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یمثل البحث العلمي جھداً ویحتاج إلى تفان وخبرة وتعمق في المناھج واألسالیب 
والرؤى. من ھنا كان اھتمامي بباكورة إصدارات مركز البحرین للدراسات 
اإلستراتیجیة والدولیة والطاقة، وتمثل ھذه الباكورة دراسات تناولت قضایا ثالث بالغة 

، »الخلیج العربي وأبعاد التسمیة«، و»قلیمياألمن الوطني اإل«الطاقة، «األھمیة وھي 
ھذه القضایا تنبع أھمیتھا في أنھا أساس البناء السیاسي ألیة دولة ھذا من ناحیة، ومن 
ناحیة أخرى الرتباطاتھا باإلستراتیجیة الخاصة لمملكة البحرین ومجلس التعاون 

في في البحرین و بصورة مباشرة، ومن ثم یعتبر ھذا اإلنتاج ذا أھمیة لصاحب القرار
 ةدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربی

ولن نتناول تفصیالً ھذه الدراسات لضیق مساحة المقال، لكن نعرض بإیجاز لمجموعة 
من المالحظات ذات الطبیعة العامة للفت نظر القارئ والباحث المتخصص لھذا اإلنتاج 

  .العلمي
االقتصاد العالمي وأساس االقتصاد  األولى؛ ما یتعلق بقضیة الطاقة التي ھي أساس

ى الطاقة أو حت» النفط والغاز الطبیعي«الخلیجي، سواء ألنھ یعد مصدراً رئیساً للطاقة 
الجدیدة والمتجددة وبخاصة الطاقة الشمسیة والنفط الصخري، وتضمنت ھذه الدراسة 

ً رائداً بالنسبة للبحث العلمي ف حرین ي البالتي أعدھا األستاذ لھب عبدالوھاب عرضا
 ل.في ھذا المجال، وقد سبق وتناولت ھذه الدراسة تفصیالً في مقال مستق

الثانیة؛ قضیة تسمیة الخلیج، وھي من أعقد القضایا العتبارین أولھما إصرار إیران 
، بل اصراراھا على تسمیة مجلس التعاون بأنھ مجلس »الفارسي»على تسمیة الخلیج بـ
، وھذا یجافي المنطق والواقع وال یلتزم بأبسط مبادئ »الفارسي«التعاون لدول الخلیج 

العلم، فإذا كانت تسمیة الخلیج موضع نقاش الختالف التسمیات عبر التاریخ؛ فإن 
تسمیة دولة لنفسھا أو مجموعة دول أو تنظیم إقلیمي لنفسھ ال یجوز لدولة أخرى أن 

 ر.تغیر التسمیة وإال أدى ذلك الختالط األمو

؛ إذ أنھ »الخلیج العربي وأبعاد التسمیة«األخرى في أھمیة البحث المعنون أما الناحیة 
یقدم بحثاً تاریخیاً في تطور التسمیة، ویربط بین التسمیة وھویة المنطقة، كما یربط بین 

 .التسمیة ومراحل التطور التاریخي منذ العصور القدیمة حتى اآلن

ي ت الجغرافیة ذات الطابع االستراتیجوینبغي ان نشیر إلى حقیقة مھمة وھي أن التسمیا
تغیرت عبر العصور، فالبحر المتوسط تغیر اسمھ عدة مرات، كذلك الدول غیرت 
أسماءھا مرات عدیدة، ومن ثم فإنھ إذا كان الخلیج العربي أطلق علیھ في مرحلة 
 اتاریخیة معینة اسم الخلیج الفارسي؛ إال أن دولة فارس اختفت ولم یعد لھا وجود، بینم



قامت دول عربیة على ضفاف الخلیج، وھي دول ذات مكانة استراتیجیة متزایدة، وذات 
 .ھویة واضحة ومتمیزة، ومن ثم فان المنطق یقتضي تغییر األسماء

من ناحیة أخرى ثالثة فإننا نجد أن بعض التسمیات الجغرافیة ما زالت موضع خالف 
او شرق اسیا او جنوب المحیط بین الدارسین والدول؛ سواًء في المنطقة العربیة 

الھادئ، ولعلنا نتذكر حرب الفوكالند بین بریطانیا في عھد رئیسة الوزراء مارجریت 
لحرب ، وھذه ا»مالفیناس«تاتشر، وبین األرجنتین التي تطلق على تلك الجزر اسم 

عكست التراث االستعماري لإلمبراطوریة العجوز، ولعل ما تتعرض لھ تسمیة الخلیج 
ي من تشكیك یعكس نفس العقلیة القدیمة وطموحاتھا. من ھنا تعد دراسة الدكتور العرب

بشیر زین العابدین دراسة مھمة ألنھا توثق لھذا المسطح المائي وتسمیتھ عبر القرون، 
ومن األھمیة بمكان إرسال ھذه الدراسة لألمم المتحدة ومراكز األبحاث العالمیة، وعقد 

لما تقدمھ من رؤیة بحثیة متمیزة، وإنني أدعو مركز ندوة أو ندوات خاصة حولھا 
الدراسات ومجلس التعاون لدول الخلیج العربي لالھتمام الواجب بھا، ألنھا تربط بین 
الخلیج والھویة والتاریخ في مرحلة دقیقة من تطور المنطقة والمطامع والتھدیدات 

 ة بھا.المحیط
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