
 1"قبیلة عنزة ودورھا في تكوین الھویة السیاسیة للبحرین"
 
 األحالف القبلیة وأھمیتھا في تاریخ البحرین

مثلت ظاھرة قیام التحالفات بین قبائل ش,,,,بھ الجزیرة العربیة قبل اإلس,,,,الم مظھراً من مظاھر 
حدة تحت رایة اإلس,,,,,الم؛ فقد دفعت الص,,,,,راعات التیقظ، وإرھاص,,,,,اً لقیام الدولة العربیة المو

الكبرى بین الحبش,,ة وفارس والروم في القرنین الخامس والس,,ادس المیالدیین بالقبائل العربیة 
للتوجھ نحو تش,,كیل مجتمع موحد، وظھرت بوادر النض,,ج االجتماعي والس,,یاس,,ي المبكر من 

دائیة إلى التنظیم األكثر خالل تحول أس,,,,,لوب المعیش,,,,,ة عند العرب من ص,,,,,فتھا الجماعیة الب
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 

 2جماعي. العربیة، وتدفعھا ألن تتحد فیما بینھا لمواجھة أخطار تواجھھا بشكل
شبھ الجزیرة العربیة؛ فقامت أحالف عدیدة  وانتشرت ھذه الظاھرة انتشاراً واسعاً في أرجاء 
مث,,ل: حلف الفض,,,,,,,ول وحلف األح,,ابیش، وحلف المطیبین، وحلف الرب,,اب، وك,,ان,,ت ھ,,ذه 
التحالفات تتضمن ترتیبات اقتصادیة وأمنیة، باإلضافة إلى معالجتھا للشؤون اإلداریة وتنظیم 

لحكم. ومن أبرز األمثلة على ذلك: توحد قبائل العرب لطرد األحباش من الیمن، مؤس,,,س,,,ات ا
 م. 609وانتصار تحالفھم الكبیر على الفرس في یوم ذي قار سنة 

وقد مثلت ھذه التطورات من محاورھا االجتماعیة والس,,,,یاس,,,,یة والثقافیة إرھاص,,,,ات النبوة، 
لف بین العرب ویض,,,,,مھم في وحدة ومقدمات اإلص,,,,,الح الش,,,,,امل الذي جاء اإلس,,,,,الم بھ لیؤ

 3سیاسیة ذات طابع حضاري.
ولم یكن إقلیم البحرین وأرخبی,,ل جزرھ,,ا في من,,أى عن ھ,,ذه األح,,داث؛ فق,,د تش,,,,,,,ك,,ل مجتمع 

 البحرین في تلك الفترة من خالل تطورین مھمین: 
 حدوث ھجرات سكانیة واسعة من وسط شبھ الجزیرة العربیة باتجاه السواحل. -أ
 ت قبلیة نتج عنھا ظھور كیانات سیاسیة ونظم إدارة محلیة.قیام تحالفا -ب

ونتیجة لموقعھا في طریق مواص,,,,,الت التجارة العالمیة، واتص,,,,,الھا مع المراكز الحض,,,,,اریة 
الرئیس,,,,,ة في العالم القدیم، فقد برزت ظاھرة التحالفات القبلیة في البحرین كأس,,,,,اس لتش,,,,,كیل 

اإلس,,,الم؛ إذ ش,,,ھدت البحرین بواكیر التحالفات  الكیانات الس,,,یاس,,,یة العربیة في مرحلة ما قبل
التي قامت على إثر انحس,,,ار س,,,لطة الجرھائیین، واس,,,تیطان العدید من القبائل العربیة، وكان 
أول القادمین جماعة من األزد، ثم قدمت علیھم قبائل أخرى، فتحالفوا فیھا على التنوخ (وھو: 

ى التآزر والتعاون فیما بینھم فص,,,,,اروا یداً على المقام؛ اش,,,,,تقاقاً من إناخة اإلبل) وتعاقدوا عل
الناس، وض,,,,,مھم حلف تنوخ الذي كان یتكون من عش,,,,,ر قبائل رئیس,,,,,ة من العرب القحطانیة 

 والعدنانیة بزعامة مالك بن فھم القضاعي.
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وق,,د تح,,دث ابن األثیر عن عش,,,,,,,,ائر حلف تنوخ بقول,,ھ: "تح,,الفوا على التنوخ وھو المق,,ام، 
  4والتساعد، فصاروا یداً واحدة، وضمھم اسم تنوخ". وتعاقدوا على التناصر

وبعد أن قض,,ى التنوخیون على بقایا جرھا، اكتس,,بوا في البحرین حیاة الحض,,ر، واندمجوا في 
 مدنھا، كما أعطوا البحرین لھجتھم العربیة التي تطورت إلى الفصحى فیما بعد. 

خض,,,,عت البحرین لحكم إمارة وعلى إثر تفكك حلف تنوخ وھجرة أغلب أطرافھ إلى العراق، 
كندة، وشھدت ھذه الفترة قدوم ھجرات أخرى من بطون ربیعة، ومن أشھرھا: بكر بن وائل، 
وعبد القیس، الذین ثاروا في العقد السادس من القرن الخامس المیالدي على حكم إمارة كندة، 

انیة على ئل العدنوتمكنوا من القضاء علیھا في وقعة خزازى الشھیرة التي انتصرت فیھا القبا
القبائل القحطانیة، مما أدى إلى س,,,,,,,یطرة قبائل ربیعة على نجد وإقلیم البحرین، ومن أبرزھا 
تغلب وبكر وعنزة وعبد القیس وض,,,بیعة والنمر بن قاس,,,ط، وغیرھا من القبائل التي ش,,,كلت 

  5حلف لھازم بزعامة كلیب بن وائل الذي أصبح أمیراً على البحرین.
ح,,الف أثره على البحرین بص,,,,,,,ورة كبیرة خالل مراح,,ل ت,,اریخھ,,ا الق,,دیم وق,,د ترك ھ,,ذا الت

والحدیث، حیث یمكن إرجاع أغلب الكیانات الس,,یاس,,یة واألص,,ول العربیة ألھل البحرین قبل 
اإلسالم إلى حلف لھازم الذي قام على أنقاض حلف تنوخ في القرن السادس المیالدي، وكانت 

 قبیلة عنزة من أھم أطراف ذلك الحلف.
ومنذ تلك الفترة وحتى قیام حلف العتوب في العص,,,,,,ر الحدیث؛ ارتبطت الھویة الس,,,,,,یاس,,,,,,یة 
للبحرین بقبیلة عنزة ارتباطاً وثیقاً، وش,,,كلت عش,,,ائرھا جزءاً أس,,,اس,,,یاً من التركیبة الس,,,كانیة 

 ومؤسسات اإلدارة والحكم في إقلیم البحرین وأرخبیل جزرھا على حد سواء.
 في البحرین قبل اإلسالم قبیلة عنزة ودورھا السیاسي

بع,,د أن فتح االس,,,,,,,كن,,در بالد الفرس وقت,,ل دارا آخر ملوك اإلخمینیین في القرن الرابع قب,,ل 
یة فرص,,,,,,,,ة  ئل العرب با فارس بین ملوك الطوائف، واس,,,,,,,تغلت بعض الق قالیم  المیالد فرق أ
ن، االمنازعات الداخلیة فاس,,,توطنوا الس,,,واحل الجنوبیة من فارس، واس,,,تقروا في منطقة كرم

 متخذین من البحرین قاعدة انطالق للعبور باتجاه الساحل الشرقي للخلیج العربي. 
وفي الثلث األول من القرن الثالث المیالدي جاء أزدش,,,,,,,یر بن بابك فأعاد الوحدة المركزیة 
لبالد فارس، وأخضع القبائل العربیة فیھا، ثم عبر میاه الخلیج العربي إلخضاع قبائل الساحل 

بھ الجزیرة العربیة، مما أدى إلى ھجرات واس,,,,,عة فراراً من حملة أزدش,,,,,یر، الش,,,,,رقي لش,,,,,
 وأخلیت البحرین من التنوخیین الدین ھاجروا باتجاه العراق.

ضد البحرین في محاولة إلخضاع  سابور ذي األكتاف حملة  شن  وفي القرن الرابع المیالدي 
حرین طین قبائل عربیة في إقلیم البجمیع األقالیم العربیة لحكمھ، وبعد انتھاء حملتھ قام بتو

وعلى رأس,,,,,,ھم: تمیم وبكر بن وائل وعبد القیس، وبنو تغلب الذین أس,,,,,,كنھم في ھجر والخط 
 ودارین، وخضعت البحرین لنفوذ المناذرة حلفاء الساسانیین في تلك المرحلة.

وفي القرن الخامس المیالدي تش,,,,,,,كل حلف لھازم عقب معركة خزازى وس,,,,,,,یطرت القبائل 
دنانیة من ربیعة على إقلیم البحرین، وكان ذلك التحالف یضم: تغلب وبكر بن وائل وعنزة الع

وعبد القیس وض,,,بیعة والنمر بن قاس,,,ط. وقد فص,,,ل الطبري في أھم قبائل ذلك الحلف بقولھ: 
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"اللھازم، وھم بنو قیس بن ثعلبة وحلفاؤھم عنزة، وش,,یع الالت وحلفاؤھا عجل، وآل ذھل بن 
یش,,كر، وذھل ثعلبة وحلفاؤھا ض,,بیعة بن ربیعة بن نزار، أربع قبائل وأربع  ش,,یبان وحلفاؤھا

قبائل، وكان ھذا الحلف في أھل الوبر في الجاھلیة، فكانت حنیفة بقیت من قبائل بكر لم تكن 
فدخلوا في اإلس,,,,,,,الم مع أخیھم عجل،  مدر،  ھل  ھذا الحلف ألنھم أ یة في  جاھل دخلت في ال

  6فصاروا لھزمة".
لة عنزة في البحرین یرتبط بقیام حلف لھازم في غض,,ون القرن الخامس المیالدي، فوجود قبی

حیث تش,,یر المص,,ادر إلى أن غالب بطون قبیلة عنزة كانوا یقیمون في الش,,مال الش,,رقي لش,,بھ 
 الجزیرة العربیة، وكان یقیم بعضھم في إقلیم الیمامة. 

ً  وقد أكد یاقوت الحموي في معجم البلدان بأن تاریخ قبیلة  عنزة في الش,,,,,,,مال یرتبط ارتباطا
ً في مرحلتي الج,,اھلی,,ة وفجر اإلس,,,,,,,الم مع أبن,,اء عمومتھم من قبیل,,ة بكر بن وائ,,ل في  وثیق,,ا
البحرین، حیث كانوا یتجاورون في الس,,,,,,,كن، ومواطنھم جمیعاً في ش,,,,,,,رقي ش,,,,,,,بھ الجزیرة 

  7العربیة.
إبان  وائل بالبحرین كما تعرض أبو الفرج األص,,,,,,فھاني للحدیث عن ارتباط عنزة مع بكر بن

العھ,,د الج,,اھلي في كت,,اب,,ھ األغ,,اني بقول,,ھ: "بطون بكر بن وائ,,ل على ج,,ذمین: ج,,ذم یق,,ال ل,,ھ 
الذھالن، وجذم یقال لھ اللھازم، فالذھالن ھم بنو ش,,,,,,یبان بن ثعلبة بن یش,,,,,,كر بن وائل، وبنو 

نزة بن عض,,,,,,,بیعة بن ربیعة، واللھازم: قیس بن ثعلبة وتیم الالت بن ثعلبة وعجل بن لجیم و
  8أسد بن ربیعة".

وقد س,,,,,,اعد حلف لھازم على تماس,,,,,,ك قبائل بني وائل لعدة قرون، إذ أن قبیلة عنزة تلتقي مع 
بكر بن وائل في أس,,,,,,,د بن ربیعة بن نزار، ونظراً لكونھا قبیلة ص,,,,,,,غیرة في ذلك الوقت، فقد 

ل بدءاً ائاض,,,,طرت قبیلة عنزة للدخول في التحالف مع بكر، وش,,,,اركت في كل أیام بكر بن و
بحرب البس,,وس وانتھاء بیوم ذي قار، وفي یوم ذي قار الش,,ھیر انتص,,ر بنو ش,,یبان وحلفائھم 
على الفرس، وحفظت مص,,,ادر الش,,,عر العربي قص,,,ائد كثیرة قیلت في ھذه المعركة. وتش,,,یر 
المص,,ادر إلى أن عنزة في الجاھلیة كانت تش,,ترك مع قبائل أخرى من ربیعة في عبادة ص,,نم 

  9.یدعى: المحرق
وربط بعض المؤرخین مس,,,,,میات المدن الرئیس,,,,,ة في البحرین بالفترة التي ظھر فیھا تحالف 
عنزة مع بكر بن وائل، حیث یعتقد بأن تس,,,میة جزیرة البحرین الرئیس,,,ة باس,,,م "أوال"، یعود 
إلى ص,,نم كان یعبده بنو وائل، وبأن قریة "دار كلیب" قد اس,,تمدت اس,,مھا من: كلیب بن وائل 

حلف. كما ظھرت عبادة صنم "جد" الذي ارتبطت مسمیات بعض قرى البحرین زعیم ذلك ال
  10بھ آنذاك.
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وفي الوقت الذي یص,,,عب الجزم فیھ بص,,,حة انتس,,,اب مناطق البحرین إلى أص,,,نام العرب في 
الجاھلیة، إال أن األمر المؤكد ھو تواجد قبیلة عنزة في البحرین منذ القرن الرابع المیالدي، 

 والدیني واالجتماعي مع بكر بن وائل. وارتباطھم السیاسي
 
 

 قبیلة عنزة ودورھا السیاسي في البحرین إبان العصر اإلسالمي
مرت قبیلة عنزة في تاریخھا بثالث ھجرات رئیس,,,,,,,ة، إذ كانت ھجرتھم األولى إلى البحرین 
ة یفي حدود القرن الرابع المیالدي، وفي ھذه الفترة كان مجتمع البحرین یتكون من قبائل عرب

قامت على أنقاض حلف تنوخ ومن أبرزھا: قبیلة عبد القیس بن أفص,,,ى بن جدیلة بن أس,,,د بن 
ربیعة بن نزار، وقبیلة بكر بن وائل، باإلض,,,,,,,افة إلى عش,,,,,,,ائر من بني تمیم بن مر بن أد بن 

  11إلیاس بن مضر، الذین كان لھم امتداد كذلك في نجد والبصرة والیمامة.
د عن عكرمة عن عبد هللا بن عباس رض,,ي هللا عنھ قال: حدثني وقد ورد في مس,,ند اإلمام أحم

صلى هللا علیة وسلم بأن یعرض  علي بن أبي طالب رضي هللا عنھ قال: "لما أمر رسول هللا 
نفس,,,ھ على القبائل من العرب خرج وأنا معھ، وأبو بكر الص,,,دیق رض,,,ي هللا عنھ، فدفعنا إلى 

ن رجالً نس,,,,ابة، فس,,,,لم فردوا علیھ، فقال: ممن مجلس من مجالس العرب، فتقدم أبو بكر، وكا
القوم؟ قالوا من ربیعة، فقال من ھامتھا أم من لھازمھا؟ قالوا بل من ھامتھا العظمى"، ولما 

  12عرض علیھم أبو بكر اإلسالم طلبوا التریث وأن یعودوا إلى قومھم لیستشیروھم في األمر.
ول وة اإلسالمیة فقدمت وفود منھم إلى رسولكن قبیلة عبد القیس فازت بالسبق في قبول الدع

 هللا صلى هللا علیھ وآلھ وسلم في المدینة المنورة في السنة الثامنة للھجرة وأعلنوا إسالمھم. 
أما قبائل بكر بن وائل فقد ش,,,,,,ارك أغلبھم في حركة الردة، وحاربھم أبو العالء الحض,,,,,,رمي 

ة ا إلى العراق، إال أن المصادر التاریخیوھزمھم مستعیناً بعبد القیس، فتركوا البحرین ورحلو
تؤكد انفص,,,,,,,ال قبیلة عنزة عن بكر بن وائل ودخول أغلب رجالھا في اإلس,,,,,,,الم، حیث بقیت 
عش,,,,ائر عنزة في البحرین وش,,,,ارك رجالھا في الجیوش اإلس,,,,المیة، فتحدثت المص,,,,ادر عن 

الجمل،  انض,,,,,,مام بطون من ربیعة إلى جیش علي بن أبي طالب رض,,,,,,ي هللا عنھ في معركة
 وأبلت ربیعة بالء حسناً، بزعامة مسلم بن عبد هللا العجلي الذي قتل في تلك المعركة.

وإلى مس,,لم ھذا تنتس,,ب بطون ش,,ھیرة من عنزة مثل الرولة وبني وھب، وقد عد أوبنھایم ذلك 
عالمة لتحلل حلف لھازم، وظھور قبیلة عنزة بص,,,,ورة أكبر على مس,,,,رح األحداث في ش,,,,بھ 

  13یة.الجزیرة العرب
ثاني عش,,,,,,,ر  وقد بقیت بطون من عنزة في البحرین حتى مطلع القرن الس,,,,,,,ادس الھجري/ال
المیالدي، حی,,ث ارتح,,ل الكثیر منھم في عھ,,د ال,,دول,,ة العیونی,,ة إلى الحج,,از، فتح,,اربوا مع 
شروا في نجد  شمیین الموجودین في خیبر، كما ورد في كتاب ابن المقرب العیوني، ثم انت الھا

م، وعرفوا في تلك الفترة بأوالد بني وائل، وھذه ھي 1446ھـ,,,,,,,,,,,,/ 850م مرة أخرى منذ عا
 الھجرة الرئیسة الثانیة لعشائر عنزة.

 وفي ھذه الفترة انقسمت قبیلة عنزة إلى قسمین رئیسین:
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ض,,,,,,نا مس,,,,,,لم بن عبد هللا العجلي: ومنھم الجالس وبني وھب. ومن الجالس یتفرع الرولة  -أ
 القبائل الرحل في بادیة الشام. الذین شكلوا مع الفدعان أكبر 

ض,,,,نا بش,,,,ر بن قیس التغلبي، وھو من كبار التابعین وفض,,,,الئھم، وقد س,,,,مع من عدد من  -ب
الص,,,,حابة منھم أبو الدرداء رض,,,,ي هللا عنھ، وتفرع من ض,,,,نا بش,,,,ر بطون عدیدة مثل: عبید 

رع من والعم,,ارات ال,,ذین تمیزوا بكونھم أكثر تحض,,,,,,,راً وم,,دنی,,ة من الرول,,ة والف,,دع,,ان. وتف
العمارات بطون شھیرة على رأسھا السلقا والدھامشة والجبیل، ومركزھم تاریخیاً في شرقي 

 14شبھ الجزیرة العربیة.
 قبیلة عنزة ودورھا السیاسي في تاریخ البحرین الحدیث والمعاصر

بمجرد تفكك حلف لھازم، واضمحاللھ من الخارطة السیاسیة في شرقي شبھ الجزیرة العربیة 
 ر مالمح تشكل حلف جدید، ھو حلف العتوب. بدأت تظھ
جمع عتبي؛ وھو حلف تش,,كل في نھایة القرن الس,,ابع عش,,ر المیالدي ویض,,م أفخاذاً والعتوب 

كثیرة تنتمي لعدة قبائل ھاجرت من مس,,اكنھا في نجد واس,,تقرت على الس,,احل الش,,رقي لش,,بھ 
 الجزیرة العربیة. 

بالعتوب فمنھم من رأى بأن كلمة العتوب وقد اختلف المؤرخون في س,,بب تس,,میة ھذا الحلف 
قد اش,,,,,,,تُقَّت في اللغة العربیة من فعل: عتب أي انتقل وارتحل، ویتفق ھذا المعنى مع ص,,,,,,,فة 
الجماعة التي تحمل ھذا االس,,,م والتي انتقلت من نجد واس,,,تقّرت على س,,,واحل الخلیج العربي 

"أجداده  باح سبب التسمیة بأن:قرب البحرین، وقد نقل دیكسون عن الشیخ عبد هللا السالم الص
س,,,موا عتوباً ألنھم عتبوا إلى الش,,,مال"، فالتس,,,میة ترجع إلى األص,,,ل الثالثي عتب وھو فعل 

 15معناه: االجتیاز من موضع إلى موضع، أي كثرة الترحال من مكان إلى آخر.
ویرى بعض المؤرخین أن كلمة العتوب ھي نس,,,,,,,بة إلى: بني عتبة وھم فرع من فروع قبیلة 

نزة انض,,,,,مت إلیھم عش,,,,,ائر مختلفة تنتمي إلى قبائل عدیدة ھاجرت من مس,,,,,اكنھا في نجد، ع
واس,,تقّرت على ض,,فاف الخلیج العربي، وتحالفت فیما بینھا وتص,,اھرت وأص,,بحت تمثل قبیلة 
العتوب الموحدة. ومن عش,,,,,,ائر العتوب من ینتمي إلى قبیلة عنزة، ومنھم من ینتمي إلى قبیلة 

  16ھذا الحلف نسبة إلى أقوى عشائره وھم بنو عتبة. تمیم، ولذلك فقد سمي
وتجمع المص,,,ادر على أن أبرز عش,,,ائر حلف العتوب ھم آل خلیفة وآل الص,,,باح والجالھمة، 
ویعود نس,,,,بھم إلى الس,,,,لقا من العمارات، من تغلب بن وائل، من عنزة بن أس,,,,د بن ربیعة بن 

  17نزار بن معد بن عدنان.
الھّدار وھو أطول أودیة األفالج (ومعناھا الس,,,,,یل الذي یس,,,,,مع وقد قدمت قبائل بني عتبة من 

ھدیره لتدفق میاھھ وغزارتھ)، وكانت قبیلة عنزة قد انتش,,,,,,,رت في المنطقة الممتدة ما بین 
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خیبر إلى األفالج حیث كان بعض عشائرھا یسكنون األفالج منذ القرن الثامن الھجري/الرابع 
  18عشر المیالدي.

تحالف العتوب بدأ یتش,,,,كل في ش,,,,رقي ش,,,,بھ الجزیرة العربیة، في  وتش,,,,یر المص,,,,ادر إلى أن
غض,,ون العقد الس,,ابع من القرن الس,,ابع عش,,ر المیالدي، حیث قامت عالقة وطیدة بینھم وبین 
الخوالد بزعامة براك بن غریر الخالدي آنذاك، ولذلك فإنھ ال بد من النظر إلى تش,,,,,,,كل ذلك 

ثة لقبیلة بالت -الذي تزعمتھ عش,,,,,,,ائر من عنزة-الحلف  ثال زامن مع أحداث الھجرة الكبیرة ال
 عنزة، ویحدد المؤرخون بأنھا كانت في نھایة القرن السادس عشر المیالدي. 

والمعروف قطعاً ھو أن العمارات قد استقروا بصورة جماعیة في شمال شرقي شبھ الجزیرة 
الثامن عش,,,,,,,ر، تحركت وبعد انھیار دولة الخوالد في نھایة القرن   19العربیة في تلك الفترة.

شبھ الجزیرة  شرقي  سلقا (وھم من أھم فروع العمارات من عنزة) من مواطنھم في  عشائر ال
العربیة متجھین نحو الش,,,,,,,مال، وقاموا في ھذه األثناء بتقدیم الدعم لقوات الدولة الس,,,,,,,عودیة 

  20األولى في حمالتھا في العراق.
دار في القرن الس,,,,,,ادس عش,,,,,,ر المیالدي، وبالتالي فإن حركة ھجرات بني عتبة من قریة الھ

سلقا من العمارات  یجب أن ینظر إلیھا من منظورھا األوسع باعتبارھا حركة عودة عشائر ال
إلى ش,,,,,رقي ش,,,,,بھ الجزیرة العربیة بعد ھجرتھم منھا في عھد الدولة العیونیة إبان منتص,,,,,ف 

تفس,,یر ظاھرة مھمة،  القرن الرابع عش,,ر المیالدي، وھذه النظرة األش,,مل یمكن أن تس,,اعد في
تتمثل في: س,,,,,,,رعة تأقلم العتوب واندماجھم مع مجتمعات الس,,,,,,,احل الغربي للخلیج العربي، 
وكذلك انخراطھم في النش,,,اط االقتص,,,ادي، من خالل الغوص على اللؤلؤ، ومزاولتھم لحركة 
النقل البحري وامتالكھم ألس,,طول كبیر یتكون من مائة وخمس,,ین س,,فینة في غض,,ون فترة ال 

د عن ثالثین س,,,,,,,نة على مغادرتھم إقلیم األفالج وفق وثیقة عثمانیة یعود تاریخھا إلى عام تزی
1701.21  

وباإلض,,,افة إلى نش,,,اطھم في مجال المالحة البحریة؛ س,,,یطر العتوب على حركة النقل البري 
في تلك المناطق عقب انھیار دولة الخوالد حیث كانوا یؤجرون جمالھم لمن یریدون ترحیل 

م من الحقول، باإلض,,,,,,,افة إلى عملیات النقل الحكومیة والمش,,,,,,,اركة في حمالت محاص,,,,,,,یلھ
  22الحج.

سیة في كل من:  سیا شكیل كیانات  سیاسي واإلداري فقد نجح العتوب في ت أما على الصعید ال
 فریحة والكویت والزبارة والدمام باإلضافة إلى تأسیس دولة لھم في البحرین. 

، في غضون فترة زمنیة ال تتعدى ثالثة عقود، من تأسیس فھل یعقل أن تتمكن عشائر طارئة
 البنیة االقتصادیة والتركیبة السكانیة لسواحل الخلیج العربي؟ 

وھل یمكن أن تش,,,كل ھذه العش,,,ائر الطارئة كیانات س,,,یاس,,,یة تعیش لفترة تتجاوز ثالثة قرون 
 ؟وذلك من خالل حركة ھجرة فرضتھا علیھم ظروف القحط وتفشي وباء الطاعون
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اإلجابة ھي أنھ ال یمكن أن یھیمن تحالف قبلي طارئ على دفة الحكم واالقتص,,اد في غض,,ون 
فترة قص,,,یرة ال تتعدى الثالثة عقود، خاص,,,ة إذا أخذنا في الحس,,,بان أن البنیة التحتیة للكیانات 
التي نش,,,,,أت تحت ظل العتوب لم تكن تقوم على إدارة دفة الحكم فحس,,,,,ب، بل ش,,,,,ملت تولي 

والمواص,,,,الت البریة والبحریة على حد س,,,,واء، وال یمكن لعنص,,,,ر س,,,,كاني  ش,,,,ؤون التجارة
طارئ أن یس,,,,,,,ھم بھذا العمق التأس,,,,,,,یس,,,,,,,ي دون أن تكون لھ جذور تاریخیة وتواجد قدیم في 

 المنطقة. 
وبناء على ذلك فإن الكیانات السیاسیة التي أسسھا العتوب كانت تستند إلى تواجدھم التاریخي 

عربیة منذ القرن الرابع المیالدي، حیث كانوا یش,,,,كلون عنص,,,,راً في ش,,,,رقي ش,,,,بھ الجزیرة ال
 سكانیاً أصیالً في البنیة السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة إلقلیم البحرین وأرخبیل جزرھا.

والحقیقة ھي أن ھناك حلقات مفص,,,لیة في تاریخ العتوب ال یزال البحث التاریخي المعاص,,,ر 
) إلى ش,,بھ 1772یتعلق بعودة الش,,یخ محمد بن خلیفة (ت قاص,,راً دون س,,بر أغوارھا، منھا ما

، ونجاحھ الباھر في تأس,,,یس الزبارة وبس,,,ط حكمھ على قطر، وذلك 1762جزیرة قطر س,,,نة 
شیخ خلیفة (ت ) في اإلسھام في تأسیس الكویت، باإلضافة إلى تمكن 1708بعد نجاح والده ال

م ة قویة مع القوى المجاورة، ودخولھالعتوب في تلك الفترة المبكرة من إقامة تحالفات س,,یاس,,ی
 طرفاً في معترك الصراع السیاسي داخل البحرین بین آل حرم وآل مذكور.

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

وجودھا في البحرین إلى القرن الرابع المیالدي من جھة أخرى؛ فزعماء ھذا الحلف ھم بنو 
عتبة من جمیلة من الس,,لقا من العمارات من ض,,نا بش,,ر بن قیس من قبیلة عنزة بن أس,,د، وھم 

 بذلك من أكثر أھل البحرین أصالة، وأقدمھم من حیث االنتماء إلى أرضھا.  
یجب من خاللھ فھم تطور األحداث الس,,,یاس,,,یة في البحرین منذ مطلع ھذا ھو التس,,,لس,,,ل الذي 

یھ بعض المؤرخین الیوم ھو الحدیث عن: ظھور  لذي یقع ف ثامن عش,,,,,,,ر. والخطأ ا القرن ال
مفاجئ في إقلیم البحرین لعش,,,,ائر من عنزة قدموا من الھدار، وش,,,,كلوا كیانات س,,,,یاس,,,,یة في 

ص,,,,,,,ر طارئ أن یحل بھذه الص,,,,,,,ورة المفاجئة الخلیج العربي، والحقیقة ھي أنھ ال یمكن لعن
ویشكل كیانات سیاسیة تمتد عبر الساحل الشرقي للجزیرة العربیة، وتحدیداً في إقلیم البحرین 

 الذي یعد أھلھا من أكثر سكان العالم اھتماماً بالقبیلة والنسب. 
فترة للقد س,,,,جل التاریخ تمكن بعض العناص,,,,ر القبلیة الطارئة من تش,,,,كیل كیانات س,,,,یاس,,,,یة 

وجیزة، ولكنھ لم یحفظ لنا حالة واحدة تتمكن فیھا قبیلة طارئة من تأس,,,,,,,یس مجموعة كیانات 
سنة دون أن یكون لھا أسس وطیدة في ذلك اإلقلیم من  سیة تعیش لفترة تزید عن ثالثمائة  سیا

 حیث استمراریة الھویة وأصالة االنتماء.
 ً أس,,,,,,,اس,,,,,,,یاً في حلف لھازم إبان الفترة  فقد اس,,,,,,,توطنت قبیلة عنزة البحرین منذ دخولھا طرفا

الجاھلیة، واس,,,,تمر وجودھا في المنطقة إبان الفترة الوس,,,,یطة، وبالتالي فإن النس,,,,ق الطبیعي 
لتطور األحداث السیاسیة في مطلع العصر الحدیث ھو استعادة قبیلة عنزة دورھا الرائد، في 

 جدید عقب انھیار س,,,,لطة إقلیم البحرین وأرخبیل جزرھا، وذلك من خالل تش,,,,كیل حلف قبلي
 الجبور على ید البرتغالیین.

ففي حالة الفراغ السیاسي الذي طرأ عقب انھیار الوجود البرتغالي، وانشغال القوى اإلقلیمیة 
بالص,,,راع فیما بینھا؛ تحركت العناص,,,ر الس,,,كانیة األص,,,یلة لملء ذلك الفراغ، فتش,,,كل حلف 



لیفات) وتمیم وبني س,,,,,لیم (آل بنعلي)، العتوب الذي ض,,,,,م عش,,,,,ائر من عنزة (بني عتبة، الخ
وتعاونت معھم عش,,,,,,,ائر الخوالد (الذین یمثلون االمتداد الطبیعي لعبد القیس في العص,,,,,,,ور 

 الحدیثة) لتأسیس الدولة الخلیجیة الحدیثة، وتنظیم الحیاة اإلداریة والموارد االقتصادیة فیھا.
ھیمنة على حركة التجارة بش,,,,,,,قیھا ولم تأت تلك القوة العس,,,,,,,كریة التي تمتع بھا العتوب، وال

سكاني الذي كان قائماً ما بین فترة  البري والبحري من فراغ، بل كانت تمثل امتداداً للتواجد ال
تشكل حلف لھازم وتشكل حلف العتوب، وكان التحالفان كالھما قد قاما على تعاون وثیق بین 

 من تمیم وبني س,,,لیم لھذانبطون بكر بن وائل وعبد القیس، باإلض,,,افة إلى انض,,,مام عش,,,ائر 
التحالفان. وبعد أن ھیمنت عش,,,,,ائر عبد القیس (من العیونیین والعص,,,,,فوریین والجبور) على 
مؤس,,,س,,,ات الحكم لمدة تزید عن خمس,,,ة قرون، اس,,,تطاعت عش,,,ائر عنزة أن تتولى الس,,,لطة 

 السیاسیة على أنقاض سلطة الجبور في نھایة القرن السابع عشر المیالدي.
الس,,,,,,,تخدامات الذاكرة التاریخیة في البحرین تحدث د. نادر كاظم عن ظاھرة  في تحلیل بدیع

أس,,,,,,,ماھا: "ظاھرة الش,,,,,,,تات"، وذكر عدة أحداث تاریخیة دفعت بعوائل محلیة للخروج من 
البحرین وارتحالھا إلى أقالیم مجاورة في بالد فارس والعراق واألحس,,,,اء وش,,,,بھ جزیرة قطر 

ت األوض,,اع الس,,یاس,,یة ش,,رعت ھذه العوائل في العودة وعمان. وعندما اس,,تقرت األمور وھدأ
وقد س,,,,,,,اعد على تكرر تلك الھجرات ما تمتعت بھ البحرین من اتص,,,,,,,االت   23إلى أوطانھا،

سكانیة محلیة لمغادرة البحرین في فترات حرجة من تاریخھا  سعة، دفعت بعناصر  إقلیمیة وا
مجرد زوال أس,,,,باب التغرب الس,,,,یاس,,,,ي، ومن ثم العودة مرة أخرى لالس,,,,تقرار في أوطانھا ب
 الذي حافظت في غضونھ تلك العناصر على ھویتھا وانتمائھا. 

یة في تش,,,,,,,كیل  ھذه األثناء اس,,,,,,,تمرت حركة الھجرات الجماعیة وقیام التحالفات القبل وفي 
العنص,,رین األكثر حس,,ماً في البنیة الس,,یاس,,یة واالقتص,,ادیة لمجتمع البحرین. والحقیقة ھي أنھ 

لتجانس االجتماعي في ثقافتنا المعاص,,,,,,,رة إال من خالل أخذ ھذه العناص,,,,,,,ر ال یمكن تحقیق ا
 الھامة بعین االعتبار.

وبناء على ھذه المعطیات؛ اس,,,,,,تنتج د.كاظم بأن الحل الوحید للتجانس بین مختلف الجماعات 
الس,,,,كانیة ھو أن تبحث ھذه الجماعات عن ش,,,,كل محتمل من: "التص,,,,الح الثابت" فیما بینھا، 

 ى رأي إدوارد سعید في أمثل طریقة لتحقیق التجانس االجتماعي بقولھ: مشیراً إل
  24"لیس ثمة حل وارد إال إذا واجھت كل جماعة تجربتھا في ضوء تجربة اآلخر".
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