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، إذ »الفارسي»بحرینیة متخصصة مزاعم إیران حول تسمیة الخلیج العربي بـفندت دراسة 
ساقت دالئل تاریخیة وجغرافیة على عروبة الخلیج بینھا إطالق الجغرافیین والمؤرخین في 
العصور القدیمة مسمى الخلیج العربي نظراً لھیمنة العنصر العربي على موانئھ وجزره، ومن 

في سترابون، والمؤرخ الروماني بلیني، إضافة إلى التسمیات أبرز ھؤالء الرحالة الجغرا
 »خلیج البصرة»، و»خلیج العراق»و» الخلیج العربي«العربیة المتالحقة للخلیج وھي 

 .«بحر القطیف»، و»بحر البصرة»و» خلیج عمان»و

وأكدت الدراسة، الصادرة عن مركز البحرین للدراسات االستراتیجیة والدولیة والطاقة، أن 
ال یقتصر على مجرد اإلصرار على وسم «الموقف اإلیراني بشأن تسمیة الخلیج العربي «

فحسب؛ بل یتعدى ذلك لیشمل أبعاداً قومیة ومضامین سیاسیة «الفارسیة » الخلیج بالھویة
 .«تتمحور حول السعي لتحقیق الھیمنة اإلقلیمیة

اد الخلیج العربي وأبع«عنوان بشیر زین العابدین، وتحمل  واعتبرت الدراسة التي أعدھا د.
الموقف العربي تجاه ھذا الجدل یجب أال یتوقف عند مناقشة المسمى اللفظي «، أن »التسمیة

للخلیج العربي، بل یجب أن ینطلق من حقیقة مفادھا أن عروبة الخلیج تشكل مكوناً أساسیاً من 
 .«مكونات الھویة اإلقلیمیة لسكان الخلیج ككل

ى أن میاه الخلیج أُطلقت علیھ مسمیات عدة عبر مختلف العصور، وكثیر وأشارت الدراسة إل
من المصنفات التاریخیة والجغرافیة، فضالً عن الخرائط التي ظھرت إبان العصور المختلفة، 

 .«) تؤكد غالبیتھا على ھویة الخلیج العربیة1861-1478وخاصة خالل الفترة من(
مصادر والخرائط األوروبیة الحدیثة التي تستخدم تم العثور على العدید من ال«وقالت إنھ 

نشر جون بییر فینون أستاذ المعھد  1990في عام «، مؤكدة أنھ »الخلیج العربي«مسمى 
سیة یؤكد الفرن» اللوموند«الوطني للغات والحضارات الشرقیة في باریس دراسة في صحیفة 

ھایة التي یرجع تاریخھا إلى ن» نورلوكا« فیھا على تسمیة الخلیج العربي، مستنداً إلى خارطة 
 .«العربي البحر«أي » سینوس أرابیكوس«القرن السادس عشر والتي تحمل التسمیة الالتینیة 

لقد عثرت على أكثر من وثیقة وخارطة في المكتبة الوطنیة في «وقال الباحث الفرنسي: 
» سيخلیج الفارال«وأن تسمیة »(...) الخلیج العربي«باریس تثبت بصورة قاطعة تسمیة 

ً بین بعض الجغرافیین األوربیین جاءت نتیجة توجھات سیاسیة لدى بعض  المتداولة حدیثا
  .القوى االستعماریة في القرن التاسع عشر

تاریخ الھیمنة العربیة على السواحل الشرقیة لمیاه الخلیج یعود إلى «وأوضحت الدراسة أن 
جد العربي حتى یومنا ھذا، وأن الرحالة الغربیین مطلع القرن الرابع المیالدي، واستمر التوا

أسھبوا في الحدیث عن ھیمنة العرب على الحركة المالحیة في الخلیج العربي، ومن أبرزھم 
 .«الرحالة كارستن نیبور الذي تحدث عن عروبة الخلیج في القرن الثامن عشر

ي ور التواجد العربي فھناك ندرة في البحوث العلمیة التي تتقصى جذ«والحظت الدراسة أن 
موانئ الخلیج العربي وجزره، وأنھ یتعین على المؤسسات العلمیة أن تنشر المزید من 



الدراسات التاریخیة التي تتناول ھذا الموضوع، وذلك بھدف ترسیخ ھذا التواجد كجزء من 
  .«البناء الثقافي لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة

ة اإلیرانیة على الخلیج ظھرت في مواقفھا الرسمیة بصورة مقلقة وأضافت أن نزعات الھیمن
الخلیج «إلى كتابة اسم » ناشیونال جیوغرافیك«عندما عمدت مؤسسة  2004منذ العام 
في أطلسھا الجدید، وأشارت إلى وجود خالف على الجزر اإلماراتیة الثالث المحتلة، » العربي

المؤسسة وخرائطھا في إیران، متحججة بالدفاع  وھو ما دفع طھران آنذاك إلى منع مطبوعات
 .للخلیج» الفارسیة«عما سمتھ الھویة التاریخیة 

ورصدت الدراسة الكثیر من المصادر التي تؤكد أن سكان سواحل الخلیج العربي وجزره 
یرجعون إلى أصول عربیة ھاجرت من شبھ الجزیرة العربیة إلى أطرافھا، وأن الفرس 

بة في التأقلم مع حیاة البحر بالمقارنة بعرب الخلیج الذین استوطنوا بطبیعتھم یجدون صعو
سواحل الخلیج، كما إن العرب حافظوا على السیادة البحریة في الخلیج العربي طیلة الفترة 

 .الممتدة ما بین القرن الثامن المیالدي وحتى التاسع عشر المیالدي

المؤرخ اإلنجلیزي رودریك أوین في كتابھ: ونقلت الدراسة عن باحثین أوروبیین من أمثال 
إن «، والمؤرخ البریطاني أرنولد ویلسون، قولھم: »الفقاعة الذھبیة: وثائق الخلیج العربي«

السیطرة الفعلیة الفارسیة لم تكن موجودة على السواحل الشرقیة للخلیج، بل كان النفوذ للعرب 
واستمر كذلك بعد قیام الدولة اإلسالمیة،  منذ عھد سابور الثاني في القرن الرابع المیالدي،

 .«وحتى فترة متقدمة من الوقت الحاضر

وترى الدراسة أن ھناك اعتبارات استراتیجیة تدفع إیران إلى االدعاء بمسمى آخر للخلیج، 
ومن بین ھذه االعتبارات البعد القومي الشوفیني المحیط بالمسألة، ومحاوالتھا الدؤوبة لتأكید 

ا كقوة إقلیمیة كبرى، والسعي للعب دور أمني في المنطقة ولو على حساب الغیر، االعتراف بھ
تحاصرھا الجبال والصحاري من الشمال والشرق » شبھ مغلقة«مشیرة إلى أن إیران تعد دولة 

 .والغرب، ولذلك تعتمد في اتصالھا بالعالم الخارجي على إطاللتھا الخلیجیة

إثارة إیران لقضیة مسمى الخلیج في الفترة الحالیة یمثل  وخلصت الدراسة إلى التأكید على أن
خطورة كبیرة للوعي العربي، حیث یمثل كل من اإلسالم والعروبة الدعامتین األساسیتین 
لمكونات الھویة الوطنیة لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، ولذلك فإنھ یتعین على ھذه 

 .تھدف إلى ترسیخ الھویة العربیة الدول دعم البحوث العلمیة الجادة التي

 المصدر: 

http://www.alwatannews.net/PrintedNewsViewer.aspx?ID=7VxiOI2
QONmit5RfRx4aJA933339933339	


