
 )5األصول السكانیة لمجتمع البحرین الحدیث (

 1األحالف القبلیة وأھمیتھا في تاریخ البحرین السیاسي
 

ظاھر مظھراً من ممثلت ظاھرة قیام التحالفات بین قبائل شبھ الجزیرة العربیة قبل اإلسالم 
ً لقیام الدولة العربیة الموحدة تحت رایة اإلسالم؛ فقد دفعت الصراعات  التیقظ، وإرھاصا
الكبرى بین الحبشة وفارس والروم في القرنین الخامس والسادس المیالدیین بالقبائل العربیة 

ن مللتوجھ نحو تشكیل مجتمع موحد، وظھرت بوادر النضج االجتماعي والسیاسي المبكر 
خالل تحول أسلوب المعیشة عند العرب من صفتھا الجماعیة البدائیة إلى التنظیم األكثر نضجاً، 
والمتمثل في تشكل التحالفات بین مختلف القبائل كأساس لتكوین الوحدات االجتماعیة 
والكیانات السیاسیة، إذ أن رابطة التحالف كانت تقوم على أساس المصلحة المشتركة للقبائل 

 2یة، وتدفعھا ألن تتحد فیما بینھا لمواجھة أخطار تواجھھا بشكل جماعي.العرب
 

وانتشرت ھذه الظاھرة انتشاراً واسعاً في أرجاء شبھ الجزیرة العربیة؛ فقامت أحالف عدیدة 
مثل: حلف الفضول وحلف األحابیش، وحلف المطیبین، وحلف الرباب، وكانت ھذه التحالفات 

نیة، باإلضافة إلى معالجتھا للشؤون اإلداریة وتنظیم مؤسسات تتضمن ترتیبات اقتصادیة وأم
الحكم. ومن أبرز األمثلة على ذلك: توحد قبائل العرب لطرد األحباش من الیمن، وانتصار 

 م. 609تحالفھم الكبیر على الفرس في یوم ذي قار سنة 
 

صات النبوة، وقد مثلت ھذه التطورات من محاورھا االجتماعیة والسیاسیة والثقافیة إرھا
ومقدمات اإلصالح الشامل الذي جاء اإلسالم بھ لیؤلف بین العرب ویضمھم في وحدة سیاسیة 

 3ذات طابع حضاري.
 

ولم یكن إقلیم البحرین وأرخبیل جزرھا في منأى عن ھذه األحداث؛ فقد تشكل مجتمع البحرین 
 في تلك الفترة من خالل تطورین مھمین: 

 من وسط شبھ الجزیرة العربیة باتجاه السواحل. حدوث ھجرات سكانیة واسعة -أ
 قیام تحالفات قبلیة نتج عنھا ظھور كیانات سیاسیة ونظم إدارة محلیة. -ب

فعلى إثر تفكك حلف تنوخ وھجرة أغلب أطرافھ إلى العراق، خضعت البحرین لحكم إمارة 
كر بن وائل، كندة، وشھدت ھذه الفترة قدوم ھجرات أخرى من بطون ربیعة، ومن أشھرھا: ب

وعبد القیس، الذین ثاروا في العقد السادس من القرن الخامس المیالدي على حكم إمارة كندة، 
وتمكنوا من القضاء علیھا في وقعة خزازى الشھیرة التي انتصرت فیھا القبائل العدنانیة على 

من أبرز  كانالقبائل القحطانیة، مما أدى إلى سیطرة قبائل ربیعة على نجد وإقلیم البحرین. و
قبائل ربیعة: تغلب وبكر وعنزة وعبد القیس وضبیعة والنمر بن قاسط، وغیرھا من القبائل 

  4التي شكلت حلف لھازم بزعامة كلیب بن وائل الذي أصبح أمیراً على البحرین.
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وقد ترك ھذا التحالف أثره على البحرین في تاریخھا القدیم والوسیط، إذ یمكن إرجاع أغلب 
السیاسیة واألصول العربیة ألھل البحرین قبل اإلسالم إلى حلف "لھازم" الذي قام  الكیانات

على أنقاض حلف تنوخ في القرن السادس المیالدي، وكانت قبیلة عنزة من أھم أطراف ذلك 
 الحلف.

 
ومنذ تشكل حلف "لھازم" في القرن الخامس المیالدي وحتى ظھور حلف "العتوب" في القرن 

الدي؛ ارتبطت الھویة السیاسیة للبحرین بقبیلة عنزة ارتباطاً وثیقاً، وشكلت السابع عشر المی
ً من التركیبة السكانیة ومؤسسات اإلدارة والحكم في إقلیم البحرین  عشائرھا جزءاً أساسیا

 وأرخبیل جزرھا على حد سواء.
 

 ً ً وثیقا مرحلتي  في وأكد یاقوت الحموي في معجم البلدان بأن قبیلة عنزة قد ارتبطت ارتباطا
الجاھلیة وفجر اإلسالم مع أبناء عمومتھا من قبیلة بكر بن وائل في البحرین، حیث كانوا 

  5یتجاورون في السكن، ومواطنھم جمیعاً في شرقي شبھ الجزیرة العربیة.
 

كما تعرض أبو الفرج األصفھاني للحدیث عن ارتباط عنزة مع بكر بن وائل بالبحرین إبان 
كتابھ األغاني بقولھ: "بطون بكر بن وائل على جذمین: جذم یقال لھ الذھالن، العھد الجاھلي في 

وجذم یقال لھ اللھازم، فالذھالن ھم بنو شیبان بن ثعلبة بن یشكر بن وائل، وبنو ضبیعة بن 
  6ربیعة، واللھازم: قیس بن ثعلبة وتیم الالت بن ثعلبة وعجل بن لجیم وعنزة بن أسد بن ربیعة".

ر إلى أن عنزة في الجاھلیة كانت تشترك مع قبائل أخرى من ربیعة في عبادة وتشیر المصاد
كما ظھرت عبادة صنم "جد" الذي ارتبطت مسمیات بعض قرى  7صنم یدعى: "المحرق".

  8البحرین بھ آنذاك.
 

وقد مرت قبیلة عنزة في تاریخھا بثالث ھجرات رئیسة، إذ كانت ھجرتھم األولى إلى البحرین 
ن الرابع المیالدي، وفي ھذه الفترة كان مجتمع البحرین یتكون من قبائل عربیة في حدود القر

قامت على أنقاض حلف تنوخ ومن أبرزھا: عبد القیس، وبكر بن وائل، باإلضافة إلى عشائر 
  9من بني تمیم.

 
وفي مطلع التاریخ اإلسالمي شاركت قبیلة عنزة في حركة الفتوحات، فتحدثت المصادر عن 

إلى جیش علي بن أبي طالب رضي هللا عنھ في معركة الجمل، تحت قیادة مسلم بن انضمامھا 
 عبد هللا العجلي الذي قتل في تلك المعركة.
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وإلى مسلم ھذا تنتسب بطون شھیرة من عنزة مثل الرولة وبني وھب، وقد عد أوبنھایم ذلك 
ھ حداث في شبعالمة لتحلل حلف لھازم، وظھور قبیلة عنزة بصورة مستقلة على مسرح األ

  10الجزیرة العربیة.
 

وقد بقیت بطون من عنزة في البحرین حتى مطلع القرن السادس الھجري/الثاني عشر 
المیالدي، حیث ارتحل الكثیر منھم في عھد الدولة العیونیة إلى الحجاز، فتحاربوا مع 

م، 1446/ھـ850الھاشمیین الموجودین في خیبر، وانتشروا بعد ذلك في أطراف نجد منذ عام 
 وعرفوا في تلك الفترة بأوالد بني وائل، وھذه ھي الھجرة الرئیسة الثانیة لعشائر عنزة.

 وفي ھذه الفترة انقسمت قبیلة عنزة إلى قسمین رئیسین:
 
ضنا مسلم بن عبد هللا العجلي: ومنھم الجالس وبني وھب. ومن الجالس یتفرع الرولة الذین  -أ

 الرحل في بادیة الشام. شكلوا مع الفدعان أكبر القبائل 
 
ضنا بشر بن قیس التغلبي (وھو من كبار التابعین وفضالئھم): وتفرع من ضنا بشر بطون  -ب

عدیدة مثل: عبید والعمارات الذین تمیزوا بكونھم أكثر تحضراً ومدنیة من الرولة والفدعان. 
ً ركزھم تاریخیھامشة والجبیل، وموتفرع من العمارات بطون شھیرة على رأسھا السلقا والد  ا

 11في شرقي شبھ الجزیرة العربیة.
 

وقد ظھر دور قبیلة عنزة على مسرح األحداث السیاسیة في البحرین على إثر تزعم بطون 
منھا لتحالف العتوب الذي ھیمن على الحركة التجاریة ونجح في تشكیل كیانات سیاسیة عدة 

 ا بعد. في شرقي شبھ الجزیرة العربیة، وھذا ما سیتم توضیحھ فیم
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