
 )2األصول السكانیة لمجتمع البحرین الحدیث (
 1م)226-ق.م312الھویة العربیة للبحرین في الفترة (

 
درجت الدراسات التقلیدیة على تقسیم تاریخ البحرین بعد اضمحالل حضارة دلمون إلى ثالث 

 مراحل رئیسة:
  2م) بعد وفاة اإلسكندر األكبر.64-ق.م 312مرحلة ھیمنة الدولة السلوقیة ( -1
  3م).226-ق.م141مرحلة ھیمنة الدولة الفارسیة البارثیة ( -2
 م) على البحرین حتى ظھور اإلسالم.651-226سانیة (مرحلة الھیمنة السا -3

ویتضمن ھذا النمط من التحقیب التاریخي خلالً كبیراً في التعامل مع المؤثرات التاریخیة 
المحلیة، كما یفتقر إلى الدقة والموضوعیة من عدة محاور؛ إذ أنھ یتخذ من تطور دول مجاورة 

ً لتحقیب تاریخ البحرین، ویقع المؤرخو ن جراء ذلك التقسیم في إشكالیات عدة منھا: أساسا
إھمال دور العناصر المحلیة في الدورة التاریخیة، باإلضافة إلى الوقوع في التعمیم المخل 
الذي یؤدي إلى تضخیم دور القوى األجنبیة في مقابل إھمال الحدیث عن التواجد العربي الكبیر 

 في المنطقة. 
 

لمرحلة الھیمنة الھیلینیة تؤكد وجود نھضة عربیة في  والحقیقة ھي أن الدراسة المستفیضة
البحرین؛ فقد شھدت تلك الفترة تشكل أھم التحالفات القبلیة في تاریخ شبھ الجزیرة العربیة 

، نانیة على مسرح األحداث السیاسیةكحلف تنوخ وحلف لھازم. كما ظھرت القبائل العربیة العد
 د الطبیعي األقدم لمجتمع البحرین المعاصر.وھي القبائل التي ال تزال تمثل االمتدا

  
ففي مطلع القرن الرابع قبل المیالد شھد إقلیم البحرین ھجرات واسعة من قبائل وسط شبھ 
الجزیرة العربیة، ومثلت حركة االستیطان ھذه بواكیر تشكل مجتمع البحرین في مرحلة نفوذ 

 الدولتین: السلوقیة والبارثیة على حد سواء.
 

ذلك فإنھ یمكن تقدیم صورة بدیلة لتحقیب تاریخ البحرین، وذلك من خالل إبراز  وبناء على
العناصر المحلیة المتمثلة في ظھور كیانین عربیین ھیمنا على إقلیم البحرین وأرخبیل جزره 

ق.م، وحتى انھیار الدولة البارثیة  312خالل الفترة الممتدة ما بین ظھور الدولة السلوقیة عام 
وھما: مملكة "الجرھاء" ودولة "تنوخ"، ویمكن تفصیل التركیبة المجتمعیة م، 226عام 

 للبحرین في تلك الفترة فیما یأتي: 
 

                                                
 .17. ص 2010أبریل  6، 1578، السنة الخامسة، العدد صحیفة الوطننشرت ھذه الدراسة في:  1
تسمیتھا إلى مؤسس األسرة الحاكمة للدولة ق.م) ھي ساللة ھیلینیة ترجع  63 -ق.م 312الدولة السلوقیة ( 2

السلوقیة: سلوقس األول نیكاتور، أحد قادة جیش اإلسكندر األكبر، والتي حكمت خالل القرنین الثالث والثاني 
ً وحتى الھند شرقاً، وكان للسلوقیین دور في  قبل المیالد منطقة غرب آسیا، وامتدت ما بین سوریا غربا

 یة والشرقیة.تفاعل الحضارتین اإلغریق
تزامنت الدولة البارثیة، مع ظھور الدولة المسینیة التي ظھرت إثر انھیار الدولة السلوقیة في منتصف  3

ق.م)، وقد بسطت  140القرن الثاني قبل المیالد، وكان عاھلھا األول ھو: ھیسبوسنیس (حوالي عام 
 إلیھا. حرین تدل على امتداد نفوذ المسینیینالدولة المسینیة نفوذھا على الخلیج العربي، وتوجد آثار في الب



 النصف األول من القرن األول المیالدي): -ق.م 3مملكة الجرھاء (النصف الثاني من القرن -أ
لمیالد الث قبل اازدھرت مدینة الجرھاء في الفترة الممتدة ما بین النصف الثاني من القرن الث

إلى النصف األول من القرن األول المیالدي، وذاع صیتھا التجاري في شمال وشرقي شبھ 
الجزیرة العربیة نتیجة لموقعھا على الطرق التجاریة القادمة والمتجھة من الخلیج العربي، 
یة بواستخدم الجرھائیون في نقل بضائعھم الطریق البري القادم من جنوب شبھ الجزیرة العر

عبر صحراء النفوذ العظیمة، واستخدموا النقل البحري عبر الخلیج العربي إلى مصب الفرات 
 ومن ھناك إلى سلوقیا وأنطاكیا. 

 
ونتیجة لما شھدتھ الجرھاء من ازدھار تجاري، فقد تعرضت المصادر الیونانیة والرومانیة 

-276الیوناني أرتیمدروس (للحدیث عنھا مؤكدة ھویتھا العربیة؛ إذ نقل سترابو عن المؤرخ 
ق.م) بأن سكان الجرھاء ھم من العرب الكلدانیین المنفیین من بابل، ووصفھم بأنھم من  190

 أغنى العرب.
 

م) ھذه المعلومات في معرض حدیثھ عن ثراء المدینة ونشاط 79-22وأكد المؤرخ بلیني (
ً وثروة طائلة عمادھا سكانھا التجاري مؤكداً بأن الجرھائیین كسبوا من تجارتھم غنى فا حشا

الذھب والفضة واألحجار الكریمة، فاستخدموا آنیة الذھب والفضة وزینوا بیوتھم وأبواب 
 غرفھم سقوف منازلھم بالعاج والفضة وطعموھا بالذھب واألحجار النفیسة. 

 
كما نقل دیودوروس الصقلي عن أجاثارخیدیس قولھ: "إن الجرھائیین والمعینیین كانوا یحملون 

للبان والبخور والسلع العطریة األخرى من أعالي شبھ الجزیرة العربیة إلى ھذه البالد (البتراء ا
  4وفلسطین)".

 
وفي حقبة نفوذ الجرھائیین في شرقي شبھ الجزیرة العربیة تكّون مجتمع البحرین من عنصرین 

 أساسیین ھما: 
ن أسماء بعض ملوكھم واألرجح بأنھم من أصول عربیة نزحت من الحجاز، ألاألنباط:  -1

كانت عربیة كالحارث وعبادة ومالك. وتحدثت المصادر عن قیام قبیلة قضاعة بإجالء األنباط 
عن البحرین لدى قدومھم إلیھا، إذ كان النبط یسكنون إقلیم البحرین قبل أن تأتي قبائل العرب 

اً أنھم كانوا امتداد األخرى إلیھا، ویقال بأنھم سموا بالنبط الستنباطھم الماء، ویرى البعض
 5للعرب العمالیق.

واألموریین الذین كانوا یسكنون  الكنعانیینعلى قبائل  العربھو اسم یطلقھ  العمالیق: -2
ن ب عملیقمن ذریة  الجزیرة العربیةجنوب الجزیرة العربیة وھم من أقدم األمم التي سكنت 

. وقد عاصر العمالیق بعض األنبیاء، وتفرقوا في البالد؛ فكانت نوحبن  سامبن  إرمبن  الوذ
تشروا . وانبالد الشامو وتھامة والیمن وُعمان والبحرین نجدلھم تجمعات استیطانیة في كل من: 

                                                
منطقة الخلیج العربي من القرن الثالث ق.م إلى القرنین األول والثاني ) 2000حمد محمد بن صراي ( 4 

 .68-62، المجمع الثقافي، ص.ص المیالدیین
لقاھرة ، تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید، امروج الذھبھـ) 346علي بن الحسین المسعودي (ت  5

1964 .1/200. 



. وفي ذلك قال الطبري: "والعمالیق الھكسوسكذلك بمصر حیث ینتسب إلیھم حكام مصر من 
 وثمود دافعقوم عرب؛ لسانھم الذي جبلوا علیھ لسان عربي، وعملیق ھو أول من تكلم العربیة، 

وأكد ابن األثیر ما أورده الطبري قائالً:  6".العربھم  طسمو جدیسو جاسمو أُمیموالعمالیق و
 الفراعنةو، الكنعانیونالذین یقال لھم  بالشام"عمیلق وھو أبو العمالیق، ومنھم كانت الجبابرة 

منھم ویسمون جاسم، وكان منھم بنو أمیم بن الوذ أھل  وعمان البحرین، وكان أھل بمصر
 7".والشحر الیمامةوبار بأرض الرمل وھي بین 

 
وفي نھایة القرن األول للمیالد بدأ انحطاط الجرھاء، وذلك على إثر ھیمنة الدولة البارثیة على 

 الخلیج العربي وبالد الرافدین وسیطرتھا على طرق التجارة.
 
 8م):268-86دولة تنوخ ( -ب

جرھاء في االضمحالل ظھرت في شرقي شبھ الجزیرة العربیة بوادر تحالف عندما أخذ نفوذ ال
قبلي جدید سمي بحلف تنوخ، والراجح بأن تنوخ ھم الذین قضوا على الجرھائیین، ویذكر ابن 
ً من األزد فتحالفوا  األثیر بأن قضاعة تحالفت مع بطون من نمار بن لخم، ودعوا إلیھم بطنا

ً من إناخة اإلبل) وتعاقدوا على التآزر والتعاون جمیعا على التنوخ (وھو: الم قام؛ اشتقاقا
فصاروا یداً على الناس، وضمھم حلف تنوخ الذي كان یتكون من عشر قبائل رئیسة من العرب 

م. ومثل ذلك الحلف بدایة 86القحطانیة والعدنانیة بزعامة مالك بن فھم القضاعي، وذلك عام 
بل ة العربیة كأساس لتشكیل الكیانات السیاسیة في مرحلة ما ققیام التحالفات القبلیة في الجزیر

اإلسالم؛ وقد تحدث ابن األثیر عن عشائر حلف تنوخ بقولھ: "تحالفوا على التنوخ وھو المقام، 
  9وتعاقدوا على التناصر والتساعد، فصاروا یداً واحدة، وضمھم اسم تنوخ".

مجوا في مدنھا، كما أعطوا البحرین لھجتھم وفي البحرین اكتسب التنوخیون حیاة الحضر، واند
العربیة التي تطورت إلى الفصحى فیما بعد. وبناء على ما ورد أعاله فإن مجتمع البحرین قد 

 تشكل في تلك الفترة من عنصرین أساسیین ھما: 
 

وھم من أوائل القبائل التي استقرت في البحرین بعد إجالء  قضاعة بن معد بن عدنان: -1
 10ا في القرن الثالث قبل المیالد.النبط عنھ

وھي قبیلة من عرب الجنوب اكتسبت اسمھا من واد بالقرب من مأرب، ولدى انھیار  األزد: -2
سد مأرب في القرن السادس قبل المیالد، ھاجر األزد من عمان، واستوطنوا في تھامة، ولكن 

یة جاه السواحل الشرقالمنازعات التي دارت بینھم وبین ربیعة ومضر اضطرتھم للھجرة بات
للجزیرة العربیة، حیث نزلوا في عمان، ومن ھناك ارتحلت بطون منھم إلى البحرین، وسكن 

                                                
 2/50. 1979، دار الفكر، بیروت، تاریخ األمم والملوكھـ)  310محمد بن جریر الطبري (ت  6
، تحقیق عبد السالم تدمري، دار الكتاب الكامل في التاریخھـ) 630علي بن محمد الشیباني بن األثیر (ت  7

 .1/340ھـ. 1417العربي، بیروت، 
)، جذیمة بن 193-157)، عمرو بن فھم (157-87زد، وھم: مالك بن فھم (كان ملوك دولة تنوخ من األ 8

 ).268-193مالك "األبرش" (
 .1/340، مصدر سابق. الكامل في التاریخ) 1996ابن األثیر ( 9
 .2/26، مصدر سابق. مروج الذھب) 1964المسعودي (10 



ً فیھا. ثم اصطدموا بعد ذلك مع عبد القیس  بعضھم في جزیرة أوال ولعبوا دوراً سیاسیا
 11واضطروا إلى الجالء عن البحرین.

 
البحرین المعاصر إلى أي من القبائل  والحقیقة ھي أنھ من غیر الممكن تتبع أصول مجتمع

العربیة التي ھیمنت في تلك الفترة؛ إذ أن أغلبھم من العرب البائدة من جھة، ومن جھة أخرى 
فإن الكثیر منھم قد تم إجالؤھم عن البحرین على ید القبائل العدنانیة في مرحلة الحقة سیتم 

 تفصیلھا فیما بعد. 
 

                                                
 .26-24م، دبي. ص.ص ، دار القلالخلیج العربي في العصور اإلسالمیة) 1983فاروق عمر ( 11 


