
 )6األصول السكانیة لمجتمع البحرین الحدیث (

 1قبیلة عنزة ودورھا السیاسي في تاریخ البحرین الحدیث
 

بمجرد تفكك حلف لھازم، واضمحالل دوره السیاسي في شرقي شبھ الجزیرة العربیة بدأت 
 تظھر مالمح تشكل حلف جدید، ھو حلف العتوب.

 
ھایة القرن السابع عشر المیالدي ویضم أفخاذاً جمع عتبي؛ وھو حلف تشكل في نوالعتوب 

كثیرة تنتمي لعدة قبائل ھاجرت من مساكنھا في نجد واستقرت على الساحل الشرقي لشبھ 
 الجزیرة العربیة. 

 
وقد اختلف المؤرخون في سبب تسمیة ھذا الحلف بالعتوب؛ فمنھم من رأى بأن كلمة العتوب 

عتب أي انتقل وارتحل، ویتفق ھذا المعنى مع صفة  قد اشتُقَّت في اللغة العربیة من فعل:
الجماعة التي تحمل ھذا االسم والتي انتقلت من نجد واستقّرت على سواحل الخلیج العربي 
قرب البحرین، فالتسمیة ترجع إلى األصل الثالثي عتب وھو فعل معناه: االجتیاز من موضع 

 2إلى موضع، أي كثرة الترحال من مكان إلى آخر.
 

بعض المؤرخین أن كلمة العتوب ھي نسبة إلى: بني عتبة وھم فرع من فروع قبیلة  ویرى
عنزة انضمت إلیھ عشائر مختلفة تنتمي إلى قبائل عدیدة ھاجرت من مساكنھا في نجد، 
واستقّرت على ضفاف الخلیج العربي، وتحالفت فیما بینھا وتصاھرت وشكلت حلف العتوب. 

قبیلة عنزة، ومنھم من ینتمي إلى قبیلة تمیم، ولذلك فقد  ومن عشائر العتوب من ینتمي إلى
  3سمي ھذا الحلف نسبة إلى أقوى عشائره وھم بنو عتبة.

 
وتجمع المصادر على أن أبرز عشائر حلف العتوب ھم آل خلیفة وآل الصباح والجالھمة، 

د بن أسویعود نسبھم إلى السلقا من العمارات، من ضنا بشر بن قیس الوائلي، من عنزة بن 
  4ربیعة بن نزار بن معد بن عدنان.

 
وقد قدمت قبائل بني عتبة من الھّدار وھو أطول أودیة األفالج، وكانت قبیلة عنزة قد انتشرت 

  5في المنطقة الممتدة ما بین خیبر إلى األفالج منذ القرن الثامن الھجري/الرابع عشر المیالدي.
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ون شكل في شرقي شبھ الجزیرة العربیة، في غضوتشیر المصادر إلى أن تحالف العتوب بدأ یت
العقد السابع من القرن السابع عشر المیالدي، حیث قامت عالقة وطیدة بینھم وبین الخوالد 
بزعامة براك بن غریر الخالدي آنذاك، ولذلك فإنھ ال بد من النظر إلى تشكل ذلك الحلف القبلي 

لة عنزة، ویحدد المؤرخون بأنھا كانت في نھایة بالتزامن مع أحداث الھجرة الكبیرة الثالثة لقبی
 القرن السادس عشر المیالدي. 

 
والمعروف ھو أن العمارات قد استقروا بصورة جماعیة في شمال شرقي شبھ الجزیرة العربیة 

وبعد انھیار دولة الخوالد في نھایة القرن الثامن عشر، تحركت عشائر السلقا  6في تلك الفترة.
العمارات من عنزة) من مواطنھم في شرقي شبھ الجزیرة العربیة متجھین  (وھم من أھم فروع

نحو الشمال، وقاموا في ھذه األثناء بتقدیم الدعم لقوات الدولة السعودیة األولى في حمالتھا 
  7على العراق.

 
وبالتالي فإن حركة ھجرات بني عتبة من قریة الھدار في القرن السادس عشر المیالدي، یجب 

إلیھا من منظورھا األوسع باعتبارھا حركة عودة عشائر السلقا من العمارات إلى أن ینظر 
شرقي شبھ الجزیرة العربیة بعد ھجرتھم منھا في عھد الدولة العیونیة إبان منتصف القرن 

 الرابع عشر المیالدي. 
 

 بوھذه النظرة األشمل یمكن أن تساعد في تفسیر ظاھرة مھمة، تتمثل في: سرعة تأقلم العتو
واندماجھم مع مجتمعات الساحل الغربي للخلیج العربي، وكذلك انخراطھم في النشاط 
االقتصادي، من خالل الغوص على اللؤلؤ، ومزاولتھم لحركة النقل البحري وامتالكھم 
ألسطول كبیر یتكون من مائة وخمسین سفینة في غضون فترة ال تزید عن ثالثین سنة على 

  8م.1701ق وثیقة عثمانیة یعود تاریخھا إلى عام مغادرتھم إقلیم األفالج وف
 

وباإلضافة إلى نشاطھم في مجال المالحة البحریة؛ سیطر العتوب على حركة النقل البري في 
تلك المناطق عقب انھیار دولة الخوالد، فكانوا یؤجرون جمالھم لمن یریدون ترحیل محاصیلھم 

  9ة والمشاركة في حمالت الحج.من الحقول، باإلضافة إلى عملیات النقل الحكومی
 

أما على الصعید السیاسي واإلداري فقد نجح العتوب في تشكیل كیانات سیاسیة وتجمعات 
حضریة في كل من: فریحة والكویت والزبارة والدمام باإلضافة إلى تأسیس دولة لھم في 

 البحرین. 
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ي منذ العصور القدیمة ھوالحقیقة ھي أن الجذور التاریخیة لتواجد قبیلة عنزة في البحرین 
التي مكنتھم من اإلسھام في تأسیس البنیة االقتصادیة والتركیبة السكانیة لسواحل الخلیج العربي 
في العصر الحدیث، ومن ثم تشكیل كیانات سیاسیة تمكنت من االستمرار لفترة تتجاوز ثالثة 

ي لم تكن ظل العتوب، والتقرون، ویعود ذلك إلى قوة البنیة التحتیة للكیانات التي نشأت تحت 
تقوم على إدارة دفة الحكم فحسب، بل شملت: تولي شؤون التجارة، والمواصالت البریة 

 والبحریة على حد سواء.
 

وبناء على ذلك فإن الكیانات السیاسیة التي أسسھا العتوب في القرن الثامن عشر المیالدي 
جتماعیة في جذور البنیة السیاسیة واال كانت تستند إلى التغلغل التاریخي لعشائر ذلك التحالف

 واالقتصادیة إلقلیم البحرین وأرخبیل جزرھا منذ القرن الرابع المیالدي.
 

ویقودنا ذلك للتنبیھ إلى ضرورة عدم الخلط بین حقیقة أن حلف العتوب ھو تحالف قبلي من 
اریخ یعود ت جھة، وأن األفراد المؤسسین لھذا الحلف ینتمون في أصولھم إلى عناصر سكانیة

وجودھا في البحرین إلى القرن الرابع المیالدي من جھة أخرى؛ فزعماء ھذا الحلف ھم بنو 
عتبة من جمیلة من السلقا من العمارات من ضنا بشر بن قیس من قبیلة عنزة بن أسد، وھم 

 بذلك من أكثر أھل البحرین أصالة، وأقدمھم من حیث االنتماء إلى أرضھا.  
 

ً في حلف لھازم إبان الفترة الجاھلیة، واستمر  فقد مثلت قبیلة عنزة البحرین عنصراً أساسیا
وجودھا في المنطقة إبان الفترة الوسیطة، وبالتالي فإن النسق الطبیعي لتطور األحداث ھو 
 استعادة قبیلة عنزة دورھا الرائد في العصر الحدیث، وذلك من خالل تشكیل تحالف العتوب.

اسي الذي طرأ عقب انھیار الوجود البرتغالي، وانشغال القوى اإلقلیمیة ففي حالة الفراغ السی
بالصراع فیما بینھا؛ تحركت العناصر السكانیة األصیلة لملء ذلك الفراغ، فتشكل حلف 
العتوب الذي ضم عشائر من عنزة (بني عتبة، الخلیفات)، وتمیم، وبني سلیم (آل بنعلي)، 

ن یمثلون االمتداد الطبیعي لعبد القیس في العصور وتعاونت معھم عشائر الخوالد (الذی
 لتأسیس الدولة الخلیجیة الحدیثة، وتنظیم الحیاة اإلداریة والموارد االقتصادیة فیھا. 10الحدیثة)

ولم تأت تلك القوة العسكریة التي تمتع بھا العتوب، والھیمنة على حركة التجارة بشقیھا البري 
امتداداً للتواجد السكاني الذي كان قائماً ما بین فترة تشكل والبحري من فراغ، بل كانت تمثل 

حلف لھازم وتشكل حلف العتوب، وقد قام كال التحالفان على تعاون وثیق بین بطون بكر بن 
 وائل وعبد القیس، باإلضافة إلى انضمام عشائر من تمیم وبني سلیم لھما. 
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عیونیین والعصفوریین والجبور) وبعد أن ھیمنت عشائر من بني عامر وعبد القیس (من ال
على مؤسسات الحكم لمدة تزید عن خمسة قرون، استطاعت عشائر من عنزة أن تتولى السلطة 

 السیاسیة على أنقاض سلطة الجبور في نھایة القرن السابع عشر المیالدي.


