره كیانا
وقد وقع بعض المؤرخین في أخطاء كبیرة عندما تعاملوا مع  ،الحدود الضیقة واالنغالق

حرین وكأنھا كیان بري فخرجوا بنتائج خاطئة حول طبیعة النظم السیاسیة واإلداریة وتطور الب
 بھا. الحیاة العامة

وال ، منذ أقدم العصورالبحرین  البحرین جمیع المكونات الحضاریة إلقلیماختزل أرخبیل  -3
ذاتھ.  الوقتأدل على ذلك من استخدام تسمیة "البحرین" للداللة على األرخبیل واإلقلیم في 

مسمى: دمشق  علىالكبرى أطلق أھل سوریة فقد مثلما ھو الحال مع مسمیي الشام ومصر؛ 
الشام في  تسمیة وافاختزل"، مصر" :، وأطلق المصریون على القاھرة مسمى"الشام"

وتأثیر كل من  ،امعاصمتھا دمشق، وتسمیة مصر في عاصمتھا القاھرة نظراً ألھمیتھ
بھ الجزیرة شرقي شإقلیم وعلى الشاكلة نفسھا اصطلح سكان العاصمتین على سائر اإلقلیمین. 

 ة اإلقلیم.ألنھ یمثل حاضر "البحرین" :على تسمیة األرخبیل باسمالعربیة 
 ھویة نادرة منوھي ال تندرس مع مرور السنین، راسخة ھویة بامتالكھا لالبحرین تمیزت  -4

الموارد  العبقریة في توظیفباإلضافة إلى التسامح، و على التعددیةوم على البساطة، نوعھا تقو
مقومات دفن مثل ھذه ال، وال یجوز أن تاالقتصادي وضالنھاالكتفاء الذاتي والطبیعیة لتحقیق 

معالم الھویة لات وثقافات مغایرة فرض ھوی تحاولتیارات سیاسیة الراسخة تحت ركام 
 .التاریخیة للبحرین

ھویة انعزالیة لطمس الأفكار فرض لقد سعت القوى االستعماریة في القرن التاسع عشر إلى 
یاسیة سإضعاف شرعیة السلطة التھدف إلى الطبیعیة للبحرین، وإنشاء عصبویات اصطناعیة 

 یخیة أن تقفبد للدراسات التارد الوجود االستعماري، والجبھة موحدة ضقیام ومنع فرص 
التعریف المكاني للبحرین، وضرورة توظیفھ بصورة سلیمة في تحدید  ة تجاهموقفاً أكثر جدی

 في أعماق التاریخ.بجذورھا الضاربة  مالمح الھویة الوطنیة
 


