
 وكالة أنباء البحرین

 دراسة علمیة: ال وجود الى مبرر لوصف الخلیج العربى بالفارسى

ادا، حأكدت دراسة أن الموقف اإلیراني بشأن تسمیة " الخلیج العربي"، یثیر جدال إعالمیا 
 ؛لخلیج بالھویة " الفارسیة " فحسبوأن ھذا الموقف ال یقتصر على مجرد اإلصرار على وسم ا

بل یتعدى ذلك لیشمل أبعاداً قومیة ومضامین سیاسیة تتمحور حول السعي لتحقیق الھیمنة 
 .اإلقلیمیة

، اقةطت االستراتیجیة والدولیة والواعتبرت الدراسة التي صدرت عن مركز البحرین للدراسا
وأعدھا الدكتور بشیر زین العابدین، وتحمل عنوان "الخلیج العربي وأبعاد التسمیة"، اعتبرت 
أن الموقف العربي تجاه ھذا الجدل یجب أال یتوقف عند مناقشة المسمى اللفظي للخلیج العربي، 

ھویة لبل یجب أن ینطلق من حقیقة مفادھا أن عروبة الخلیج تشكل مكوناً أساسیاً من مكونات ا
 .اإلقلیمیة لسكان الخلیج ككل

وذكرت الدراسة أن الخلیج أُطلقت علیھ مسمیات عدة عبر مختلف العصور، وأن العدید من 
الجغرافیین والمؤرخین في العصور القدیمة أطلقوا علیھ مسمى "الخلیج العربي" نظراً لھیمنة 

غرافي سترابون، والمؤرخ العنصر العربي على موانئھ وجزره، ومن أبرز ھؤالء الرحالة الج
 .الروماني بلیني

وأشارت إلى أن كثیرا من المصنفات التاریخیة والجغرافیة، فضال عن الخرائط التي ظھرت 
) تؤكد غالبیتھا على ھویة 1861-1478إبان العصور المختلفة، وخاصة خالل الفترة من(

یون ت التي اصطلح الجغرافالخلیج العربیة، مدللة على ذلك بأن الغالبیة العظمى من المسمیا
والرحالة على استخدامھا مثل: "الخلیج العربي" و"خلیج العراق"، و"خلیج البصرة" و"خلیج 

 .عمان" و"بحر البصرة"، و"بحر القطیف" تؤكد الھویة العربیة للخلیج

وتابعت الدراسة تحلیلھا السیاسي والتاریخي وقالت: إن ھناك محاوالت إلغفال العنصر 
لدى التأریخ لألحداث التي مرت بالمنطقة قدیما وحدیثا، مؤكدة أن ھناك العدید من العربي 

الدراسات التاریخیة الحدیثة والمعاصرة التي لم تتطرق للكیانات السیاسیة العربیة التي ھیمنت 
على شاطئي الخلیج، ھذا بالرغم من أن تاریخ الھیمنة العربیة على السواحل الشرقیة لمیاه 

ود إلى مطلع القرن الرابع المیالدي، واستمر التواجد العربي حتى یومنا ھذا، وأن الخلیج یع
الرحالة الغربیین 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

ت الھیمنة اإلیرانیة على الخلیج ظھرت في مواقفھا الرسمیة بصورة مقلقة وأضافت أن نزعا
عندما عمدت مؤسسة "ناشیونال جیوجرافیك" إلى كتابة اسم "الخلیج العربي"  2004منذ العام 

في أطلسھا الجدید، وأشارت إلى وجود خالف على الجزر اإلماراتیة الثالث المحتلة، وھو ما 
مطبوعات المؤسسة وخرائطھا في إیران، متحججة بالدفاع عما  دفع طھران آنذاك إلى منع

 .أسمتھ الھویة التاریخیة "الفارسیة" للخلیج



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 

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

 .الممتدة ما بین القرن الثامن المیالدي وحتى التاسع عشر المیالدي

أمثال المؤرخ اإلنجلیزي رودریك أوین في كتابھ: ونقلت الدراسة عن باحثین أوروبیین من 
"الفقاعة الذھبیة: وثائق الخلیج العربي"، والمؤرخ البریطاني أرنولد ویلسون، قولھم: "إن 
السیطرة الفعلیة الفارسیة لم تكن موجودة على السواحل الشرقیة للخلیج، بل كان النفوذ للعرب 

یالدي، واستمر كذلك بعد قیام الدولة اإلسالمیة، منذ عھد سابور الثاني في القرن الرابع الم
 ."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 

راف بھا كقوة إقلیمیة كبرى، والسعي للعب دور أمني في المنطقة ولو على حساب الغیر، االعت
مشیرة إلى أن إیران تعد دولة " شبھ مغلقة " تحاصرھا الجبال والصحاري من الشمال والشرق 

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

 %80عربي تعد المعبر الرئیس لواردات إیران ولنفطھا الذي یشكل وأضافت أن میاه الخلیج ال
من إیراداتھا، والمصدر األساسي لمواردھا من العملة األجنبیة، كما أن طھران ال ترغب 
بإثارة حفیظة القوى الرئیسة في آسیا كالھند والصین وروسیا إذا ما تبنت سیاسة توسعیة في 

ھم، فضال بالطبع عن أن اإلصرار على مسمى آخر للخلیج المناطق الشرقیة أو الجنوبیة لبالد
یخفف إلى حد كبیر من الضغط واالحتقان الداخلي الذي تئن منھ إیران بفعل العدید من األمور 

 .التي لم تعد تخفى على أحد

وخلصت الدراسة إلى التأكید على أن إثارة إیران لقضیة مسمى الخلیج في الفترة الحالیة یمثل 
رة للوعي العربي، حیث یمثل كل من اإلسالم والعروبة الدعامتین األساسیتین خطورة كبی

لمكونات الھویة الوطنیة لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، ولذلك فإنھ یتعین على ھذه 
 .الدول دعم البحوث العلمیة الجادة التي تھدف إلى ترسیخ الھویة العربیة
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