
 الخلیج العربي وأبعاد التسمیة 
 البعد الجغرافيأوالً: 

ً حول تسمیة: "الخلیج  یثیر الموقف الرسمي اإلیراني بین الفینة واألخرى جداالً إعالمیا
ر على وسم الخلیج بالھویة الفارسیة؛ بل العربي"، وھي قضیة ال تتوقف عند مجرد اإلصرا

تتعدى ذلك لتشمل أبعاداً قومیة ومضامین سیاسیة تتمحور حول السعي لتحقیق الھیمنة 
 اإلقلیمیة.

وبناء على ذلك فإن الموقف العربي تجاه ھذا الخالف یجب أن ال یتوقف عند مناقشة المسمى 
اً فادھا أن عروبة الخلیج تشكل مكوناللفظي للخلیج العربي، بل یجب أن ینطلق من حقیقة م

 أساسیاً من مكونات الھویة اإلقلیمیة لسكان الخلیج العربي. 
وبعیداً عن الجدل المحتدم حول الخالفات اللفظیة، فإن ھذه الدراسة تھدف إلى مناقشة 

 الجغرافیة والتاریخیة والقومیة والسیاسیة لتسمیة الخلیج العربي.
 المصنفات التاریخیة والجغرافیة عبر مختلف العصورمسمیات الخلیج العربي في 
ماالً ش شط العربجنوبا حتى  خلیج عمانیمتد من  بحر العربالخلیج العربي ھو ذراع مائي ل

 233. تبلغ مساحتھ حوالي لخلیج عمانالموصل  مضیق ھرمزكیلومتراً إلى  965بطول یبلغ 
مضیق كم في  55كم إلى حد أدنى  370عرضھ بین حد أقصى حوالي ، ویتراوح 2ألف كم
 متراً إال في بعض األماكن.  90، وال یتجاوز عمقھ ھرمز

دول  ، وتطل علیھ ثمانإیرانوجنوب غرب  شبھ الجزیرة العربیةیفصل الخلیج العربي بین 
 ھي: العراق والكویت والسعودیة والبحرین وقطر واإلمارات العربیة المتحدة وعمان وإیران.

وقد أطلقت علیھ مسمیات عدة عبر مختلف العصور؛ إذ سماه اآلشوریون والبابلیون 
ر األبیض البحھ "البحر العلوي" وھو واألكادیون: "البحر الجنوبي" أو "البحر السفلي"، ویقابل

 . المتوسط
على الخلیج العربي اسم "البحر األحمر" بسبب أشعة  وأطلق المؤرخ الیوناني ھیرودوتس

 الشمس التي تنعكس على سطحھ فتعطي میاھھ لوناً ضارباً إلى الحمرة.
أما مسمى: "الخلیج الفارسي" فقد ظھر للمرة األولى في عھد اإلسكندر األكبر، وذلك عندما 

ً إلى العراق عبر ق.م من حملتھ على الھند متجھ 325عاد القائد العسكري نیاركوس عام  ا
الساحل الشرقي للخلیج العربي بینما ظل الساحل الغربي مجھوالً لدیھ، ومن ھنا جاءت تسمیة 
بطلیموس للخلیج باسم "الخلیج الفارسي"، ثم انتقلت ھذه التسمیة من الیونان والرومان إلى 

العرب  افیینبالد أوروبا وأصبحت متداولة لدیھم، وھي نفس التسمیة التي أخذھا بعض الجغر
 من بطلیموس بعد ترجمة كتابھ إلى العربیة.

واستخدم العدید من الجغرافیین والمؤرخین في العصور القدیمة مسمى "الخلیج العربي" نظراً 
لھیمنة العنصر العربي على موانئھ وجزره، ومن أبرز الجغرافیین الذین أطلقوا ھذه التسمیة: 

م) الذي قال في 113والمؤرخ الروماني بلیني (تم)، 19الرحالة والجغرافي سترابون (ت 
) مدینة تقع في الطرف األقصى من الخلیج العربي، المحمرةوصفھ للخلیج العربي: "خاراكس (
العربیة السعیدة، وھي مبنیة على مرتفع اصطناعي، ونھر  حیث یبدأ الجزء األشد بروزاً من

 إلى یمینھا، ونھر أوالوس إلى یسارھا".  دجلة



وظھرت في العصور اإلسالمیة مسمیات أخرى للخلیج العربي مثل: "خلیج البصرة"، و"خلیج 
ان"، و"بحر القطیف"، وذلك ألن السفن اإلسالمیة كانت تتخذ من ھذه القواعد الثالثة عم

 منطلقاً لالتجاه نحو بحر العرب والمحیط الھندي. 
كما یمكن تتبع ظھور مسمى "بحر البصرة" في مرحلة الفتوحات اإلسالمیي؛ ومن ذلك الحین 

خین العرب مثل: یاقوت الحموي، ظھر ھذا االسم في العدید من مصنفات الجغرافیین والمؤر
 . بن أحمد الفراھیدي الخلیلوخلیفة بن خیاط، و

وفي فترة الخالفة العباسیة ظھر مسمى آخر للخلیج العربي وھو: "خلیج العراق"، الذي كان 
 یستخدم إلى جانب المسمى التقلیدي وھو: "الخلیج العربي".

أما البحارة والجغرافیون العثمانیون فقد درجوا على استخدام مسمى: "بصرة كورفیزي"، أي 
وفي الفترة ذاتھا ظھر في المصنفات الغربیة مسمى "بحر القطیف" الذي "خلیج البصرة"، 

 أصبح شائعاً في الخرائط والمصنفات الجغرافیة األوروبیة حتى نھایة القرن التاسع عشر.
والنتیجة التي یمكن الخلوص إلیھا من خالل تتبع المصنفات التاریخیة والجغرافیة تتمثل في 

لیج العربي عبر مختلف العصور یشیر معظمھا إلى ھویتھ ظھور أكثر من عشر مسمیات للخ
العربیة إذ إن الغالبیة العظمى من المسمیات التي اصطلح الجغرافیون على استخدامھا مثل: 
"الخلیج العربي" و"خلیج العراق"، و"خلیج البصرة" و"خلیج عمان" و"بحر البصرة"، 

 و"بحر القطیف" تؤكد الھویة العربیة للخلیج.
 الخلیج العربي في الخرائط التاریخیة والمعاصرة مسمیات

أورد الشیخ سلطان بن محمد القاسمي في كتابھ: "الخلیج في الخرائط التاریخیة"، مجموعة 
-1478من الخرائط البرتغالیة والھولندیة والبریطانیة والفرنسیة للخلیج العربي إبان الفترة: 

مة في تلك الخرائط یمكن استنتاج الحقائق ، ومن خالل التحقیق في المسمیات المستخد1861
 التالیة:



كان إطالق مسمى: "بحر القطیف" على الخلیج العربي ھو األكثر شیوعاً في القرن السابع  -1
عشر، إذ یمكن العثور على ما یزید عن عشرین خریطة تاریخیة تستخدم ھذا المسمى في 

 مختلف  المصادر األوروبیة. 
 
ثامن عشر أصبح المسمى األكثر استخداما في الخرائط الغربیة ھو "خلیج في فترة القرن ال -2

البصرة"، وذلك نتیجة لنجاح العثمانیین في بسط سیطرتھم على إقلیمي البصرة واألحساء، 

 وانتشار خرائط ومصنفات كبار المالحین العثمانیین مثل الریس بیري وسیدي علي في أوروبا.
شر خرائط أوروبیة تستخدم مسمى: "الخلیج العربي" في یمكن العثور على أكثر من ع -3

الفترة ذاتھا، كما یمكن العثور على عدد أكبر من الخرائط التي تستخدم ثالث مسمیات للخلیج 
العربي في آن واحد، حیث درج المؤرخون األوروبیون على كتابة مسمیات: "الخلیج 

قت على خرائطھم لإلشارة إلى الفارسي"، و"بحر القطیف" و"خلیج البصرة" في نفس الو
 الخلیج العربي.



استمر الكثیر من  وقد 
األوروبیین المعاصرین 
استخدام مسمیي:  في 
"الخلیج العربي" 
والخلیج الفارسي" على 
خرائطھم في آن واحد، 
ویمكن مالحظة ذلك في 
من األطالس والمراجع  العدید 
الجغرافیة األوروبیة 
المعاصرة، فقد قامت 

یفرسالیس موسوعة "أون
ھاشیت" منذ النصف 
من القرن العشرین  الثاني 
باستخدام مسمى: 

الفارسي"، وسارت على شاكلتھا "الجمعیة الوطنیة للجغرافیا" التي تصدر -"الخلیج العربي
"، من خالل كتابة مسمى "الخلیج العربي" إلى جانب "الخلیج ناشیونال جیوغرافیكمجلة "

الفارسي". في حین فضلت بعض الجامعات والمنظمات الغربیة كأطلس التایمز ومتحف 
 فارسي. اللوفر، استخدام تعبیر: "الخلیج" دون ذكر كلمة عربي أو 

نشر جون بییر فینون أستاذ المعھد الوطني للغات والحضارات الشرقیة في  1990وفي عام 
الفرنسیة یؤكد فیھا على تسمیة الخلیج العربي، مستنداً إلى  اللوموندباریس دراسة في مجلة 

خارطة لوكانور التي یرجع تاریخھا إلى نھایة القرن السادس عشر والتي تحمل التسمیة 
الالتینیة "سینوس أرابیكوس" أي "البحر العربي"، وقال: "لقد عثرت على أكثر من وثیقة 

لوطنیة في باریس تثبت بصورة قاطعة تسمیة الخلیج العربي، وجمیعھا وخارطة في المكتبة ا
 تعارض وجھة النظر اإلیرانیة". 

تحت اسم  1956وأكد الكاتب وجھة نظره فیما تضمنتھ خارطة جوھین سبید التي نشرت عام 
رد في الخریطة تسمیة "بحر القطیف" ثم "الخلیج العربي". وقد اإلمبراطوریة التركیة حیث و

ً بین  دحض جون بییر مزاعم اإلیرانیین، وأكد أن تسمیة "الخلیج الفارسي" الشائعة حدیثا
الجغرافیین األوربیین جاءت نتیجة توجھات سیاسیة لدى بعض القوى االستعماریة في القرن 

 التاسع عشر. 



وجد أي مبرر لمحاوالت الموقف الرسمي اإلیراني االنفراد بمسمى: وبناء على ذلك فإنھ ال ی
"الخلیج الفارسي"، إذ إن الخرائط التاریخیة التركیة والغربیة على حد سواء تؤكد ھیمنة 

 العنصر العربي على مختلف مسمیات الخلیج العربي.
 

ا بفارسیة دعاءاتھومن المثیر لالستغراب أن تلجأ بعض الجھات الفارسیة في محاوالت تثبیت ا

الخلیج إلى نصوص األمم المتحدة التي تستخدم في خرائطھا مسمى: "الخلیج الفارسي"، ولكنھا 
 في الوقت نفسھ تستخدم في وثائقھا الرسمیة مسمى: "الخلیج العربي"!

 ثانیاً: البعد التاریخي
صادر مال یقتصر التشكیك في عروبة الخلیج على قیام بعض الجھات الخارجیة بسوق ال

الجغرافیة، بل تشكل الروایات التاریخیة مستنداً رئیساً للمجادلین بھیمنة الھویة الفارسیة على 
 الخلیج العربي، مما یدل على أن إشكالیة التسمیة تحمل أبعاداً ذات طابع قومي. 

 ویعمد المشككون في عروبة الخلیج إلى حشد مرویات الحمالت الساسانیة على األقالیم العربیة،
في الوقت الذي یتم فیھ إغفال السمة األبرز للعالقة بین الفرس والعرب في فترة الحكم الساساني 

م) والتي تمثلت في ھیمنة العنصر العربي في الحركة المالحیة للخلیج العربي 226-651(
 وعلى سواحلھ.

حداث أل وكان حسین مؤنس من أوائل المتحدثین عن ظاھرة إغفال العنصر العربي لدى التأریخ
عھد الدولة الساسانیة، حیث أكد بأن: "ھناك مبالغة في نصوص تصویر اتساع دولة فارس 
في العصر اإلیراني، ألن فارس لم تكن قط في أي عصر من عصور تاریخھا قبل اإلسالم 



ً في عصور الملوك األقویاء، وتنقبض في  دولة ثابتة الحدود، إنما كانت حدودھا تتسع أحیانا
 1اء وھم األكثرون".عصور الضعف

والحظ المؤرخ الفرنسي جان فرانسوا سال عدم وجود أي مادة في المصادر الساسانیة عن 
شرقي شبھ الجزیرة العربیة، مما یدل على أنھا لم تكن خاضعة لحكمھم، مشیراً إلى أنھ: "من 
ن یالتبسیط لألمور أن نعتبر شبھ الجزیرة العربیة مجرد مستوطنة للسلوقیین والمسینی

والبارثیین، ومن ثم الساسانیین. واالفتراض األكثر احتماالً ھو أن تكون الجزیرة العربیة 
مستقلة، تخضع لحكم األسر المتعاقبة التي بسطت نفوذھا على التجارة، وعلى البحارة الذین 

 2كانوا یبحرون باستمرار عبر الخلیج بین مصب الفرات والھند".
نفات التاریخ المعاصرة قد بالغت في الحدیث عن حملتي وتكمن اإلشكالیة في أن بعض مص

الدولة الساسانیة ضد إقلیم البحرین في عھدي: أزدشیر بن بابك وسابور ذي األكتاف، دون 
الحدیث عن الحمالت التي شنھا العرب على الدولة الساسانیة، وما نتج عن ھذه الحمالت من 

 ع الحكم الساساني وحتى یومنا ھذا.ھیمنة للعنصر العربي على ضفتي الخلیج منذ مطل
م) كانتا محدودتین من حیث المدة 325م) وسابور (230والحقیقة ھي أن حملتي أزدشیر (

الزمنیة والتأثیر الحضاري، إذ لم یكن للفرس أي قدرة على فرض وجودھم الفعلي في شرقي 
دود لعربیة لحمایة حشبھ الجزیرة العربیة، ولذلك فإنھم اضطروا إلى االعتماد على القبائل ا

دولتھم، ومنع غارات البدو على بالدھم. بل إن سابور ومن خلفھ من حكام الدولة الساسانیة قد 
لجأوا إلى توطین القبائل العربیة في السواحل الشرقیة للخلیج العربي نظراً لما تمثلھ عملیة 

طقة بھتھم الغربیة كمنالتوطین ھذه من أمن لھم، كما اعتمدوا على تكثیف الوجود العربي في ج
عزل تمنع تغلغل الروم في بالدھم. وكان من أھم القبائل التي شجع اإلمبراطور سابور على 

 توطینھا: تمیم وبكر بن وائل وعبد القیس، وبنو تغلب وغیرھم من قبائل ربیعة.
 تاریخ الھیمنة العربیة على السواحل الشرقیة للخلیج العربي

ر بالد الفرس وقتل دارا آخر ملوك اإلخمینیین في القرن الرابع قبل بعد أن فتح اإلسكندر األكب
المیالد فرق أقالیم فارس بین ملوك الطوائف، واستغلت بعض أبناء القبائل العربیة فرصة 
المنازعات الداخلیة فاستوطنوا السواحل الجنوبیة الغربیة للخلیج العربي، واستقروا في منطقة 

 قاعدة انطالق للعبور باتجاه الساحل الشرقي للخلیج العربي. كرمان، متخذین من البحرین 
وكان العرب في شرقي شبھ الجزیرة العربیة قد أسسوا كیانات سیاسیة عدة قبل قیام الدولة 
الساسانیة، ووصلوا إلى مستوى عال من الرقي والتمدن، فأنشأوا تجمعات حضریة تمیزت 

ً كبیراً طوال السنوات الخمسمائة بالرفاھیة وازدھرت بالعمران، ومارسوا نشاط ً تجاریا ا
 الممتدة ما بین انھیار الدولة اإلخمینیة وقیام الحكم الساساني. 

وقد استمرت مسیرة التطور العمراني واالزدھار التجاري في شرقي شبھ الجزیرة العربیة 
شرقاً، إذ  عإبان فترة الحكم الساساني، بل إن الكیانات السیاسیة العربیة قد نجحت في التوس

قامت القبائل العربیة في البحرین بغزو فارس وتأسیس تجمعات سكانیة على سواحلھا الشرقیة 
 المطلة على الخلیج العربي. 

                                                
 49، الزھراء لإلعالم العربي، القاھرة. ص أطلس تاریخ اإلسالم) 1987حسین مؤنس ( 1 
) "البحرین من االسكندر األكبر إلى الساسانیین"، ترجمة محمد الخزاعي 2002جان فرانسوا سال ( 2
 .107-106، البحرین، ص.ص بقایا الفردوس) 2002(



وعلى الرغم مما وصل إلیھ العرب من الرقي الحضاري، والتوسع الجغرافي؛ إال أن العدید 
للعرب قبل اإلسالم من خالل  من الدراسات التاریخیة المعاصرة قد وقعت في خطـأ التأریخ

الحدیث عن الھیمنة الفارسیة على بالدھم، دون التطرق للكیانات السیاسیة العربیة التي ھیمنت 
على السواحل الغربیة لبالد فارس، ومن أبرز ھذه الكیانات السیاسة دولة المناذرة اللخمیین 

حتى عمان جنوباً، متضمنة  م) التي امتد سلطانھا من العراق ومشارف الشام شماالً 268-633(
 البحرین وھجر وساحل الخلیج العربي، وكانت عاصمتھم في الحیرة.

ویعود تاریخ الھیمنة العربیة على السواحل الشرقیة للخلیج العربي إلى مطلع القرن الرابع 
م توفي اإلمبراطور الساساني ھرمز الثاني بن نرسي، ولم یخلف 309المیالدي؛ ففي عام 

ً لل م) إلى قبائل البحرین وعلى 328-288عرش، فأوعز ملك اللخمیین امرؤ القیس (وریثا
رأسھا: عبد القیس وربیعة وتمیم وتغلب وبكر بن وائل بمھاجمة سواحل فارس، فعبروا إلى 

 بالد فارس بأسطول كبیر، واحتلوا أجزاء منھا. 
ً كبیراً، واحتوتشیر المصادر إلى أن امرأ القیس قد استخدم في حملتھ تلك أسطوالً  ل بحریا

أجزاء شاسعة من بالد فارس، كما ھدد بغزواتھ مشارف اإلمبراطوریة الرومانیة إال أنھ ما 
 3لبث أن تصالح مع ملوك الرومان.

وقد أرخ الطبري لحمالت عرب البحرین على فارس بقولھ: "فسار جمع عظیم منھم في البحر 
لى أبرشھر وسواحل أردشیرخره وأسیاف من ناحیة بالد عبد القیس وكاظمة حتى أناخوا ع

  4فارس، وغلبوا أھلھا على مواشیھم وحروثھم ومعایشھم".
م أغارت قبیلة قضاعة على مدن فارس وقتلوا عدداً من أقرباء ملكھا سابور 324وفي سنة 

م، ففر امرؤ القیس، 325م) الذي قام بشن حملة ضد الممالك العربیة عام 379-309الثاني (
ر مدینة الحیرة، ونصب أوس بن قالم العملیقي (من العمالیق) ملكاً علیھا من قبلھ واحتل سابو

وكلفھ بمھمة وقف ھجمات القبائل العربیة على بالده، إال أنھ اضطر في فترة الحقة إلى إعادة 
 السلطة للخمیین في تخوم دولتھ، والتحالف معھم لدرء خطر الغزو الروماني على بالده.

المؤرخین المحدثین في الحدیث عن حملتي أزدشیر بن بابك وسابور ذي  وفي مقابل إفراط
ً لتفصیل دور تحالف "لھازم" العربي في القضاء على  ً موازیا األكتاف ال نجد جھداً تأریخیا
الھیمنة الساسانیة في معركة ذي قار، وذلك على الرغم مما حفظتھ مرویات الشعر العربي 

لساسانیة، وما أوردتھ مرویات السیرة النبویة حول تزعم عن التفوق العربي على الجیوش ا
قبیلة عنزة لذلك التحالف الذي قضى على النفوذ الساساني في الشرق، ومھد لحركة الفتوحات 
اإلسالمیة؛ فقد أوردت كتب الحدیث واألثر روایات متعددة أن الرسول علیھ الصالة والسالم 

ركة ذي قار بقولھ: "نعم الحي عنزة مبغي علیھم كان یشیر إلى تغلب عنزة على الفرس في مع
 5منصورون".

وتؤكد المصادر التاریخیة أن الوجود العربي في السواحل الشرقیة للخلیج العربي قد استمر 
منذ مطلع القرن الرابع المیالدي حتى یومنا ھذا، وقد أسھب الرحالة الغربیون في الحدیث عن 
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ي الخلیج العربي، ومن أبرزھم الرحالة كارستن نیبور ھیمنة العرب على الحركة المالحیة ف
 الذي تحدث عن عروبة الخلیج في القرن الثامن عشر بقولھ: 

أعتقد، حین صوروا لنا جزءاً من الجزیرة العربیة خاضعا لحكم  "لقد أخطأ جغرافیونا، على ما
ً لذلك-الذین یمتلكون  الفرس، ألن العرب ھم لإلمبراطوریة  جمیع السواحل البحریة -خالفا
الفرات إلى مصب إالندوس (في الھند) على وجھ التقریب، صحیح أن  الفارسیة: من مصب
على السواحل الفارسیة ال تخص الجزیرة العربیة ذاتھا، ولكن بالنظر  المستعمرات الواقعة
 عن بالد الفرس، وألن ألھلھا لسان العرب وعاداتھم، فقد عنیت بإیراد نبذة إلى أنھا مستقلة

عنھم... یستحیل تحدید الوقت الذي أنشأ فیھ العرب ھذه المستعمرات على الساحل،  موجزة
التي  جاء في السیر القدیمة أنھم أنشأوھا منذ عصور سلفت، وإذا استعنا باللمحات القلیلة وقد

أول ملوك  وردت في التاریخ القدیم أمكن التخمین بأن ھذه المستعمرات العربیة نشأت في عھد
  6س".الفر

إن اإلشكالیة األساسیة لدى الباحث في تاریخ الخلیج العربي القدیم، تكمن في ندرة البحوث 
العلمیة التي تتقصى جذور التواجد العربي في موانئ الخلیج العربي وجزره، والحقیقة ھي إنھ 
ال یمكن التعامل التأصیل لمثل ھذه الثقافة من خالل المساجالت اإلعالمیة والتصریحات 

لسیاسیة، بل یتعین على المؤسسات العلمیة أن تنشر المزید من الدراسات التاریخیة الجادة ا
 والمحایدة، وأن تعمل على ترسیخھا كجزء من البناء الثقافي لدول مجلس التعاون. 

 ثالثاً: البعد القومي
 تیصعب العثور على نماذج لفرض ھویة للمیاه الدولیة من خالل محاولة استخدام المسمیا

الجغرافیة لتحقیق أھداف سیاسیة؛ وقد ظھرت ھذه النزعات في المواقف الرسمیة اإلیرانیة 
إلى كتابة اسم "الخلیج  ناشیونال جیوغرافیكعندما عمدت مؤسسة  2004بصورة مقلقة عام 

العربي" إلى جانب مسمى: "الخلیج الفارسي"، في أطلسھا الجدید، وأشارت إلى وجود خالف 
على الجزر الثالث بین إیران ودولة اإلمارات العربیة المتحدة معتبرة أن: "جزر طنب 

تلة من إیران وتطالب اإلمارات العربیة بالسیادة الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى مح
علیھا"، فبادرت الحكومة اإلیرانیة إلى منع مطبوعات الجمعیة وخرائطھا في إیران، وقال 
المتحدث باسم الحكومة اإلیرانیة آنذاك عبد هللا رمضان زاده: "سندافع عن الھویة التاریخیة 

إلجراءات القانونیة"، في حین أكد رئیس للخلیج الفارسي، ولن نقبل أي تزویر، وسنتخذ ا
 البرلمان اإلیراني بأن: "الخلیج الفارسي جزء ال یتجزأ من الھویة القومیة اإلیرانیة". 

وفي الفترة نفسھا ظھرت مقاالت في الصحف الرسمیة تّدعي إلیران الحق في السیطرة على 
رس قبل ات تابعة لمملكة الفسائر الخلیج العربي، وتعتبر بأن سواحلھ الغربیة كانت مستعمر

اإلسالم. وبأن تسمیة: "الخلیج الفارسي" ھي التسمیة الوحیدة التي أطلقت على الخلیج العربي، 
 منكرة وجود أي تسمیة أخرى. 

، منعت السلطات اإلیرانیة مجلة اإلیكونومیست من دخول البالد 2006وفي شھر مایو سنة 
 لخلیج" دون إضافة كلمة "الفارسي". لمجرد أنھا تضمنت خریطة علیھا تسمیة "ا

تظاھر مئات اإلیرانیین احتجاجاً على استخدام موقع "غوغل" مسمى:  2008وفي شھر أبریل 
"الخلیج العربي" في خرائطھ، وحمل المتظاھرون الفتات كتب علیھا: "الخلیج فارسي، ھل 

علیھا: "الیوم الوطني یمكن أن تقول ال.. حاول"، وجاءت المظاھرة خالل مناسبة رسمیة أطلق 
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للخلیج الفارسي"، مما یؤكد بأن الموقف الرسمي إلیران الیوم یتعامل مع إشكالیة مسمى الخلیج 
 من منطلق قومي یسعى إلى إلغاء أي ھویة أخرى في الخلیج العربي.

وال شك في أن ھذه الفرضیة المتطرفة تستوجب االحتكام إلى الحقائق التي ال یمكن إنكارھا 
 لھویة التاریخیة لسكان الخلیج العربي.   حول ا

 الھویة العربیة لسكان الخلیج
تؤكد المصادر التاریخیة بأن سكان سواحل الخلیج العربي وجزره یرجعون إلى أصول عربیة 
ھاجرت من شبھ الجزیرة العربیة إلى أطرافھا سعیاً وراء الرزق والعمل بالبحر، ویبلغ طول 

كم، بینما یبلغ 1357مالھ بالفاو إلى جنوبھ في راس مسندم نحو الساحل الغربي للخلیج من ش
كم، أي أن الشق المطل على شبھ الجزیرة العربیة للخلیج یبلغ 860طول الساحل الفارسي 

ثالثة أخماس سواحل الخلیج بأكملھ. وقد وجد الفرس صعوبة بالغة في التأقلم مع حیاة البحر، 
افذ وكان ھذا العامل الجغرافي ھو السبب الرئیس في إذ إن سلسلة جبال زاغاروس صعبة المن

 عزل سكان فارس عن حیاة البحر. 
ونتیجة لذلك فقد شكل العرب الغالبیة العظمى من مجموع سكان موانئ الخلیج العربي وجزره، 
كما حافظ العرب على السیادة البحریة في الخلیج العربي طیلة الفترة الممتدة ما بین القرن 

یالدي وحتى التاسع عشر المیالدي عندما عمدت بریطانیا إلى تحجیم القوى البحریة الثامن الم
العربیة. أما الفرس فلم یكن لدیھم مراس في مجال المالحة البحریة لكونھم لم یعیشوا بالقرب 

 من السواحل التي كان یقطنھا العرب.
، وفي المحاوالت وفي الواقع فإن الفرس لم یكونوا یركبون البحر حتى في أوج عظمتھم

التاریخیة النادرة التي حاولوا فیھا إنشاء أساطیل بحریة كان بحارتھم من غیر الفرس، وذلك 
ألن الفرس قد ُعرفوا منذ غابر الزمن بخوفھم من حیاة البحار، وقد أكد السیر برسي سایكس 

كوب ئماً من رھذه الحقیقة بقولھ: "إن میول الناس وسلوكھم في إیران تفضل النفور والكره دا
بال جالبحر الذي تفصلھم عنھ حواجز جبلیة شاھقة"، وھو یعني بتلك السلسلة من الجبال: 

 وفارس.  إقلیم األھوازالتي تحد بین  زاغروس
وفي القرن السابع عشر المیالدي قام المبعوث الفرنسي كاري بزیارة الخلیج العربي، والحظ 

 بندر ریج وبندر عباس ھم من العرب. بأن سكان األماكن الواقعة ما بین 
 1762، الذي أكد عام كارستن نیبورووافق كاري في ذلك العدید من الرحالة األوربیین، ومنھم 

وك فارس: "لم یتمكنوا قط من أن یكونوا أسیاد ساحل البحر في بالدھم الخاصة. لكنھم بأن مل
 أن یبقى ھذا الساحل ملكاً للعرب".  -صابرین على مضض-تحملوا 

وأكد نیبور أن عرب الساحل الشرقي للخلیج العربي یسیطرون على: "السواحل من بندر 
ھا"، وأسھب في وصف القوى العربیة في عباس إلى راس بردستان ویملكون جمیع الموانئ فی

كل من: جمبرون (بندر عباس)، وھرمز، والرستان، وقشم، ومخا، وخرج، ونخیلوه، ونابند، 
وعسیلوه، وكنكون، وبوشھر، وبندر ریق، وصوالً إلى الحویزة التي كانت تخضع لسیطرة 

 7بني كعب.
تفاصیل أكثر دقة  1756لھ عام وفي الفترة نفسھا قدم القنصل الھولندي نیبھاوزن في تقریر 

حول الھیمنة العربیة على الحركة المالحیة في الخلیج العربي، وكذلك حول نفوذھم في میناء 
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بوشھر الذي وصفھ بأنھ "منطقة عربیة"، مضیفاً بأن سكانھ من مناطق شمال مسقط ویسمون 
 البومھیر من الساحل الجنوبي للجزیرة العربیة. 

ة التي تحدث عنھا نیبھاوزن في الساحل الشرقي للخلیج العربي آل ومن ضمن القوى العربی
حرم، الذین قدموا من ساحل عمان واستقروا في میناء عیسلوه، وكانوا یملكون قوة بحریة 
تقدر بأربعین سفینة وثالثمائة رجل مقاتل. وكذلك قبیلة النصور التي ھیمنت على میناء 

خمسین سفینة وتسعمائة رجل نصفھم یحمل  الطاھریة ومحیطھ وكانت تمتلك نحواً من
 8السالح.

أما في الفترة المعاصرة فقد أكد الباحث د. إبراھیم خلف العبیدي بأن الدراسات العلمیة الحدیثة: 
"تؤكد أن تسمیة الخلیج العربي بالفارسي ال تمت للواقع بشيء؛ إذ أنھ عربي منذ العصور 

ت محدودة ال تعد دلیالً على أنھ فارسي، فضالً عن القدیمة، وبأن سیطرة إیران علیھ في فترا
ذلك فإن القبائل العربیة تسكن جانبي الخلیج منذ القدم، وال تزال ھذه القبائل مقیمة في الساحل 
الشرقي الذي یخضع إلیران، وذلك على الرغم من سیاسیة التفریس التي تتبعھا السلطة لمسخ 

 ھویتھم القومیة". 
الباحثین األوروبیین في الفترة المعاصرة عن خطأ استخدام مسمى: وقد تحدث الكثیر من 

"الخلیج الفارسي"، ومن ھؤالء: المؤرخ اإلنجلیزي رودریك أوین الذي أصدر في خمسینیات 
ً بعنوان: "الفقاعة الذھبیة: وثائق الخلیج العربي" وقد روى فیھ أنھ زار  القرن العشرین كتابا

خلیج فارسي ألنھ لم یر على الخرائط الجغرافیة سوى ھذا االسم.  الخلیج العربي وھو یعتقد بأنھ
ولكنھ ما كاد یتعرف إلیھ عن كثب حتى أیقن بأن األصح تسمیتھ "الخلیج العربي" ألن أكثر 
 سكان سواحلھ من العرب، وقال: "إن الحقائق واإلنصاف یقتضیان تسمیتھ: الخلیج العربي". 

سون ما ذھب إلیھ أوین بقولھ: "إن السیطرة الفعلیة للحكومة وأكد المؤرخ البریطاني أرنولد ویل
الفارسیة لم تكن موجودة على السواحل الشرقیة، بل كان النفوذ للعرب منذ عھد سابور الثاني 
في القرن الرابع المیالدي، واستمر كذلك بعد قیام الدولة اإلسالمیة، وحتى فترة متقدمة من 

 الوقت الحاضر".
 لسیاسيرابعاً: البعد ا

یمثل الخالف حول مسمى الخلیج العربي إشكالیة أكبر من مجرد كونھا إشكالیة استخدام 
یران العتراف بإمصطلحي، إذ یتم توظیفھ في الوقت الحالي ضمن محاوالت عدیدة لتحقیق ا

 كقوة إقلیمیة كبرى.
ال ھا الجبوتنبع ھذه النزعة من حقیقة جغرافیة مفادھا أن إیران دولة "شبھ مغلقة"، تحاصر

والصحارى من الشمال والشرق والغرب، ولذلك فإنھا تعتمد في اتصالھا بالعالم الخارجي على 
بالمائة  80إطاللتھا الخلیجیة. ثم إن الخلیج العربي ھو المعبر الرئیس لنفط إیران الذي یشكل 
إیران  داتمن إیراداتھا، والمصدر األساسي لعملتھا األجنبیة، وفي الوقت نفسھ فإن معظم وار

تأتي عن طریق الخلیج، ولذلك فإنھ من الطبیعي أن یھتم اإلیرانیون ببسط ھیمنتھم على منطقة 
الخلیج العربي، خاصة وأنھم ال یرغبون بإثارة حفیظة القوى الرئیسة في آسیا كالھند والصین 

 وروسیا من خالل تبني سیاسة توسعیة في المناطق الشرقیة أو الجنوبیة لبالدھم.
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إلضافة إلى الخالف الحدودي مع العراق، واالدعاء بفارسیة الخلیج، فإن المطامح اإلیرانیة وبا
 تستھدف بسط النفوذ على جزر الخلیج العربي، والرغبة في لعب دور أمني إقلیمي.

ففي عشرینیات القرن المنصرم خاض الفرس صراعاً دبلوماسیا مع السلطات البریطانیة في 
طالبة بتسلیمھم الملف األمني في الخلیج العربي، ولكن بریطانیا لم أروقة عصبة األمم للم

ترضخ لھذه الضغوط، واستمرت بعد ذلك في ممارسة دورھا األمني بالتعاون مع الوالیات 
 9المتحدة األمریكیة، وذلك رغبة منھا في كبح جماح النزعة اإلیرانیة التوسعیة.

لخلیج العربي قد ارتبط في الفترة المعاصرة مع والحقیقة ھي أن االدعاء اإلیراني بفارسیة ا
، وانتھجت السیاسة اإلیرانیة 1925قیام رضا خان بتأسیس أسرة حاكمة جدیدة في إیران عام 

منذ ذلك الوقت نزعة قومیة بلغت ذروتھا في الفترة الممتدة ما بین العقد الخامس والسابع من 
اق ألن نظام بغداد آنذاك قد رفض إعطاء القرن العشرین: فقد رفضت إیران االعتراف بالعر

وال -ضمانات مناسبة للفرس الذین یعیشون على أرضھا، وبقیت الحدود بین العراق وإیران 
 موضع خالف. -سیما على امتداد شط العرب

موقف المعارض لحلف بغداد، الذي  1955وفي المقابل وقفت األنظمة الثوریة العربیة عام 
عن ذلك تشكیل تحد للنظام اإلیراني الملكي الذي بدأ یفقد التأثیر ضم إیران وتركیا، ونتج 

 اإلقلیمي الذي كان یطمح إلیھ.
األمریكي قامت الدول العربیة متأثرة بالمد الیساري -وعندما توثق التعاون العسكري اإلیراني

إبراز ببنعت إیران بالدولة اإلمبریالیة، في حین حاولت أسرة بھلوي أن تمیز إیران عن العرب 
 10األمجاد الساسانیة وتشجیع النزعة اآلریة في الثقافة اإلیرانیة.

ویرى الكاتب الفرنسي میشال فوشیھ في كتابھ "تخوم وحدود" أن الخلیج الذي سمي "الخلیج 
الفارسي" بسبب النفوذ القوي والتاریخي إلیران، وجد دعماً من اإلستراتیجیة األمیركیة (زمن 

 عم الشاه وجیشھ لتحقیق األمن اإلقلیمي في حمایة النفط. الشاه) القائمة على د
وال شك بأن استمرار النظام اإلیراني في تبني ھذه النزعة العرقیة المغالیة في مرحلة ما بعد 
الثورة یطرح تساؤالً خطیراً حول تناسب ھذا الطرح القومي مع المبادئ المعلنة لنظام الثورة، 

ى فارسیة الخلیج العربي، ورفض استخدام أي مصطلح ردیف فالتركیز اإلیراني المعاصر عل
 یعكس الھویة العربیة اإلسالمیة لسكانھ لھو أمر یتناقض بصورة مباشرة مع أي نظام إسالمي.

ومن ناحیة أخرى فإن المجموعات العرقیة األخرى التي تشكل أكثر من نصف المجتمع 
العرب، ال یوافقون التوجھ الرسمي في اإلیراني المعاصر من األذریین والبلوش واألكراد و

فرض سیاسة التفریس والضغط على القومیات األخرى، خاصة وأن الثورة قد تبنت مبدأ 
 "حمایة المستضعفین.

قد یكمن شق أساسي من اإلجابة على تلك التساؤالت في حالة الفوضى التي عصفت بالنظام 
ارة مسألة مسمى الخلیج العربي ، وسعي السلطة إلى إث2009الحاكم عقب انتخابات عام 

 كوسیلة لتخفیف الضغط واالحتقان الداخلي.

                                                
9  Kraig M. R. (2006) 'Forging a New Security Order for the Persian Gulf', 
Middle East Policy, Vol. 8, No. 1, (spring 2006), p.86. 
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قرر االتحاد الریاضي للتضامن اإلسالمي حرمان إیران من استضافة  2010ففي شھر ینایر 
الدورة الثانیة لأللعاب اإلسالمیة بسبب إصرارھا على وضع اسم "الخلیج الفارسي" على 

سات التعریف وخرائط الدلیل التي كان من المقرر توزیعھا المیدالیات والملصقات وكذلك كرا
على الضیوف. وكان أمین اللجنة األولمبیة اإلیرانیة ورئیس اللجنة المنظمة للبطولة بھرام 

 أفشارزاده أعلن أن بالده تصر على تنظیم الدورة تحت شعار "الخلیج الفارسي". 
 2010فبرایر  24وفي 

تحدثت وكاالت األنباء عن 
رض المدرب الھولندي تع

لنادي األھلي اإلماراتي ھنك 
تن كات، لھجوم عدد من 
الصحفیین اإلیرانیین بسبب 
إصراره على استخدام تسمیة 
"الخلیج العربي"، وقد تجاوز 
الصحفیون اإلیرانیون كل 
األعراف في التعدي على 
المدرب الھولندي، ومطالبتھ 
بتعدیل اللفظ ونعت الخلیج 

 بالفارسي.
عن الدوافع السیاسیة  وبعیداً 

األخرى للنظام اإلیراني في 
إثارة قضیة مسمى الخلیج العربي، فإنھ ال بد من االعتراف بأن المسألة تشمل أبعاداً أخرى ال 
یتحملھا بحث علمي یھدف إلى دحض االدعاءات الفارسیة في الخلیج من محاور جغرافیة 

 وتاریخیة وقومیة. 
ھذه القضیة في الفترة الحالیة تمثل خطورة كبیرة للوعي العربي  وینبغي التنبیھ إلى أن إثارة

في ظل انحسار الفكر القومي، وال شك في أن اإلسالم والعروبة یمثالن الدعامتان األساسیتان 
لمكونات الھویة الوطنیة لدول مجلس التعاون، ولذلك فإنھ یتعین على ھذه الدول دعم البحوث 

ى ترسیخ الھویة العربیة وتعزیز ثقافة التسامح واحترام التعددیة العلمیة الجادة التي تھدف إل
 الثقافیة والمحافظة على السلم االجتماعي في ھذه الدول. 

 


