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اإلهداء

إلىكألهاليقرىالبحر^ناتالثمانةوالستين

القافية، دس المصا عض الذينذكرتهه

-ريخي لتا ا ها وجود علىحقيقة سيخية لتا ا ق لوثا ا ت وأكد

لمتواضع. العلمي المجهود نهديهذا . .





اهتم شخص لكل

البحرين قرى بتاريخ
ولكل وهمومها، وثقافتها

 خاصة ووثائق بمصادر رفدنا من

 على ذلك فساعدنا قراهم بتاريخ

الدراسة. هذه إنجاز

وتقدير شكر





 قبيلة الربيعي، ونجاح ،290ص العربية الجزيرة شبه إلى رحلة نيبور، كريستن (1)
.137ص ومواقف، وتاريخ نسب البحارنة، ربيعة

 التجارية اإلمبراطوريات (1800 - 1300) العربية الجزيرة شرق كول، جوان (2)
 العدد الواحة، مجلة الشايب، جعفر ترجمة اإلمامية، والشيعة المتصارعة

.113ص ه، 1416 سنة الثاني، ربيع الثاني،

 لملنطقة زيارته بعد نيبور( )كريسنت الدامنريك الرحالة قال

ربوعها: يف وجتوله العربية

 تناقص إىل وأدت البحرين ساكن خفضت احلروب »إن

 قرية ستني إىل وقرية مدينة (360) من فهيا القرى عدد
(.1«)بائسة

 نيبور كريسنت الدامنريك الرحالة قال كول: جوان وقال

 جلزر كذلك وزيارته العربية، اجلزيرة شبه منطقة يف جولته بعد

البحرين:

 (Carstan Niebuhr) نيبور كريسنت وجد م1763 عام »يف

 اخنفضت قد 360 عددها بلغ اليت البحرين وقرى مدن أن

 واألزمات واملحن للدمار تعرضت بعدما فقط 60 إىل
(.2االقصادبة«)

 جلزيرة زيارته بعد النهباين خليفة بن حممد الشيخ قال

م:1918ه/1332 عام البحرين

 بلدة (36) عىل حتتوي السابق يف البحرين »اكنت

ووقوع علهيا احلاكم تداول لكرثة ولكن قرية، (331و)



 وخرب معراهنا أزال مهنا احلضارة وزوال هبا احلروب

 مدن مثاين سوى مهنا يبق ومل والقرى، املدن تلك أكرث

 املدن لكامه سياق يف ذكر مث هلا، التابعة القرى وبعض
(.1هلا«) التابعة والقرى احلالية

.42ص العربية، اجلزيرة تارخي النهبانيةيف التحفة (1)



مع المقد

 جميء قبل حبرانية وبلدة قرية (360) بوجود االعتقاد ظل

 يف واجلغرافيني املؤرخني بعض يكرره البحرين جزيرة إىل العتوب

 من ومه متتابعة، قرون سبعة من أكرث جتاوز لزمن كتاباهتم بعض

 وبيق خمتلفة، قرون ويف وأجانب، ومسملني عرب خمتلفني، أقوام

 لن وبالطبع البحراين، لملجمتع التارخيية الظواهر أحد االعتقاد هذا

 جمموعة عند السائد االعتقاد هذا رفض متأخر باحث مبقدور يكون

 هذا لدى داخلية رغبة مبجرد وشطبه التارخي هذا طوال املؤرخني

 االعتقاد هذا أمر ينهتي أن ذلك سياق يف وميكن ذاك، أو الباحث

 أو مسبقة.. أفاكر وهمينة وعناد جبهل الرفض إما خيارين.. بأحد

 املمكنة التارخيية باألدلة املشفوع العملي البحث بطريقة األخذ

 البحرين جزيرة بأن - املؤرخني هؤالء آلراء دامئ تكرار مع خباصة -

 برشية وبكثافة بالساكن مأهولة الزمان قدمي منذ اكنت )أوال(

 الكبري العدد هذا وجود وبيق عباد(، بال )بالد بأهنا قوهلم تنسف

اجلزيرة. هلذه الساكنية الكثافة ظواهر أمه أحد القرى من

 متجددًا مقرًا العصور عرب البحرين« أو أوال »جزيرة ظلت وقد

 آتية أجعمية جاليات ومن أصيلة عربية قبائل من االستيطان حلركة

 كذلك آزر آخر تارخيي اعتقاد وهذا ومناطقه، املحيط بلدان من

 المك هذا بوجود وضوح يف قالوا املؤرخني من جمموعة اعتقاد



 قبل ما فرتة من أوال جزيرة يف البحرانية والبلدات القرى من الكبري

 تبعه وما اهلجري عرش الثاين القرن هناية إىل السابع اهلجري القرن

 اليت فاملحاوالت وساكهنا، القرى هذه بأهايل حل مفجع شتات من

 إلهيا اإلشارة جتنبت أو وبلدة قرية (360) وجود بلكامهتا شطبت

 وجودها تليغ أن ميكهنا ال ولكهنا مؤسفة، حقيقة احلظ لسوء يه

 من عاىن الذي البحراين للشعب التارخيي الواقع من ينفهيا وال أبدًا،

زبانيهتم. زيف ومن الظاملين اضطهاد

 املذكور بالعدد البحرانية للقرى الوجود هبذا »االعتقاد« وترخس

 أو لملنطقة ورحالهتم واجلغرافيني املؤرخني بعض كتابات نتيجة

 »العامل« هذا ثقة من لدهيم تولد ما بواسطة أو امليدانية زياراهتم

 هذه ووجود شأن هتم معلومات ونقله الناقل« »املؤرخ ذاك أو

 الداخلية« »الرباءة االعتقاد هذا وآزرت هيلع، سابق مؤرخ عن القرى

 قلوهبم ونقاوة والرحالة، واجلغرافيني املؤرخني من جمموعة عند

 تعادي اليت املذمومة العصبية من نفوهسم وخلو وألسنهتم،

 فأصبح هبا، وقبوهلم التارخيي، الواقع حركة يف يه مكا احلقائق

 مستخلصة تارخيية حقيقة حبرانية قرية «360» بوجود االعتقاد

 املؤرخ علهيا اطلع ميدانية زيارة بواسطة إما - القول تقدم مكا -

 عن أو علهيا، والتعايل فهيا املاكبرة يستصعب جعلته هبا القائل

 هيلع وسابق ناقل، مؤرخ من بالثقة هلا الناقل املؤرخ رصيد طريق

زمنيًا.

 الشيباين املجاور ابن قول من الفاصلة الفرتة حساب مت وإذا

 إمامية قرية وستني ثالمثائة بوجود االستبصار« »تارخي كتابه يف

 القرن يف العرب املؤرخني بعض عاهشا الحقة فرتة إىل واحدة عدا

 حبرانية قرية (360) بوجود اإلميان فهيا وأكدوا اهلجري عرش الثاين

 النهباين خليفة بن حممد اكلشيخ هلا التابعة وجزرها أوال يف
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 لالعتقاد الزمين العمر فإن أجانب لعملاء ونصوص وهبة وحافظ

 قرون، سبعة عن األدىن حده يف يقل ال القرى من الكبري المك هبذا
 حىت اهلجري السابع القرن بني اكن الفعيل لوجودها تقديراتنا ولكن

جهرية. قرون مخسة بزمن أي عرش، الثاين القرن

 ألسباب فشيائً شيائً والزوال التناقص يف القرى هذه بدأت مث
 الرحالة قال مكا اقتصادية أو وحميشية وسياسية واجمتاعية أمنية

 مبأساة عرف ما حدوث وبعد قبل نيبور كريسنت الدامنريك

 الربتغايل، والغزو العامنية، احلمالت أعقاب يف األعظم« »الشتات

 الغزو محالت سلسلة مث والعمثانيني البدو مجاعات وتدخالت

 ومجاعات البدو قبائل جهمات من تبعهتا وما املتتالية، اخلارجية

 أصعب فيه حدثت الذي العام وهو ه، 1130 عام قبل ما اهلولة

 بني محالت يف مث البحرين، عىل وأشدها العامين الغزو محالت

 فيف واحتالهلا، للجزيرة العتوب جميء قبل ه( 1197-1130) عام

 أماكن إىل جزيرهتم عن البحرين أهايل من كثري فر الفرتة هذه

 واألحساء القطيف يف يتوزعون اليوم ومه اجلوار، بالد يف آمنة

 الغريب - اجلنويب الساحل يف ومدن العراق، جنوب يف ومدن

 كتابه يف احلالة هذه لورمير الربيطاين املؤرخ رصد وقد إليران،

 حبرانيون، )مهاجرون مثل عديدة فرعية بعناوين اخلليج« »دليل
(. إيران() يف والبحرينيون

 هو - نعمله ما حبسب - اخلوري إحساق فؤاد الدكتور أن ومع

 جمموعة من الكبري المك هذا بوجود االعتقاد يف املشككني أول

 خالل القرى هذه وجود يف وشكك البحرانية، والبلدات القرى

 الوثيقة مبجلة مقال يف كوبتش« »بول األملاين العامل المثانينات
االعتقاد هذا نقل وقد اهلوى، أحصاب بعض تبعهام مث م،1983 عام

 .31 - 310 الخليج،ص فيدليل البحرين لوريمر، (1)
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 من سواء للجزيرة زيارته خالل قابلهم وممن اجلزيرة، ابناء من

 شيوع يعين وهذا الناس، عوام من ورمبا املثقفني، أو العملاء

 العملاء ألسن عىل حبرانية وبلدة قرية (360) بوجود االعتقاد

 والشعبية، املحلية الثقافة يف وتأصلها سواء، حد عىل والعامة

 تفيش مفعناه الناس من الشعيب املستوى إىل االعتقاد وصل فإذا

 سلطة له وأصبح الفكر، ذوي ودائرة العملاء نطاق خارج انتشاره
 يف وترخسه به االعتقاد قوة عىل بذلك ودل الناس، بني نافذة

والتارخيية. االجمتاعية الذاكرة

 الناس، جماميع بني شائع كرأي االعتقاد هذا عاجلنا وقد

 املشككني، أذهان يف تارخيية حقائق إىل تستند ال وكإشاكلية

 تقدم من واجلغرافيني املؤرخني بعض مصادر من هيلع ورددنا

 من لنا تيرس ما الكرمي القارئ أمام وضعنا وكذلك تأخر، ومن مهنم

 هلذا ظاهري شيوع عىل تؤكد اليت العمثاين العهد وأرشيف وثائق

 أتراك وقضاة أمراء من ورسائل كتابات يف جتسدها بل االعتقاد،

وعمثانيني.

 القرى عدد »تقلص بني العالقة قضية إثارة الدراسة وتطلبت

 »شتات ب الباحثني بعض أمساها حوادث من وقع ما وبني البحرانية

 البحرين« بالدمه خارج - فزعني مروعني - وهيامهم البحرين« أهل

 داخل مناطق باجتاه ثقيلة وخارجية داخلية مظامل وقوع نتيجة

 وذلك اخلليجي، بإقلمينا جماورة ببلدان اخلارج باجتاه أو اجلزيرة

 / ه 1197 عام البحرين جزيرة إىل العتوب جميء قبل ما فرتة يف

م.1783

 العتوب، زمن يف اندثرت قد البحرانية القرى هذه بعض إن بل

 قرى مثل م1783 تارخي من القريب عهدمه يف اندثرت قرى فهناك

 احلمالة، حليتان، فارسية، الفالة، دوستان، وبيجوية، وبدعة، بربورة،
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 اجلسرية، اجلبلة، سوار، ابن حالة ، والعقارية احلجري، اهلريدية،

 املقرب ابن الشاعر ذكرها اليت - مروزان مانع، خفري، أبو اجلزائر،

 رزقان، الرقعة، نورجرفت، املويلغة، - قصائده إحدى يف العيوين
 (، اكجلسرية) السنة أهل من وأهلها الرشيبة قرية اندثار وكذلك

 معرانية مناطق حدود مع حدودها تداخلت أو »مراقيب« وقرية

 تداول الناس ونيس تدرجييًا، امسها فاختىف جديدة أو فعليًا قامئة

 قبل القرى من كبرية جمموعة اندثرت بيمنا التارخيي، بامسها ذكرها

 عرش والثامن عرش السابع القرنني قبل ما وخباصة العتوب عهد

وأبعد. امليالديني

 حتسسنا أو إلهيا توصلنا اليت النتاجئ بعض الهناية يف واستخلصنا

 البحرين لقرى الكبري العدد ملشلكة العملية معاجلتنا خالل بروزها

 املؤرخني آراء واستعرضنا القرى، هذه من كثري وخراب وزوال ،(360)
 - متعددة بدوافع - تشكياكت أثار ومن العدد، هذا لوجود املؤيدين

 )عرشة(، فصول يف املعاجلة هذه ورتبنا التارخيي، وجودها بشأن

 هناية يف وضعناها وقد التارخيية، الوثائق من عدد عرض إىل باإلضافة

 عرش( احلادي )الفصل هو مستقل فصل يف منفرد بقسم الدراسة

ونتاجئها«. ومالحقها، الدراسة »وثائق فصل وأمسيناه

يأيت: مكا الفصول وهذه

املشلكة. لدراسة العام اإلطار •

والستني. الثالمثائة القرى وإناكر التشكيك قضية ٠

املؤرخني. حديث يف وساكهنا أوال ٠

قرية. 360 بوجود األعتقاد مسوغات •

 هذه وتقع قصيدته، في الطباطبائي الجليل عبد المعروف الشاعر ذكرها (1)
»البحرين«. لجزيرة الجنوبي الساحل من بالقرب القرية

.335 ص المرشد، عباس تعديل الخليج، دليل في البحرين لوريمر، (2)
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العمثانية. والوثائق املؤرخني أقوال يف 360 ال البحرين قرى عدد ٠

واملعارصين. املحدثني املؤرخني أقوال يف 360 ال البحرين قرى ٠

البحرانية. القرى حرصت اليت الدراسات •

املعارصة. والدراسات الرتامج كتب يف البحرانية القرى •

البحرين. جزر يف املندثرة القرى •

والشتات. البحرانية القرى خراب •

 لقرن من لعتوب جميء قبل البحرانية اإلداريللقرية التنظمي •

امليالدي. عرش السابع القرن إىل امليالدي عرش احلادي

ونتاجئها. ومالحقها، الدراسة وثائق •

 غالب يف الكتاب هذا فصول تكون أن )أخري( ونمتىن

 بعض تشكيك عىل اإلجابة جوانب بعض قدمت قد تفاصيلها

 العصبية بدوافع اآلخر بعضهم تشكيك وعن عملية، بدوافع الباحثني

 يف القرى هذه وجود عىل منطقية أدلة وقدمت وغريها، السياسية

 حىت الوسىط القرون امتداد من البحراين للشعب التارخيي الواقع

 السبيل سواء هيدينا وتعاىل سبحانه والله احلديث، العرص ياتبدا
احلقيقة. عن والبحث

ه 1434 احلجة ذو8
 م2013 األول ترشين أكتوبر/ 14

مدن يوسف
البحرين مملكة النويدرات،
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االول الفصل

البحث مشكلة لدراسة العام اإلطار





 حديثة دراسات ويف القدمية، التارخيية الكتابات بعض يف تكرر

 قرى عدد بأن مفاده والرحالة واجلغرافيني املؤرخني من عدد قول

 وقوع قبل سابقة تارخيية فرتة يف هبا املحلقة والقرى البحرين جزيرة

 قرية والستني الثالمثائة يناهز وغريها والعامنية الربتغالية الغزوات

 السعدي، ماجد وابن الفداء كأيب املؤرخني هؤالء بعض وذكر ومدينة،
 (1قرية«) »ثالمثائة من أزيد اكن آنذاك عددها بأن وهبة وحافظ

 العرب من الباحثني فأحد الرمق، هذا البعض جتاوز وقد حبرانية،
 - جونز فيلكس عن نقالً - ذكر طهبوب محدي فائق وهو املعارصين

 بالعدد - القول يف وقاربه ،(2قرية) (365) البحرين يف قدميًا اكن أنه

النهباين. خليفة بن حممد الشيخ - نفسه

 البحرين، »بأن النهباين: خليفة بن حممد الشيخ املرحوم قال

 والتابعة هبا« املحلقة اجلزر وسائر البحرين »جزيرة هنا -ويقصد

 بلدة (331) وعىل بلدة، (36) عىل حتتوي اكنت - السيايس لكياهنا
 إىل قرية (360)من عددها فاخنفض بعضها اندثر وقد ،(3«)وقرية

ذلك ومع ،(4االقتصادية) واألزمات واملحن احلروب نتيجة قرية (60)

.90ص العشرين، القرن في العرب جزيرة وهبة، حافظ (1)
 عن نقالً 21ص م،1870- 1783 السياسي البحرين تاريخ طهبوب، حمدي فائق (2)

.249ص جونز، فيلكس لمؤلفه البحرين( )جزيرة كتاب
42ص العربية، الجزيرة تاريخ في النبهانية التحفة النبهاني، (3)
 الدانمركي الرحالة عن المعاصرين واألجانب العرب الباحثين بعض نقل (4)

 تناقص إلى وأدت البحرين سكان خفضت الحروب »إن قوله: نيبور( )كريستن
 قاله ما انظر بائسة«، قرية ستين إلى وقرية مدينة (360) من فيها القرى عدد
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 البحراين املجمتع يف عامرا قامئا التارخيية القرى بعض يزال مفا
املعارص.

 يف توجد أنه - سيأيت مكا - العمثانية الوثائق بعض يف وجاء

 القول هذا أن ومع بلدة، أو قرية ثالمثائة من أكرث البحرين جزائر
 أحد أراد مكا البحراين اإلنسان ذهنية يف قامئًا تصوريًا زمعًا ليس

 الباحث هذا فإن الناس، جلموع به اإلحياء املعارصين الباحثني
 يف شك أي القول، هذا يف بالتشكيك اكتىف - احلظ -حلسن

 متام، ينفه مل لكنه البحرانية، القرى من الكبري المك هذا وجود

 هيلع ومر عملية، مبهنجية إثباته من نفسه الوقت يف يمتكن ومل

 إشاكلية حوله طرح - األمر هناية يف - ولكنه عملي، حسم بدون

 بال )بالد البحرين جزيرة بأن القائلني بعض دعاة فاستغلها عملية
 ثقايف حتد إىل - تلقايئ بنحو - اإلشاكلية هذه حتؤلت بيمنا عباد(،

 املذكور، بالرمق البحرانية القرى بعدد املعتقدين عند وتارخيي
التارخيي. البحث بأدوات علهيا ردًا اإلشاكلية هذه وتطلبت

 البحرين تارخي يف يكتب اكن من بعض بالطبع استخل ولقد
 حتت ومعرفيًا نفسيًا وقع من وبعض أحادية، زاوية من احلديث

العربية وثقافتنا بيائتنا يف السائدة بأشاكله التعصب حساسية تأثري

 ونجاح ،290ص الحربية الجزيرة شبه إلى رحلة كتابه.. في نيبور« »كريستن
 جوان وذكر ،137ص ومواقف، وتاريخ نسب البحارنة، ربيعة قبيلة الربيعي،

 البعض، ذكره الذي االعتقاد هذا أمريكي جامعي ومحاضر باحث وهو كول،
 العربية الجزيرة شرق في اإلمامية الشيعة عن ودراسته بحثه سياق في وذلك

 وجد م 1763 عام »في أنه: شيعية غالبية تقطنه الذي البحرين بالد إقليم أو
 عددها بلغ التي البحرين وقرى مدن أن (Carstan سع:ل٣) نيبور كريستن

 واألزمات والمحن للدمار تعرضت بعدما فقط 60 إلى انخفضت قد 360
 العربية الجزيرة شرق كول، جوان األمريكي المؤرخ نقله ما انظر االقتصادية«،

 ترجمة اإلمامية، والشيعة المتصارعة التجارية اإلمبراطوريات (1800- 1300)
.113ص ه، 1416 سنة الثاني، ربيح الثاني، العدد الواحة، مجلة الشايب، جعفر
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R بني ونرشه التشكيك هذا استمثار النفر هؤالء وحاول واإلسالمية،

ق من خباصة الباحثني ثقافة يف جذوره تقوية عىل والعملاملأل

 العادي القارئ ثقافة يف تعميقه وحماولة بل نوايامه، مع يلتيق

 الوجود وتارخي اجلزيرة بدميوغرافية اخلاصة احلقائق بعض لتشويه
 أصليني، حمليني ساكن وجود بنيف للقول متهيدًا فهيا البرشي

 حلاكية ومتريرًا األصليني، الساكن بأعداد الوافدين أعداد ومساواة

 مترير حاولوا وقد عباد، بال بالدًا اكنت اجلزيرة هذه بأن مزامعمه

 ألهايل العددية الكرثة حقيقة وشيوع متدد من بالرمغ أقواهلم

اجلزيرة.

 جزيرة تكون عن املؤرخني من جمموعة ذكره مما وبالرمغ

 فإنه قدميًا، حبرانية ومدينة وبلدة قرية (360)من تألفها أو البحرين

 قدمية، تارخيية وكتابات مصادر التارخيي الواقع ذلك إىل أشارت قد

 حكقيقة القول هذا تعمتد املعارصة الكتابات بعض جعل ما وهذا

 املؤرخني مصادر يف الكتابات هذه أحصاب دون وقد ثابتة، تارخيية

 هبذه لملرور متعددة إشارات الباحثني بعض ووجد وكتهبم، القدماء

إلهيا. واإلشارة عرصنا حنو احلقيقة

 إحساق )فؤاد األستاذ عقل من التشكيك هذا انطلق لقد

 وجود عن القول هذا حبقيقة لبناين أاكدميي باحث وهو خوري(،

 التشكيك هذا من بعده الباحثني بعض واختذ حبرانية، قرية (360)
 مهامجة يف مزامعمه التشكيك هذا بواسطة فبثوا به، تنفسوا مدخالً

 حقائق عىل والقفز هنائيًا، ومطهسا دفهنا بغرض احلقيقة هذه

 واكن تارخيها، من مراحل يف اجلزيرة هذه ألبناء التارخيي االجمتاع

 لؤم، من خيلو ال ساذج بقول العدائية هذه مترير بالتأكيد غرضهم

 مدار عىل اكنت )أوال( البحرين جزيرة بأن عرصنا يف الناس وإقناع

 اكنوا مكا وأهنا بالساكن، مأهولة وغري الناس، من خالية تارخيها

 من بقليل مسكونة جزيرة ىه أو عباد« بال »بالد باسمترار يقولون
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 العملية األدلة يعمتد مل الذي املنطيق غري التشكيك فهذا الناس،

 كنافذة التشكيك عىل الباحثني بعض ذهنيات فتح والتارخيية

 من وتوابعها البحرين جلزيرة األصليني الساكن أصالة يف للطعن

 وغرضهم سابقة، قرون خالل أعدادمه كرثة يف والتشكيك اجلزر،

 يف واحدة مساواة قدم عىل األصليني اكلساكن الوافدين جعل

إلهيا. واالنمتا، اجلزيرة هذه بتارخي االرتباط

 البحرانية« »القرى من كبري مك بوجود العددية الكرثة هذه إن

 وليست جدل، موضع القدماء املؤرخني كتابات يف يومًا تكن مل

 بذلك تويح مكا املريضة املبالغة رمسته حمضًا تصوريًا« »زمعًا
 الكرثة هذه بل كرث، أو قل اللؤم.. من يشء فهيم من بعض نفوس

 والثقايف االجمتايع التارخي حقائق أبرز من واحدة يه العددية
 تتخىط أن تارخيها يف علهيا كتب اليت أوال« »جزيرة ل والسيايس

 واكنوا أخرى، غادرة نكبة براثن يف نفهسا جتد حىت غادرة نكبة

 بيهنم لشيوعه فيه جيادل مهنم أحد فال املوضوع هذا عىل ميرون

 النكبات غصص تارخيها من فرتات يف اجلزيرة جترعت هكذا لكن و
 القاسية، وأفعاهلم وعذاباهتم الطامعني آالم أهلها وابتلع املتتابعة،

 إيقاع لتكرار التارخيية احلقائق لبعض التنكر باب من البعض وعاد

 مل بأهنم وإفهامهم جديد من األصليني وأهلها البحرين جبزيرة األمل

 الوجود يف أسبقية هلم وليست اجلزيرة، تارخي يف وجود هلم يكن

التارخيي.

 تتوقف مل والفنت واملحن النكبات هذه بأن شك ال ومما
 هذه أثرت وقد احلالية(، البحرين )مملكة أوال جزيرة تارخي يف

 كشتات هبا مرتبطة اجمتاعية ظواهر حدوث يف - شك بال - النكبات

 الهتجري ونقصد وبعيدة، جماورة بلدان يف وتفرقهم البحرين أهايل

 قراها من كبري عدد وزوال وحمنهتم، اجلزيرة ألهايل القرسي

فمثة والعامين، الربتغايل الغزو فرتة قبل قامئة اكنت اليت وبلداهتا
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 يف فرتة يف الشيعة البحرانيون به اكتوى الذي الشتات هذا بني ارتباط

 أ ومحالت واملحن والفنت النكبات هذه وقوع وبني تارخيمه، من

 والسلب القتل أمعال إىل باإلضافة اجلزيرة، عىل والسيطرة الغزو

 يف البحرانيني الرتامج وعملاء املؤرخني بعض حاكها اليت والهنب

 واملآيس النكبات هذه جمثت فقد الثقافية، ومصادرمه كتاباهتم

 فاكن الناس، وعوام خنبة آنذاك، البحرانيني قلوب عىل مجيعها

 ونصيب والهنب، والسلب واجلراح القتل مهنم الوافر العدد نصيب

 يف وضياعهم الشتات يف هيامهم أو الجسون يف وضعهم آخرين

 هتجريمه ويف القرسي ترشدمه يف سلكوها اليت والسكك الدروب
اإلنساين. غري القايس

 عىل الثقيلة وظالهلا بآثارها تليق النكبات هذه تزال وما

 اجلزيرة لساكن والرويح والثقايف والسيايس االجمتايع الواقع
 النكبات هبذه الشتات حالة لرتابط ونظرًا املحليني، أهلها خباصة

 يف ساويةاملأ احلالة هذه درسنا فقد واألمنية السياسية خباصة

 بأهايل مرت اليت املحن من مجلة آثار ملعرفة دراسة من أكرث
 املحن هذه تركت وقد اخلاريج، الغزو كعمليات اجلزيرة)؛(

 ذلك ومع التناقص، باجتاه للساكن العددية الكرثة عىل بصامهتا

 الدميوغرايف( اخلالء )من حالة إىل حمنهتا يف اجلزيرة تصل مل
 وأاكذيهبم هتم وخترصا األفاكني هؤالء مزامع زورًا عهنا عربت اليت

املكشوفة.

٤ ل ٤

 فمن الجزيرة، أهالي عرفها التي القاسية الظروف عن دراسة من أكثر كتبنا (1)
 التدميرية وآثارها للبحرين العماني )االحتالل كتابنا المجال هذا في دراساتنا

 التي والخارجي الداخلي الشتات حاالت تتبعنا كما فيها(، العلمية الحركة على
 القسري وتهجيرهم البحرانيين )شتات كتابنا في البحرانيين حال على جثمت
ه(. 1286 -1014
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البحث: مشلكة

 والرد اإلشاكلية تفاصيل يف للدخول القارئ لذهنية ومتهيدًا

 مكشلكة طبيعهتا القصرية الدراسة هذه يف يديه بني نضع علهيا

 تشكيك معلية عىل اإلشاكلية هذه وتنطوي املشككني، ذهنية يف

 القرى من عددية كرثة وجود يف عملية أدلة بال الباحثني بعض من

 عدد أقوال اختالف عىل وأكرث قرية (360) قدميًا بلغت البحرانية

 من البعض يقول املدن بعض وجود إىل باإلضافة املؤرخني، من
مدينة(. )ثالثون عددها إن املؤرخني

املذكور: كتابه يف الدكتور يقول

 التساؤالت هذه لبعض «mentalistic »ذهين تصور الشيعة »لدى

 قرية ثالمثائة من تتألف اكنت اخللييف الفتح قبل البحرين إن يقولون

 اجلعفري، الفقه يف ضالع قاض مهنا حيمك واكن وبلدة، مدينة وثالثني

 عىل متسلسل ترتيب يف ينتمظون والثالثون الثالمثائة القضاة واكن

 قاضيًا، وثالثني ثالثة من مؤلفة هيئة تنتخهبم ثالثة من جملس رأسه

 إىل ومحهلم اهليئة هذه أعضاء اختيار يف القضاة مجيع يشارك واكن

 من وغريها األرض مبلكية حيتفظون املواطنون واكن السلطة، مركز

 هذا يقول اإلسالمية، الرشيعة يف »اإلحياء« ملبدأ طبقًا املمتلاكت

 ويسمتر أرض قطعة يزرع من فلك هبا، يعمل ملن األرض بأن املبدأ

 من ألبنائه االستغالل توريث حق له مكا استغالهلا، حق له زراعهتا يف

 يقترص فهيا اإلنسان وحق لله، ملك رمحانية اإلسالم يف فاألرض بعده،

 لفرتة األرض من قطعة تركت فإذا واستمثارها، وزراعهتا حرثها عىل

 جديد من توزيعها ويعاد رمحانية، بدورها تصبح زراعة دون طويلة
(. اإلنتاج«) عرش تتقاىض اليت الدينية املحامك قبل من
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يف خلوري: نص األوليةعىل املالحظات

 ي3 بوجه الشيعة عن السابق نصه يف اخلوري األستاذ حتدث .1

 ٦ لبحرين يف لشيعة بقوهلعن حتديدذلك عام،واكنيفرتض
 يف لكامه يفقد التمسية فتعممي فهيم، اللكام وحرص حفسب،

 3 تصور - عام بوجه - الشيعة عند يوجد فال العملية، قميته

فقط، البحرين جزيرة يف سوى قرية (360) وجود عن ذهين

 الشيعة »لدى التالية: بالعبارة السابق نصه خوري ابتدأ فقد
 إن يقولون التساؤالت هذه لبعض «mentalistic »ذهين تصور

 قرية ثالمثائة من تتألف اكنت اخللييف الفتح قبل البحرين
 ذكر يف تعمميًا املقطع هذا ويطوي وبلدة«، مدينة وثالثني

وحدمه. البحرين بشيعة حرصاً ال الشيعة

 وال ومصادر، وإثباتات بأدلة اخلوريقوهلويوثقه أنيسند .2
 وال لقوله، مرجع أو مصدر حتديد أو توثيق بدون مرسالً يرتكه

 التارخيية الرواية توثيق يف يوجهه ملن الباحث هذا حيتاج

الكرمي. القارئ لدى مطأنة لبث

 بلكام تأسيًا يقولونه فميا تشكياكً اخلوري نص استبطن .3

 وبلدة قرية (330) عن يزيد ما وجود عن وأسالفهم املؤرخني

 وال تارخيية مستندات الرسيع تشكيكه يف يعرض ومل ومدينة،

 اخلوري يدون فمل لدعواه، عملي توثيق خبرض واحضة مصادر

 أحد من قول مصدره أو معني كتاب القول هذا مصدر أن

املعلومات. هذه شفوية بطريقة منه وعرف قابله قد العملاء

 مل اخلوري إحساق فؤاد الدكتور األستاذ أن املؤسف ومن .4

 هو وبلدة قرية (330) ب القول بأن - الكرمي للقارئ - يوح

 فميا - يقرأ مل أنه نتصور وال تارخيية، مصادر يف شائع قول

 هذا مصدر يكون وقد املحىن، هبذا مقولة - مصادر من قرأ
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 قراءة عدم أو الرأي هبذا لالعتقاد خوري وصول عدم اإلمهال

 يف به يعتد معني مصدر يف موثق معروف مؤرخ من نص

 لعملنا املسوغات هذه له نلمتس وحنن التارخيي، البحث

 بتوافر واعتقادنا التارخيي، البحث يف خوري األستاذ بقدرة

 حصان للك ولكن هذا، الثقايف معله يف املوضوعية من قدر

 فتلك ظروفها، تكررت إن كبوة من أكرث ورمبا يقال، مكا كبوة

ذاك. أو الصنف هذا من اكنوا الناس طبائع

 قبل أثرناها اليت السابقة املالحظات عن النظر وبرصف .5

 شاركه ومن اخلوري لرأي الناقدة دراستنا تفاصيل يف الدخول

 قرون قبل البحرانية القرى عدد يف الشك إشاكلية تبين يف

 ونلحظ نسفها، تستطيع ودامغة واحضة عملية أدلة بدون

 فؤاد نص باطن من فهمناه -مكا البحث مشلكة طبيعة من
مها: وجهني هلا أن - ومفرداته اخلوري

 بعدد قدميًا البحرانية القرى وجود يف اخلوري تشكيك - أ

 قول يف ذلك ومتثل اإلناكر، حلد يصل أكرث أو (330)

 »تصور - البحرين شيعة يقصد - الشيعة »لدى اخلوري:

 إن يقولون التساؤالت هذه لبعض «mentalistic ذهين

 ثالمثائة من تتألف اكنت اخللييف الفتح قبل البحرين

 هبذه الدراسة هذه وسهتمت وبلدة«، مدينة وثالثني قرية

 عدد بشأن اخلوري إحساق فؤاد أثارها اليت اإلشاكلية

 جمموعة عىل جوابنا يعمتد وسوف البحرين، جزيرة وبلدات

 وعىل املوضوع، هلذا املؤكدة التارخيية والوثائق النصوص

 بطريقة أو مبارشة تتصل اليت التارخيية الوقائع بعض

 بعد البحرانيون عاهشا اليت املأساوية باحلالة مبارشة غري

 وخارج بالدمه داخل والسيايس االجمتايع شتاهتم وقوع
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 إداري نظام »وجود ب اخلوري إحساق فؤاد تشكيك ومتثل

 استكرث وكأنه السابق، بالنص قوله يف القرى هذه إلدارة دقيق«

 أو دقيق« إداري »نظام ب بالدمه إدارة وعملائه البحرين شعب عىل

 يف وتطبيقه نظام هكذا يف جماورة حشوب جتارب من االستفادة

عديدة. ونواح والثقافية االجمتاعية حياهتم

 والقايس واملجفع الظامل الشتات هذا فأحلق جزيرهتم،

 الثقافية هنضته كتدمري البحراين بالشعب تارخيية أرضارًا

األخرية. القرون يف الكربى الرتبوية وجتربته

 )وجود فكرة اخلوري فؤاد اللبناين الباحث قبول عدم - ب

 البحرانية( والبلدات القرى إدارة يف دقيق إداري تنظمي

 اخلوري وبىن تقدير، أقل عىل فهيا والتشكيك الطعن أو

 »تصور جمرد عىل وتشكيكه التنظمي هذا لوجود إناكره

 عىل مؤسسة عملية قناعات عىل مبنيًا وليس ذهين«

 حبرانية مصادر يف موثقة حقائق من الفكرة نقض

 ومل أنفهسم، البحرانيني الشيعة العملاء أوساط داخل

 مصادر يف التشكيك أو اإلناكر ذلك حبث أنه يبلغنا

 عملاء لدى والرويح والسيايس الثقايف الرتاث دراسة

 ذهنيًا« »تصورًا إناكره فاكن البحرين، جزيرة شيعة

 املعاجلة إىل اللجوء ال القبول وعدم الرفض عىل قام

 هذا جذور تتبع طريق عن وال الصحيحة، العملية

 البحرانيني، الشيعة مصادر يف وجوده عدم أو التنظمي

 املؤرخني من الكثري لدى معيق جهل عن يكشف وهذا

 الثقايف وتراثها البحرين جزيرة تارخي يف والباحثني

واحلضاري.

K ل٤ ل٤
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 بقوله، البحرانيني حبياة النظام هذا وجود يف تشكيكه وجتىل

لفظه: ومبا

 القضاة واكن اجلعفري، الفقه يف ضاحل قاض مهنا حيمك »اكن

 رأسه عىل متسلسل، ترتيب يف ينتمظون والثالثون الثالمثائة

 واكن قاضيًا، وثالثني ثالثة من مؤلفة هيئة تنتخهبم ثالثة من جملس

 إىل ومحهلم اهليئة هذه أعضاء اختيار يف القضاة مجيع يشارك

 من وغريها األرض مبلكية حيتفظون املواطنون واكن السلطة، مركز

 هذا يقول اإلسالمية، الرشيعة يف »اإلحياء« ملبدأ طبقًا املمتلاكت

 ويسمتر أرض قطعة يزرع من فلك هبا، يعمل ملن األرض بأن املبدأ

 ألبنائه االستغالل توريث حق له مكا استغالهلا، حق له زراعهتا يف

 فهيا اإلنسان وحق لله، ملك رمحانية اإلسالم يف فاألرض بعده، من

 األرض من قطحة تركت فإذا واستمثارها، وزراعهتا حرثها عىل يقترص

 من توزيعها ويعاد رمحانية، بدورها تصبح زراعة دون طويلة لفرتة

اإلنتاج«. عرش تتقاىض اليت الدينية املحامك قبل من جديد

 خط - ذلك مع - لنفسه ترك اللبناين والباحث املؤرخ لكن

 النظرية دمع جدًا الصعب »من فقال: إشاكليته نقد يف رجعة

 دمعًا السلطة خليفة آل تويل قبل البحرين ملجمتع الشيعية

 أن يعقل فال هنا،بطال إثبات أيضًا الصعب من أنه مكا تارخيي،

 قبل من عديدة مرات احتالهلا تكرر اليت البحرين جزر يف يتواجد

 الدقيق التنظمي من النوع هذا والقبائلية اإلمرباطورية القوى خمتلف

 القوى لنفس ختضع اكنت واليت املجاورة اإلمارات من غريها دون
(. «)االجمتاعية والتنظميات السياسية

ونأمل إشاكليته، من اجلانب هذا الدراسة هذه يف نناقش ولن
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 جوانب يف التارخيي والبحث التأمل فرصة مستقبالً لنا تتاح أن

 مجعه أمكن ما سنجمع الفرصة هذه توافرت ومىت املسألة، هذه

 البحرانيني عند اإلداري التنظمي نطاق يف تدخل اليت األفاكر من

 األرض أمم عند آخرون أقوام فعل مكا وبلداهتم قرامه إدارة يف

 ومعتقداهتا تفكريها، وطرائق إماكنياهتا يناسب مبا ولكن وشعوهبا،

 إشاكلية عىل سيقترص الدراسة هذه مفحتوى والسياسية، الروحية

والبلدات. القرى من كبري عدد وجود إناكر

ا " ٠ الدرسة مسوعات

 عدد عن التارخيية الكتابة يف دوافعنا املسوغات هذه متثل
 مسوغات جمموعة يف حرصناها وقد والستني، الثالمثائة القرى

يأيت: مكا نذكرها ودوافع

 الثقايف الرتاث يف تارخيية جذور هلا املسألة هذه إن .1

 تركت وقد والالحقة، القدمية والكتابات ومصادره والتارخيي

 تأخذ مل ذلك ومع للبحرانيني، الشعيب الوجدان يف صداها

املوسع. العملي البحث من ونصيهبا حظها

 لقرى جمموعة بوجود االعتقاد التشكيكضد إحنمالت .2

 تقادم مع لكهنا وبريئة، حمدودة، بدأت والستني الثالمثائة
 وبسيع بريئة، تبدو ال بنوايا اختلطت قد بحشنات تزايدت األيام

 ملقاصد حتقيقًا االعتقاد هذا لتحطمي املشككون بذله مريض

 بديالً البحرين جلزيرة مفتعل جديد تارخي لصنع بريئة غري

 حفاولت وشعهبا، قراها أهايل وتارخي احلقييق تارخيها عن

 لوجود واملنكرين املشككني هؤالء جهوم صد الدراسة هذه

 مستندات من لدينا توافر مبا (360) البحرانية القرى جمموعة

وموثقة. ومتداولة مكتوبة ومصادر تارخيية، ونصوص ووثائق
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القرى جمموعة وجود يف املشككني جلماعة املبارش اإلحياء . 3

 وقوة رصانة أمام يقوى ال (360) املذكور بالعدد البحرانية

 هذه وجود زمن يف عاشوا ملؤرخني التارخيية النصوص

 عرفوا عيان هشود فهم الفعيل، العمراين وقيامها القرى

 جلزيرة امليدانية بزياراهتم إما القرى هلذه التارخيي الوجود

 املؤرخني بني املألوف والنقل املحادثة طريق عن أو البحريز

والعملاء.

 ثقافية ووثائق التارخيية، والنصوص املستندات من عدد هناك .4

 متأخر لباحث يتح مل التارخيية واملصادر الكتابات يف متناثرة

 محالت جماهبة يف واستمثارها عملية، كأدلة وجودها تنظمي

 حبرانية قرى جمموعة بوجود اإلميان فكرة ضد التشكيك

وبلدة. قرية (360) ل تصل

 من خباصة - الباحثني أمام تفتح أن الدراسة هذه حتاول .5

 باململكة اجلزيرة رشق يف املنطقة وأهايل البحرانيني
 تنسيقًا أكرث بصورة جهودمه لتنظمي بابًا - السعودية العربية

 أقوى تارخيية دراسات إلعداد املجال وهتيئة نضجًا، وأعىل

العملية. وسالمهتا نتاجئها يف وأدق تنظميًا،

٤ ل

الدراسة: أهداف

 أقوال رصد حرص مباحهثا بعض يف الدراسة هذه حاولت

 واألجانب العرب من والرحالة واجلغرافيني املؤرخني بعض وآراء

 الثالمثائة البحرانية القرى )عدد مسألة يف قرون عدة مدار عىل

 جميء قبل ما أوال جزيرة يف التارخيي وجودها ظهر اليت والستني(

عرش الثامن والقرن عرش الثاىن القرن بني ما وبالتحديد العتوب
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 1“ كتب يف وشائعًا راجئًا قوأل بعامرهتا االعتقاد وأصبح امليالديني،

 ق املشافهة طريق عن الناس أقوال ويف وجغرافية، تارخييةومصادر
3 اللفظة.

:3 - . ت
في تاريخي ثقافي كعمل - الدراسة لهذه ان فيه شك ومماال  يف لذا٢ الو^ال ًاو حتققهة الباحث ييد |كوا |ألحاذ يعجاد-

 ٦ والتارخيية الثقافية بأدواهتا - وترند املتاكملة، فصوهلا إعداده بعد

 الدراسة، هذه مبوضوع اخلاصة التارخيية النصوص عن البحث -

 الصادرة والرسائل الثقافية الوثائق من للباحث توافر ما بعض ونرش

 القرى »عدد قضية عن عسكريني وقادة وسياسيني مؤرخني عن

 مصادر جمموعة إلهيا أشارت اليت والستني« الثالمثائة البحرانية

اإلساليم. - العريب الرتاث يف معتربة

 اليت دراستنا أهداف أمه حتديد املقدمة هذه بعد وميكننا

يأيت: مبا يديك بني

 القدماء من والرحالة واجلغخرافيني املؤرخني بعض آراء حرص . 1

 من جمموعة بوجود اعتقدوا الذين واملعارصين واملحدثني

 وبلدة قرية (360) يبلغ بعدد )البحرين( أوال جزيرة يف القرى

قرون. عدة قامئًاخالل وجودها وظل العتوب، جميء قبل

 وبعض املؤرخني كنصوص التارخيية األدلة - أمكننا ما - مجع .2

 )تارخيية خمتلفة مصادر اخزتنهتا اليت والرسائل الوثائق

نية.قريةوبلدةحبرا (360) تأييداالعتقادبفكرة يف وجغرافية(

 جمموعة حلرص - مستطاع هو ما بقدر - املخلص السيع .3

 كشفت اليت وغريها البحرانية التارخيية والكتابات الدراسات

 »القرى وجمموعة احلامرة« »القرى جمموعة أمساء عن

«.ة ثر ملند ا

 تارخيية مصادر من البحرانية( )القرى رصدظاهرةوجود .4
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 النصوص جمموعة عن اكلكشف أدواهتا، ومن متعددة

اجلغرافية. واخلرائط السياسية، والتقارير والرسائل، التارخيية،

 تارخيي - جغرايف ممجع عىل للتعرف املسمتر البحث .5

 سواء البحرانية القرى من عدد أكرب معرفة عىل يساعدنا

املندثرة(. )القرى أو قريب لعهد أو حاليًا( العامرة )القامئة

 وجود يف املشككني أهداف كشف إىل ثقايف كعمل دراستنا تسىع .6

 األهداف وتعرية لنوايامه، والتصدي البحرانية القرى من الكبري العدد

البحرانية. القرى جمموعة جتاه لملنكرين السيئة

 ودراسات قدمية مصادر يف املبثوثة التارخيية املادة استمثار .7

 ألكرث تارخيي بوجود االعتقاد عن للدفاع ومعارصة حديثة

 )البحرين أوال جزيرة يف ومدينة( قرية وستني )ثالمثائة من

العتوب. جميء قبل ما احلالية(

 ألمنية واألسبابا لرصاعاتوا اخلاريج الغزو الكشفعندور .8

 البحرانيني شتات مكشلكة مأساوية فواحج حدوث إىل أدت اليت

 يف حاد وتناقص تراجيع، بنحو البحرين جزيرة هشدهتا اليت

البحرانية. القرى هذه ساكن عدد

 جمموعة لوجود التقرييب التارخيي العمر حتديد حماولة .9

(.360) البحرانية القرى

 مندثرة حبرانية قرى أمساء عن للكشف اجلهد من مزيد بذل .10

قريب. زمن من أو حبيد عهد منذ زائلة أو

الزمنية: الفترة
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"يف اليت (والستني الثالمثائة ) واملدن والبلدات القرى جمموعة لوجود

 2 وحديثة قدمية واجلغرافية التارخيية املصادر بعض عهنا حتدثت
يت الخشيص باجهتاده الباحث حددها مكا فرتة ويه سواء، حد عىل

 3 العرن منتصف ب حًا امليالدي عرش االيل الر سنوات ينب اما
 3 سبقت قد فرتة ويه امليالدي، عرش الثامن القرن حىت امليالدي
تقريبًا. حد بقرن احلبد جزيرة إي خليفة ال ي

الدراسة: منهجية

 الدراسة هذه مبوضوع املعنية البحرانية القرى وجود يعترب

 ملدة تقرييب بتقدير امتدت زمنية فرتة يف حدثت تارخيية ظاهرة

 الثامن القرن حىت امليالدي عرش الثاين القرن بني ما قرون ستة

 ذكرناه مفا أبعد، زمن إىل وجودها إرجاع وحيمتل امليالدي، عرش

 القرى هذه فيه اكنت الذي التارخيي للوجود مقدرة زمنية فرتة هو
 ما أنسب فإن تارخيي وجودها أن وطاملا التارخي، ذاك حىت قامئة

 لذلك تارخيية، مظاهر يه ورسائل ونصوص أقوال من هبا يرتبط
 جمموعة عن التارخيي البحث مهنج هو هلا املناسب املهنج فإن

التارخيي. بوجودها اخلاصة والوثائق والرسائل النصوص

 مع التعامل حدود يف التارخيي املهنج نستخدم وسوف

 الوجود موضوع يف علهيا عرثنا اليت والوثائق والرسائل النصوص

 املهنج أن بيد املصادر، يف إلهيا اإلشارة أو القرى هلذه التارخيي

 )الوجود دراسة يف يكيف ال إلهيا املشار حبدوده التارخيي

 عند معمتدة تارخيية نصوص فهناك القرى، هلذه التارخيي(

 ذات ووثائق رسائل جمموعة كذلك وتوجد واجلغرافيني، املؤرخني

 واستنتاج، وفهم تأمل إىل حتتاج الوجود هبذا خاص ثقايف مضمون
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 والرسائل النصوص مفردات معاين بني وربط لألفاكر، وتفكيك

 وهذا التارخيية، بأبعادها املعرفية دالالهتا واستخالص والوثائق

 معانهيا بني والربط لألفاكر حتليل بعملية القيام البحث يف يتطلب

 تتصل تارخيية حقائق إىل والوصول موحدة، معرفية نظرة ألستخالص

واملقدرة. املذكورة الفرتة يف القرى هذه بوجود

 نمسيه ما هو التارخيي للبحث املساند املهنج فإن هنا ومن

 ومعارصة حديثة دراسات يف سائد مهنج وهو التحلييل، باملهنج

 أخرى، مبجاالت عالقة ذات قضايا يف أو التارخي قضايا يف سواء

 بعضهام يستمكالن أساسيني مهنجني نستخدم سوف باختصار وهكذا

ومها: البحرانية للقرى التارخيي الوجود دراسة يف

 »اسرتداد يه للباحث الوظيفية واملمهة التارخيي: املهنج .1

 يف هبا« يتعلق ما ولك ووثائقها ونصوصها التارخيية الظاهرة

 استحضار - هنا - ونقصد وفصوله، احلارض التارخيي البحث

 الثالمثائة البحرانية القرى ملمجوعة التارخيي )الوجود ظاهرة

 أو ستة امتداد عىل تقديرنا حبسب قامئة بقيت اليت والستني(

 امليالدي، (11) القرن من املمتدة القرون بني ما قرون سبعة

 بالبحث ذلك ويمت امليالدي، (18) القرن حىت زمنًا أبعد ورمبا

 والوثائق الرسائل بعض أو هبا اخلاصة التارخيية النصوص عن
هبا. املحتلقة

 املادة مع التحلييل املهنج يتعامل التحلييل: واملهنج .2

 إىل املشلكة بتفكيك الدراسة موضوع الظاهرة أو الثقافية

 لتكوين معرفية وحدة يف عنارصها ربط مث أولية، أجزاء

 القيام املهنج هذا طريق عن ويمت متاكملة، نظر وجهة

 يف والتأمل والوثائق والرسائل النصوص كفهم ذهنية بعمليات

بسيطة أجزاء إىل أفاكرها وجتزئة معانهيا وتفكيك مضاميهنا،
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 مل مرتابطة، معرفية وحدة - ذكرنا مكا - جمموعها يف تكؤن

2 لقرى لتارخيي )الوجودا قضية إزاء ونظرةموضوعيةمتداخلة
I -K -K- -Kت والستني(. الثالمثائة البحرانية

3 سابقة: دراسات
 واملؤرخني املعارصين البحرين عملاء من جمموعة بذلت

 القرى عن الدراسات بعض إلعداد املخلص جهدها مهنم والباحثني

 دراسة باستثناء - الدراسات هذه وغالب البحرين، ومناطق البحرانية

 عن دراسات من فرعيًا اكن م(2009) البحرين مناطق عن النويدري

 الباحثون هؤالء كتهبا الدراسات وهذه البحرين، تارخي من جوانب

ودراساهتم. كتهبم مضن حلقات أو كفصول القرى عن

 الدراسة نعمل مكا فهي م(2009) النويدري سامل األستاذ دراسة أما

 البحرين«، »مناطق املعرفية مادهتا تناولت اليت السابقة الوحيدة

 البحرين يف واجلزر واملدن بالقرى الكرمي القارئ بتعريف واهمتت

 موضوعًا مهنا وجعلت عامرة، أو مندثرة البلدات هذه اكنت سواء

 االطالع - احلظ لسوء - لنا يتح مل ذلك مقابل يف ولكن هلا، رئيسيًا

 البحرانية القرى جمموعة عن ومستفيضة مستقلة دراسة عىل

 أوىل دراستنا تكون ورمبا الكتاب، هذا موضوع والستني.. الثالمثائة

(.360) البحرانية القرى عن الدراسات

K- -K- ٤

الدراسة: صعوبات
 صعوبات هناك تكن مل أنه - الدراسة هذه يف - حلظناه وما

 وجود إىل تشري تارخيية وكتابات مصادر توافر عدم من نامجة

 اإلشارات مفصادر والستني(، )الثالمثائة البحرانية القرى جمموعة
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 التارخيي الوجود لتأكيد )اكفيًا( نراه بنحو نسبيًا متوافرة القرى هلذه

 ويكيف األقوال، مائت إىل إثباهتا حيتاج فال املعنية، البحرانية للقرى

 يف البحرانية للقرى التارخيي الوجود هلذا مؤيدة آراء عىل العثور

 املؤرخني من عرشة حوايل بلغت وقد القدمية، املصادر من عدد

القرى. هذه عدد تزوير إىل حتتاج ال اليت والرسائل والوثائق

 عن التارخيية والكتابات باملصادر املدونة اإلشارات أن مكا

 لكما تدرجييًا تزتايد املذكور بالعدد القرى هذه بوجود االعتقاد

 أو قدمية اكنت سواء املصادر من أكرب لعدد قراءاتنا تزايدت

 بني أو قدمية كتب صفحات بني فنعرث ثانوية، أو أولية معارصة،

 البحرانية للقرى التارخيي للوجود إشارات متأخرة ثانوية دراسات

والستني. الثالمثائة

يأيت: مكا إلهيا نشري واحضة صعوبات ثالث وهناك

 القرى جمموعة بوجود القول تؤيد وكتابات مصادر توافر مع .1

 هذه أن نرى فإننا البحرين جزيرة يف والستني« مثائة»الثال

 أمساهئا حتديد وأغفلت القرى، هذه تعداد تركت املصادر

 يف ختتلف ومل اهنيارها، وظروف اجلغرافية ومواقعها

 واملعارصة، احلديثة الدراسات عن القدمية الدراسات هذا

 القدمية، التارخيية املصادر من قليالً عددًا فإن ذلك ومع

 بقدر - بأمساهئا القرى هذه بعض ذكرت حديثة ودراسات

 صعوبة إىل اإلغفال هذا فأدى عهنا، لكام كثري ودون - احلاجة

 املندثرة، القرى خباصة (360) القرى جمموعة عىل التعرف

 واجلغرافيني املؤرخني من وأغلهبا معارصة أخرى ودراسات

 االمضام من بقدر - أحصاهبا حترك قد والبحرانيني األجانب

 عهنا، التارخيية والكتابة القرى هذه عن للبحث - واملسؤولية

املذكور، العدد إىل البحث يف تصل مل الدراسات هذه ولكن
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 ما حتديد من املعارصة) الدراسات هذه بعض اقرتبت وإمنا
 عىل معقود واألمل بأمساهئا، قرية وثالثني مائتني عن يزيد

 اجلهد هذا استمكال يف املخلصني البحرانيني الباحثني جهود

 أو املدمرة )القرى أمساء من مزيد عن والكشف العملي،

ماضية. قرون يف موجودة اكنت املختفية(

 ومتداخلة متشابكة بطبيعهتا ويه التارخيية، الدراسة هذه إن .2

 ونفسية، تارخيية حساسية داخله يف يطوي موضوع ذات

 ظواهر بدراسة اهمتت سابقة دراسات عن ختتلف ال ولكهنا

 وتتصادم والعرقية، املذهبية احلساسيات فهيا تتداخل تارخيية

 القرى وجود وليدة ليست حفساسيهتا ذلك ومع املصاحل، فهيا

 فئة مواقف من نامجة وإمنا نقص، أو هيلع زاد احلدد.. هبذا

 القرى( هذه تارخي )حمو أرادوا هلا واملنكرين املشككني من

 القرى، هذه مبايض له عالقة ال جديد تارخي وتأسيس وتقويضه،

 اجلزيرة هذه ألهايل التارخيي بالوجود االعرتاف يريد وال
 - ورسائلهم القدماء املؤرخني هشادات من -بالرمغ األصليني

 زمن يف الوافدين من ومه املشككون، هؤالء يتساوى حىت

 األبناء ومه األصليني، الساكن وجود بتارخي التارخيي وجودمه

 ذكرت إذا اليت البحرين جزيرة يف القدمية للقرى التارخييون

 املذهبية حساسيهتم وأظهرت العصبية، نفوهسم يف استثارت
 فإن الصعوبة هذه علهيا تنطوي اليت احلساسية ومع والعرقية،

 )لملحليني حيدد والسلبية اإلجيابية ووقائعه حبوادثه التارخي

 التارخيي، وجودمه وزمن وانمتاءمه هويهتم والوافدين(

أنفهسم الوافدون ودون األصليني، تارخي املؤرخون كتب فقد

 األستاذ دراسة ويه البحرين(، )مناطق جمال يف تارخيية دراسة آخر انظر (1)
 - جغرايف ممجع البحرين.. )مناطق بعنوان النويدري عبدالله بن سامل

 .187- 17ص الثاين، باملجلد البحرين(، تارخي )موسوعة كتاب يف تارخيي(
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 العتوب، جميء بعد أو قبل سواء اجلزيرة يف وجودمه تارخي

 فال والعرقية الدينية الفائت مجيع من األصليون الساكن أما

 فلكام احلقائق، أعناق يلوي مفتعل تارخي لصناعة حيتاجون

 وأيامه وأسابيعه سنواته وتقادمت الزمن حركة تزايدت

أصالهتم. جذور تزايدت

 الزمين مداها جغرافية خرائط عىل احلصول نسبيًا ميسورًا اكن .3

 ومدهنا وقراها البحرين جزائر عن قليالً أبعد أو عام مائة

 التارخيية )اخلرائط كتاب يف مكا املختلفة الطبيعية وعيوهنا

 وهو جريمان، روبرت ملؤلفه م(،1970- 1817 بني للبحرين

 اخلرائط من وافرًا عددًا ومض أجزاء(، )ثالثة من مكون كتاب

 مدخل إىل باإلضافة املتنوعة، والتارخيية والسياسية الطبيعية

 الكتاب طبعة أما مستقل، كتيب يف مطبوع هلا متهيدي كتايب

 وتارخي اإلجنلزيية، باللغة حديثة طبعة فهي إلهيا رجعنا اليت

 واجلغرايف املؤرخ هذا مجع وقد م(،1996) عام هو طبعها

 عددها حدد للبحرين التارخيية اخلرائط من جمموعة األورويب

 خرائط بعضها خريطة (69) ب كتابه من األوىل الصفحات يف

 ودقيقة هامة بيانات اخلرائط هذه وتضمنت وكبرية، جوية

 وأمساء البحرين، وجغرافية تارخي عن مفصلة ومعلومات

 والرؤوس الطبيعية وعيوهنا وجزرها، البحرين وقرى مدن
 من كذلك نلحظه وما الطبيعية، ومواحقها نا،بالد يف املتناثرة

 التارخيية للخرائط دراسته يف ركز املؤلف أن الكتاب عنوان

 »قرنًا تتجاوز نسبيًا طويلة فرتة عىل للبحرين واجلغرافية

 الفرتة هذه ومتتد احلديث«، البحرين تارخي من القرن ونصف

 آل جميء بعد ما ويه م(1970 إىل م1817) عام من الزمنية

 ذلك مقابل ويف ميالديًا، عامًا (35) حبوايل للبحرين خليفة

تساعدنا زمنيًا وبعيدة قدمية خريطة عىل العثور علينا تعذر
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 بعدد أو والستني الثالمثائة القرى هذه انتشار معرفة عىل

 فرتة يف البحرين جلزيرة اجلغرافية املساحة عىل مهنا أقل

 ومما امليالدي، عرش الثامن إىل عرش الثاين القرن من وجودها

 عىل البحرانية القرى انتشار عن الذهين التصور أن فيه شك ال

 المشالية املنطقة اكتظاظ عن تصورنا مصدره اجلزيرة خارطة

 من وأحيانًا الغالب، يف تارخيية مصادر من اجلزيرة ووسط

قدمية. جغرافية مصادر

ال^عتذة فية الشقا والدوت ال^صادر

 إىل مادته لكتابة معريف جمال أي يف عادة الباحث يلجأ
 من حرجًا الباحث جيد وال أمكن، ما لديه املتاحة الثقافية أدواته

 وجهة لتعزيز العمل موازين يف معتربة ثقافية أداة بأية االستعانة

 ومبتغاة، مرغوبة نتاجئ إىل الوصول يف األداة هبذه واالستعانة نظره،

 وتدعمي الدراسة هذه أهداف حتقيق يف أيدينا بني أنه ونعتقد

 مصادرنا جتسد ذاته الوقت يف ويه الثقافية، األدوات بعض نتاجئها

 حبثن، موضوع دراسة يف مهنجية جمموعة نظرنا يف ألهنا بناهئا يف

األدوات: هذه ومن

 هلا اليت القدمية خباصة املرجعية التارخيية والكتب املصادر .1

 السابع اهلجري القرن بني ما يرتاوح ما التارخيي العمر من

اهلجري. العارش القرن إىل

 البحرين مناطق تارخي عن املعارصة التارخيية الدراسات بعض .2
 السنوات يف القرى بعض تارخي عن البحرانيني دراسات ومهنا

 القرى عدد تذكر البحرانيني لغري تارخيية ودراسات األخرية،

قرية. (360) بنحو البحرانية

 لتاريخية، لثقافية الوثائق ومصدرثالثهوماحصلناعليهمن .3
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 من املسمتدة العمثانية الوثائق بيانات من لنا تيرس ما ونعين

فهيا. الوزراء جملس ورائسة احلمثانية اخلارجية وزارة أرشيف

 يف املوثقة التارخيية التقارير بعض وبيانات مبعلومات االستعانة .4

فهيا. الوزراء جملس ورائسة احلمثانية اخلارجية وزارة أرشيف

 الرتامج كتب إىل - الثقافية األدوات استخدام -مضن اللجوء .5

الخشصيات. حبض أحوال ملحرفة الذاتية السري أو

 ويه هذا، كتابنا موضوع املشلكة طبيعة إىل اإلشارة وبعد

 بعض بعده أثره واقتىف اخلوري، إحساق فؤاد األستاذ أثارها إشاكلية

 احلديث البحرين تارخي يف الباحثني من ومه البحرانيني، الباحثني
 فإن ثغرات من هيلع انطوت ما وبعض اإلشاكلية هذه مستغلني

 احلرب الباحثني من وآخرين اخلوري حماولة عىل الرد يف معاجلتنا

 (360) وبلداهتا البحرين قرى حلدد الكبري المك وجود يف التشكيك

ثقايف. طابع ذات تارخيية مكونات عىل ترتكز

يأيت: مكا يه املصادر وهذه

 الناس عامرة أوال«جكزيرة »جزيرة املؤرخينعن حديث .1

 علهيا والوافدين واألصليني املحليني ساكهنا من بالناس وآهلة

املجاورة. الدول من

 عىل وحديثة مهنا، )قدمية العربية والتوارخي املصادر تأكيد .2

 األم البحرين جلزيرة العريب االنمتاء حقيقة عىل سواء( حد

 وانمتاهئا القومية هويهتا وتعزيز هبا املحلقة واجلزر )أوال(

العريق.

 الثالمثائة البحرانية والبلدات القرى عدد عن التارخيية النصوص .3

 املقولة، هبذه املرتبط التارخيية القضايا وعن والستني،

اجلزيرة. هذه لساكن البرشية االجمتاعية وباملكونات
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 البحرانيني الباحثني بعض فهيا قام اليت املتأخرة والدراسات .4

 100) بني البحرين جزيرة يف والبلدات القرى لعدد فعيل حبرص

-360.)

 القرى عدد يف التارخيية االنتاكسة وعوامل األمنية األحداث .5

 شتات حوادث وقوع من هبا ارتبط وما البحرانية والبلدات

 القرى هذه أهايل من كثرية ومجوع جلماهري قرسي وهتجري

 عدد إىل القرى هذه عدد اخنفاض إىل أدى قد املضطهدين
خرابًا. و مهدمة قرية وتسعني قرية ستني بني ما تراوح جديد

ع 2٤ ه

اخلوري: عند الرمسية الجسالت

 هبذا تشكيكه يف اخلوري إحساق فؤاد الدكتور األستاذ واستند
 يف اكن »فلو بقوله: البحرانية والبلدات القرى من الكبري العدد

 خليفة آل وصول قبل ومدينة وبلدة قرية وثالثني ثالمثائة البحرين

 الدقة من يشء عىل بدت اليت التارخيية الجسالت لذكرهتا للحمك

 الجسالت هذه عىل اعمتد أنه هيلع ونرد . عرش« الثامن القرن يف

 زمن عن متأخر زمن وهو العرشين، القرن من العرشينات يف

 القوى أن مكا أمنية، أحداث من علهيا جرى وما القرى هذه وجود

 لك ترصد ال آنذاك علهيا واملسيطرة الجسالت هذه يف املحتمكة

 يشء لك حيفظون ال الجسالت يف املحتمكون هؤالء يزال وما يشء،

 أهدافهم ختدم وال غاياهتم مع تلتيق ال اليت املستندات خباصة

 الرتاث مصادر استقىص أنه يثبت مل اخلوري أن مكا ومقاصدمه،

 فأصبحت مقولته، يثبت حىت - بمشولية وال منه عينة ال - الثقايف

تارخيية. حقائق إىل وال عملية مراجعة إىل يستند مل »لفظيًا« قوالً

.49ص البحرين، في والدولة القبيلة الخوري، إسحاق فؤاد (1)
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 تثبت مل التارخيية احلقائق من الكثري أن إىل النظر ونلفت

 منجزات إىل املثال سبيل عىل اإلشارة كعدم التارخيية الجسالت يف

 حىت بعده وما اهلجري السادس القرن من البحرين يف العملية احلركة

 يشء، لك تذكر مل التارخيية فالجسالت اهلجري، عرش الثالث القرن

 واملصنفات املخطوطات آالف الجسالت هذه جتاوزت ذلك ومع

 الثالثة فرتة خالل البحرانيون منه عاىن الذي والشتات املندثرة، والقرى

 وال واألدبية العملية الهنضة هذه جوانب ذكر عدم مع السابقة، قرون

 وجغرافية، تارخيية مصادر يف مثبت املذكور العدد أن مكا منجزاهتا،

 املحفوظ اللوح يه وال الوحيدة األدوات يه الجسالت هذه وليست

 أقوى يه الجسالت غري مصادر وهناك واقعة، أو حادثة يفارق ال الذي

 اخلوري أمهل فملاذا وصدق، فاعلية املعتربة التارخيية الجسالت من

الجسالت؟. هذه اعمتاد

 من وقراها البحرين بلدات عدد ذكر إمهال أن املؤكد ومن

 يعنيه ملن أبدًا وجودها يليغ ال التارخيية الجسالت يف تثبيهتا

 يكتهبا من جتد أهنا ملجرد القرى مائت شطب ميكن فهل أمرها،

 ثقافية جتربة إلغاء ميكن وهل املتنفذين؟ حتمك حتت جسالت يف

 ألهنا وتارخيها أوال جزيرة معر من لقرون امتدت وغنية وحضارية

 يفعل وما حمايدة؟ غري أو رمسية تارخيية جسالت يف تثبت مل

والسلطة؟ النفوذ أحصاب يدونه مل طاملا برتاثهم الناس

 جيهل أنه اخلوري إحساق فؤاد الدكتور خطاب من ويلحظ

 له دراية ال أنه ويبدو البحرانية، القرى تارخي خصائص بعض متامًا

 عمل لكتب إشارة مصادره يف جند فمل والرويح، الثقايف بتارخيها

 البحرين لعملاء كتب عىل يعمتد ومل وغريمه، البحرانيني ترامج

 الذين القرى وأهايل الثقايف التارخي هذا خصائص لفهم ومصادرمه

الرتاث. هذا أجنزوا
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'ا ومل حلضارية إجنازاهتا القرىممتزية،وقدصنعت وهذه
H ملجرد اء ألدب وا واملؤرخون العملاء يشطهبا فهل الجسالت، تثبهتا

 الرمسية؟. الجسالت يف تثبيهتا رفضوا والسلطة النفوذ أحصاب أن

 مل املثال سبيل فعىل تارخيية، األخرى يه عملية جسالت وهناك

 بقراها، وال البحرين لعملاء الثقايف بالتارخي الرمسية الجسالت هتمت

 من قريبة أو كبرية ببلدات أشبه قرى ويه الكبرية، القرى خاصة

 تابعه ومن اخلوري إحساق فؤاد جهله ما وهذا آنذاك، مدينة جحم

 له التنكر بعضهم أراد ورمبا البحرانية، القرى عدد عن تشكيكه يف

ومعد. قصد عن

 ملحقة صغرية قرى جمموعة الكربى البحرين قرى من ويتفرع

 من بعض وأكد واالجمتايع، اإلداري كياهنا نطاق يف داخلة أو هبا

 من الرجال ترامج يف الكتب وبعض القرى هذه تارخي يف كتب
 بن سلميان الشيخ البحراين املحقق اكلعالمة البحرانيني العملاء

 سامل واألستاذ املبارك إبراهمي والشيخ البحراين، املاحوزي الله عبد

 وقد هلا، تابعة صغرية وقرى كبرية قرى عىل وغريمه النويدري

 والقرى الكبرية للقرى عديدة أمثلة البحرانية القرى تارخي اخزتن

واالجمتايع. اإلداري نطاقها حتت تنضوي اليت هلا التابعة الصغرية

 تقريب طريقها عن ميكن اليت الشواهد بعض ذكر وميكننا
 طوباويًا« ذهنيًا »تصورًا وليس واقيع، كرمق قرية (360) العدد

 حبقائق يضيق اكن من بعض وتابعه ذلك، إىل اخلوري ذهب مكا

ورؤاه. معتقداته تعاكس

 بن أمحد بن يوسف الشيخ رأس مسقط ويه كبرية، قرية فاملاحوز
 ويه احلدائق، كتاب موسوعة صاحب البحراين عصفور آل إبراهمي

 العمل احتضنت كربى بيئة سابق زمن يف اكنت تارخيية قرية

 تمسى مكاضهيا ليست اليوم ويه الدينية، وحوزاهتم والعملاء
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 أم قرية وقيام وهلتا الدوجن القريتني اندثار مع التارخيي بامسها

 قرييت مضن الداخلة األرايض إىل أراضهيا امتداد أو حمهلا احلمص

 الله عبد بن سلميان الشيخ املحقق العالمة ذكر فقد وهلتا، الدوجن

 يف اخلارجية من وأصله فهيا، ولد اليت قريته أن البحراين املاحوزي

 الدوجن يه قرى ثالث من زمانه يف مكونة »املاحوز« أن سرتة،

والغريفة. واهللتا

 بيمنا دراسته، يف اخلوري يعدمها مل قريتان القول هذا فيف

 القرن يف البحرين عملاء وأهشر أمه أحد يف واحضة إلهيا اإلشارة

 مثال جمرد وهذا اهلجري، عرش الثاين والقرن امليالدي، عرش الثامن

 اخلوري عند والتارخيية الثقافية املتابعة قصور عىل وحمدود صغري

 والستني«، الثالمثائة البالغة البحرانية »القرى بفكرة التشكيك يف

 وبعضها اندثرت، اليت البحرانية القرى من عدد أمساء وهناك

 املقرب ابن ديواين يف ذكرت قد العريب الشعر دواوين يف باقية

البحرانية. الدواوين عرشات ويف اخليط، جعفر وأيب العيوين

 املحقق البحرين( وعملاء بابويه آل )فهرست صاحب قال

 الله عبد بن أمحد الشيخ ترمجة يف البحراين املاحوزي( )سلميان

 قرية ويه املجعمة، والزاي املمهلة باحلاء »املاحوز املاحوزي:

 بالدال »الدوجن« حمال: ثالث ويه البحرين، قرى من عظمية

 ويه فاجلمي املفتوحة فالنون الساكنة فالواو املفتوحة، املمهلة

 الشيخ حملة ويه والقرص، فوق، من املثناة بالتاء و»هلتا« حملتنا،

 املمهلة والراء املمضومة، املجعمة باخلين و»الغريفة« املذكور،
(.1التصغري«) زنة عىل املفتوحة

اهلجريي املبارك نارص بن إبراهمي الشيخ العالمة يذكر وكذلك

 البحرين، وعلماء، بابويه آل فهرست البحراني، الماحوزي الله عبد بن سليمان (1)
.91 - 90ص ،2 رقم الستراوي سليمان بن علي الشيخ ترجمة
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 t املحقق فهرست يف ذكرت اليت »عايل« قرية أن البحراين التوبالين
 ق العالمة )فهرست ب املعروف كتابه موضوع لكتابة مكاكن املاحوزي

 حبرانية قرية التارخيي واقعها يف يه الثقافية ومادته املاحوزي(

الله رمحه املبارك العالمة ذكر مكا - وتتكون وأصيلة، تارخيية
 لقرية مجيعها وتنمتي املساحة، متفاوتة قرى مخس من - تعاىل

 عايل يه الصغرية القرى وهذه التارخيية(، عايل )قرية يه كربى
(.1والرشايك«) حويص، وعايل حص، وعايل مثود، وعايل معن،

 املحقق عهنا وقال املساحة، كبرية ويه سرتة، جزيرة أما

 من كبرية »قرية البحراين املاحوزي الله عبد بن سلميان الشيخ
 بامسها غالبًا فتذكر مساحة البحرين جزر وثالث (، البحرين«) قرى

 أللقاب عادة عملاؤها وينسب سرتة، أي املألوف.. التارخيي

 عدد إىل تتفرع جكزيرة ولكهنا السرتاوي، أو السرتي العالمة مثل

 القرى وهذه تقدير، أقل عىل مثان أو سبع عن تقل ال القرى من

 أجنبت اليت القدمية سرتة ويه التارخيية(، )اخلارجية يه الصغرية

 واديان، قرى إلهيا ويضاف املعروفني، عملاهئا من كبرياً عددًا
 وأبو والقرية، ومهزة، وسفالة، ،(3واحلمرية) مركوبان، أو ومرقوبان

يومًا اكنت اليت القدمي البالد وكذلك ،(4البيض«) أم وحالة العيش،

 البحراين، التوبالين اهلجريي املبارك إبراهمي للشيخ البحرين، حارض كتاب انظر (1)
.50ص

.68ص البحرين، وعلماء بابويه آل فهرست الماحوزي، (2)
 البحر من بالقرب سترة جزيرة من الغربي الشمالي الركن في تقع مندثرة القرية هذه (3)

 في واالستجمام للسكن مقيظاً وكانت صالح، النبي جزيرة - سترة جسر من القريب
 اليوم، تصحرت وقد وأشجارها، بنخيلها تعج وكانت الشيوخ، بعض وسكن الصيف شهر

 وأصبحت صالح، النبي جزيرة - سترة بجسر يرتبط الذي العام الطريق عليها يمر حيث
ومشهورة. كبيرة تجارية لمحال مكاناً

 - جغرافي )معجم البحرين مناطق البحرين، تاريخ موسوعة النويدري، سالم (4)
.88ص ،2 مجلد تاريخي(،
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 من عدد هبا يلحق للبحرين عامصة قرون قبل ويه كربى، مدينة

 أو اخلميس قرى ومهنا قرية، (13) تقريبًا وتبلغ الصغرية القرى

 وأبو زيدان، وأبو خفري، وأبو والزجن وطشان، واملىلص، املهشد،

 اخلميس، وسوق السوق، حلة بين، عشرية، وأبو واملويلغة، هبام،

اسة«)؛(.

 مسقط »كتاكن« قرية الكبرية توبيل بلدة قرية عن وتتفرع

 وعدد البحراين التوبالين هامش السيد املحدث الكبري العالمة رأس

 كتب ذكرهتم الصغرية وقراها توبيل أبناء من آخرين عملاء من

 الصغرية القرى من جمموعة فهيا اندرج وقد وغريها، البحرانية الرتامج

 حىت ومعروفًا وعامرًا موجودًا اآلآخر بعضها يزال وما اندثر، قد بعضها

 توبيل قرى ومن البحرين، لقرى االجمتايع النسيج يف بفعاليته اآلن

 وتوبيل ومري، وبردج، واهلجري، واجلبيالت، الكورة، قرى التارخيية

 البحراين اخليط جعفر الشيخ البحر أبو بعضها ذكر وقد ،(2نفهسا«)

 قصائده من عدد يف رمحته بشآبيب هيلع وتعاىل سبحانه الله أفاض

 مياه آنذاك يعرب وهو السبيطية«، »المسكة حادثة يف قصيدته خباصة

وتوبيل. القدمي البالد منطقيت بني الفاصل البحر

 قرى مضن الصغرية القرى بعض اندراج عىل األمثلة بعض تلك

 هذا اسمتر وقد م،1783 سنة العتوب جميء قبل ما فرتة يف كبرية

قريب. عهد إىل الصغرية والقرى الكبرية القرى بني التارخيي الواقع

 جزيرة بقرى املحلقة الصغرية القرى جمموع أحصينا وإذا

وعايل توبيل وقرى القدمي البالد ومنطقة القدمية واملاحوز سرتة

 - جغرايف )ممجع البحرين مناطق البحرين، تارخي موسوعة النويدري، سامل (1)
86ص ،1ج يوسف، الشيخ وكشكول ،37 - 17ص ،2 جملد تارخيي(،

.35ص ،2 جملد السابق، املصدر (2)
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 أو قرى خلمس لكها تنمتي قرية (30- 28) بني ما عددها يكون

 القرى هذه بعض اندثرت وقد البحرين، قرى من كبرية بلدات

 خفري، وأبو توبيل، يف وبردج ومري سرتة، يف احلمرية مكنطقة

 أمساء ذكرت وقد القدمي، البالد منطقة يف وغريمها السوق وحلة

 الشعر دواوين بعض ويف الرجال، ترامج مصادر يف القرى هذه

 البحراين القطييف اخليط حممد بن جعفر الشيخ البحر أيب كديوان

 وقد عرش، من أكرث وبلغت البحرين يف طوال سنوات عاش الذي
 شعرًا فهيا ونظم ديوانه، ذلك عىل يدل مكا أوال جزيرة فهيا عشق

هبا. وطنيًا وارتباطًا بأهلها و هبا تأوهًا

 الباحثني بعض ذلك لفهم التفسريي السياق هذا يف ومىض

 األستاذ الباحث كصديقنا املتأخرين من املعارصين البحرانيني
 من الكثري »اختفاء ظاهرة عن دراسته يف املرشد مريزا عباس

 إىل يشري اكن القرى من الكبري العدد أن فذكر البحرانية«، القرى
 للقرية اجلخرافية الرتكيبة وأن قرية، للك الداخلية األحياء تعداد

 قرى عىل حتتوي عام امس علهيا يطلق كبرية قرية من مكونة اكنت

 القدمي بالد أو قرى أربع تضم اكنت اليت توبيل قرية مثل صغرية

 تقرتب تمسيات ويه الداخلية، القرى من جمموعة تضم اكنت اليت
 ما نادرًا وهلذا املعارصة، القرى يف الداخلية األحياء تمسيات من

 عادة ويكتيف الداخلية، القرى هذه إىل العامل أو الفقيه ينسب اكن
األم«)؛(. القرية إىل بنسبته

 إحساق فؤاد الدكتور إشاكلية عىل الرد إن القول وخالصة
 وخصائصها البحرانية القرى تارخي من كثرياً جيهل اكن أنه اخلوري

 القرن من الثاين العقد يف رمسية جسالت عىل اعمتد ألنه

يرصد. أن له أريد ما بعض إال يرصد ومل العرشين،

.33ص البحرانية، القرية ذاكرة املرشد، عباس (1)
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يأيت: مكا ويه الدالالت بعض حتديد مت فإنه تقدم ومما

 البحرين جزيرة يف للبحرانيني ساكنية كثافة وجود حتديد . 1

دراستنا. من الحق موضع يف سيأيت مكا )أوال(

 الداخلية احلروب بسبب القرى هذه ساكن عدد وتناقص تقلص .2

 من فعلوه وما علهيا اجلور حاكم تداول وكرثة واخلارجية،

 النقص باجتاه معاكس ساكين حراك إىل فأدى ومآس مظامل

 وفرويغ الطايئ النهباين خليفة بن حممد الشيخ ذكر مكا
 خالل من العرب( )ملوك كتابه يف الرحياين كأمني وغريمها

والفنت. املحن من الناس وفرار ترشيد من هلم حدث ما

 واملسملني لعرب من واجلغرافيني املؤرخني إناقوالبحض .3

 ميكن ال تارخيية وجسالت مصادر مبثابة يه القرى عدد يف

 هذه قيدت وقد جتاهلها، تشكيكه عىل والسائرين للخوري

 وما قرون، مدى عىل كتهبم يف البحرين ساكن عن األقوال

 ساكن عدد ملعرفة الباحثون إلهيا يستند عملية جحة تزال

 ذكروا وأهنم قرون، عدة قبل وبلداهتا قراها وعدد البحرين

وبلدة. قرية (360 - 330) بني ما القرى عدد

 القرى هذه ساكن من الساحقة الكرثة بأن األقوال هذه تفيد .4

 )جزيرة اكن سواء البحرين يف العرب الشيعة من مه والبلدات

 سواء حد عىل أخرى عربية مناطق ويف الكبري( اإلقلمي أو أوال

 تناسلوا وقد التارخي، مصادر من وعدد املجاور ابن ذكر مكا

 من بالدمه أرض عىل متالحقة قرون وعرب التارخي مدار عىل

 ومتمي وربيعة، القيس، عبد كبين وطوائفهم أصيلة عربية قبائل
عديدة)(، دراسات يف ذلك عرضنا وقد وغريها، وائل بن وبكر
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 كهشادات األصيل العريق االنمتاء هبذا املؤرخني بعض وهشد

وغريمه. العسقالين جحر وابن بطوطة وابن احلموي ياقوت

 خليفة آل جميء قبل الرمسية التارخييةخاصة الجسالت إن .5

 وآثاره البحراين الشعب جتارب لك احلظ لسوء توثق مل

 أمساء وتوثيق البحرين، عملاء لدى العملية اكحلركة احلضارية

 صاحلها من وليس وشعراهئا، وأدباهئا البحرين عملاء بعض

 حاجهتا ترى ما بتوثيق الجسالت هذه اكتفت هلذا ذلك، معل

 جسالت اعتبارها ميكن تارخيية مصادر هناك ولكن لتوثيقه،

 حلسن اعتبارها وميكن احلقائق، بعض جسلت قد معتربة

 ككتب هبا املرتبطة والوثائق للحقائق، موثق مكصدر احلظ

 مل اليت املخطوطات وبعض ومدوناهتم وكتاباهتم املؤرخني

 إلهيا النظر يريدوا مل أو وغريه اخلوري إحساق ليد تصل

معتربة. وتارخيية ثقافية كوثائق

" 7م متهيدية تاخبية قض|يا

 تبحث اليت لدراستنا مهامً مدخال نعتربها تارخيية قضايا مثة

 الثالمثائة البحرانية )القرى ملمجوعة التارخيي الوجود ظاهرة

 التارخي من قرون وسبعة ستة بني ما ترتاوح ملدة والستني(
 جوانب حمرفة عىل القارئ تعني إلهيا اإلشارة أن ونعتقد اهلجري،

القرى. هلذه التارخيي الوجود حقيقة من

يأيت: مكا يه القضايا وهذه

 تاريخهم، البحرين، في العرب الشيعة كتاب وكذلك السنة، أهل مصادر
 القرية تاريخ في دراسات وكتاب الحضارية، وإنجازاتهم العربي وانتماؤهم
أوال( البحرين.. في الشيعة وتاريخ البحرانية،
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(:360) البحرانية القرى جمموعة لوجود التقديري التارخيي العمر .1

 ه690)ت املجاور بن حيقوب بن يوسف الدين مجال املؤرخ زار
 قرية، وستني ثالمثائة وجود عىل زيارته يف وأكد أوال، جزيرة م( 1291/

 حيدد ومل خليرمه، واحدة وقرية إمامية، قرية (359) ل قمسها وقد

 وفاته، قبل متت قد الزيارة هذه أن املؤكد ومن الديين، مذههبم
 زمين معر إىل حيتاج اكن الوجود هذا أن املؤكد من أنه مكا

 كأقرب قرن عن يقل ال بزمن ومعارهتا ونشأهتا لتكويهنا ترامكي

 وبالتايل فرضية، جمرد هنا قلناه وما األبعد، عىل وقرنني زمين مدى

 بالعدد جممتعة القرى هذه وجود جتمع اليت الزمنية الفرتة فإن

 لك معر يف تفاوت مع اهلجري اخلامس القرن من نقدرها (360)

 عىل نشأ وبعضها اهلجري، للقرن ميتد فبعضها األخرى عن قرية

 قبل املجاور ابن زيارة تارخي حىت اهلجري التارخي قرون امتداد

ه(.690) عام وفاته

 املذكور بالعدد القرى من املمجوعة هذه وجود أن ونعين

 البحرين جلزيرة وزيارته املجاور ابن وجود من زمنيًا أبعد اكن

 عىل التارخيي وجودها القرى هذه بسطت مث لكماته، تويح مكا

 املالح فيه هشد الذي اهلجري العارش القرن حىت الحقة قرون مدى

 بوجود العمثانية الوثائق وبعض ماجد بن أمحد الربان اخلليجي

 دراستنا مالحق يف سيأيت مكا إليه املشار الكبري بالعدد القرى هذه

.يديك بني اليت

 جزيرة م1765 عام نيبور كريسنت الدامنريك الرحالة زار وعندما

 الغزو معليات بعد وتناقص تراجع قد القرى هذه عدد اكن البحرين

 فرتة ويه اإلقلمي، يف البدو مجاعات وجهمات والعامين الربتغايل

 ولكن عام، أربعني سوى الثاين العامين الغزو تارخي عن تبعد ال

لزمان سابقة فرتة يف القرى هذه بوجود وهشد عاد الرحالة هذا
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 قرية ستني من أقل إىل قرية (360) من عددها بتناقص وأقر زيارته،
حبرانية.

 واملعارصين املتأخرين واألجانب العرب الباحثني بعض نقل ولقد

 احلروب »إن قوله: نيبور( )كريسنت الدامنريك الرحالة عن ذكرنا مكا

 (360) من فهيا القرى عدد تناقص إىل وأدت البحرين ساكن خفضت

 وهو كول، جوان وذكر (، بائسة«) قرية ستني إىل وقرية مدينة

 البعض، يكرهه الذي االعتقاد هذا أمرييك جاميع وحمارض باحث

 رشق يف اإلمامية الشيعة عن ودراسته حبثه سياق يف وذلك

 شيعية غالبية تقطنه الذي البحرين بالد إقلمي أو العربية اجلزيرة
 أن (Carstan Niebuhr) نيبور كريسنت وجد م 1763 عام »يف أنه:

 فقط 60 إىل اخنفضت قد 360 عددها بلغ اليت البحرين وقرى مدن
(2االقتصادية«) واألزمات واملحن للدمار تعرضت بعدما

 عرش الثاين والقرن اهلجري، اخلامس القرن بني الزمن ويرتاوح
 سبعة حبوايل )أوال( البحرين جزيرة كريسنت فيه زار الذي اهلجري

 لوجود املقدرة التارخيية الفرتة نعتربها ما ويه جهرية، قرون

 القرى هذه من كبري عدد تآلك وقد التارخيية، القرى جمموعة

 وعدوانية وعسكرية أمنية أسباب غالهبا يف اكن خمتلفة ألسباب
 »شتات حاالت عن عقدناها اليت احللقة يف توضيحه سيأيت مكا

 بعيدة ومناطق اجلوار، مناطق إىل القرسي« وهتجريمه البحرانيني
أفريقيا. ورشق اكهلند اخلليج عن نسبيًا

ه -K ل٤

 العربية الجزيرة شبه إلى رحلة كتابه.. في نيبور« »كريستن قاله ما انظر (1)
.137ص ومواقف، وتاريخ نسب البحارنة، ربيعة قبيلة الربيعي، ونجاح ،290ص

 - 1300) العربية الجزيرة شرق كول، جوان األمريكي المؤرخ نقله ما انظر (2)
 جعفر ترجمة اإلمامية، والشيعة المتصارعة التجارية اإلمبراطوريات (1800

.113ص ه، 14 16 سنة الثاني، ربيع الثاني، العدد الواحة، مجلة الشايب،
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العامين: الغزو قبل القرى عدد .2

 وقوع وقبل الربتغاليني، جميء قبل البحرانية القرى عدد اكن

 امليالدي، عرش الثامن القرن يف قرية (360) حوايل العامين الغزو
 وجه عىل - اخلارجية االعتداءات بعض بفعل القرى هذه وإن

 تقلص - العامين الغزو ومحالت الربتغالية، االعتداءات اخلصوص

 الذين املؤرخني بعض لكام حبسب قرية (90 - 60) بني ما عددها

 من ومضات عن كتبوا من أو البحرين وجزيرة اخلليج منطقة زاروا

احلديث. تارخيها

 مائتني امتداد عىل املؤرخني من نفر العدد هبذا هشد وقد

 واملؤرخ نيبور كريسنت الدامنريك الرحالة ومهنم عامًا ومخسني

 اخلليج يف الربيطاين املقمي جونز وفيلكس فرويغ، عباس اإليراين

 ابن العدد هبذا البحرانية القرى وجود إىل أشار وقبلهم العريب،

 الفداء أبو بسنوات وبعده املستبرص(، )تارخي كتابه يف املجاور

 الدين هشاب اخلليجي واملالح البلدان(، )تقومي كتاب مؤلف

 بأقوال املقولة هذه رخست مث النجدي، السعدي ماجد بن أمحد

 بعدد القول هذا وظهر علهيم، الالحقني اآلخرين املؤرخني من

 مخسة عن يزيد الوثيقة هذه ومعر عمثانية، رسائل يف قرية (360)

البحث. هذا طيات يف سيأيت مكا ميالدية قرون

 قبل البحرين يف القرى من العدد هذا وجود يف الشك وإن

 بعض قوة أمام يصمد ال اجلزيرة عىل وسيطرهتم العتوب جميء

 آالف عن تتحدث ومصادر وثائق، وجود من التارخيية احلقائق

 وأمام أخرى، ومناطق وبلدانه اخلليج يف البحرانيني املرشدين

 نيبور كريسنت الدامنريك اكلرحالة املؤرخني أقوال بعض هشادات

وغريه.
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التشريد واقعة من قريب شاهد هو الرحالة الرجل فهذا
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 بزيارة - خشصيًا - قام أن بعد ميالدية سنة (248) قبل القرسي

 ومكا يه، مكا احلقيقة وضع وبدوافع البحرين، جلزيرة ميدانية
 يعنيه ال فالرجل بريئة، غري دوافع آنذاك لديه تكن ومل بنفسه، رآها

 البؤس واقع ومن مآس، من بنفسه شاهده ما سوى زائر مكؤرخ

 الغزو من متكررة حاالت وقوع بعد البحرين أهايل عىل جمث الذي

 عصفور آل يوسف الشيخ العالمة وصفهم الذين والعامنيني الربتغايل

البحرين. لؤلؤة كتابه يف األنذال بالقساة البحراين

2٤ 7٤٤

م(:1737-1717) الشتات نكبة تارخي .3

 بالغزو - مأساوية كظاهرة - البحرانيني شتات تارخي ارتبط

 دقيق زمن حتديد يصعب ذلك ومع املختلفة، بأشاكله اخلاريج

 شدته درجات وتباين الغزو معليات تكرار بسبب النكبة هذه لوقوع

 وقدم املتكررة، الغزو محالت من موجات عىل وقع ولكنه وآثاره،

 أهايل عىل واالجمتايع السيايس الظمل من مناذج البحرين تارخي
 وزواهلا بل وضياعها، القرى ساكن شتات يف تسبب مما اجلزيرة،

 وجودمه يف املتأخرين املؤرخني بعض نصوص يف جاء مكا

 وضوحها يف متفاوتة أمثلة أيدينا وبني املأساة، هذه عن الزمين

 التدمريية، وآثاره اخلاريج الغزو مناذج من التأثريية قوهتا وشدة

 اكتىف بيمنا إلهيا، اإلشارة عن حىت املؤرخني بعض خبل أمثلة ويه

تفاصيل. من خيلو جممل حنو عىل إلهيا اإلشارة مبجرد آخرون

 والعامنيون الربتغاليون الغزاة تسبب أنه ذلك أمثلة ومن

 )القرنني خالل باإلقلمي القبائل وبعض واهلولة البدو ومجاعات
 عرش السابع القرنني يف أي اهلجريني.. عرش واحلادي العارش

 الشتات هذا جوانب بعض وقوع يف امليالديني( عرش والثامن

 أمنية أحداث باجلزيرة وجودمه فرتة يف مرت مث املجفعة، وحاالته
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 مل نفسه الوقت يف ولكن جمملة، بصورة بعضها العملاء بعض رصد

 والفرار الشتات من أخرى حاالت آخرين غزاة وجود فرتة يف ترصد

 أهايل بعض كفرار أمنًا أكرث داخله يف مناطق إىل أو الوطن من

 البحرين، خارج إىل وعوائلها وجو القدمية والفارسية عسكر قرى

 الباحثني بعض وصفه مكا األعظم والشتات الكربى النكبة لكن

 عرش الثامن القرن أو اهلجري عرش الثاين القرن يف اكن البحرانيني

 الغزو حاالت من مخس أو حاالت أربع وقوع بعد وخباصة امليالدي

ه(. 1150) عام إىل ه(1128 - 1127) عايم من بدءًا العامين

 وحتوهلا وقرامه البحرين ألهايل حدث ما أعظم واكن
 - ه 1130) عايم محليت يف وحممط مريض بائس واقع إىل

 بالقوة البحرين جزيرة دخول يف العامنيون جنح حيث ه(، 1150

 واضطرار والسياسية، املذهبية وأحقادمه غضهبم جام وصب

 الفرار إىل املروعة واملظامل اجلور ضغط حتت اجلزيرة أهايل

 تتوقف مل العامين الغزو محالت أن ومع لألمان، طلبًا وتركها

 اجلزيرة إىل العامنيون جاء فقد م،137ه/1150 عام حدود عند

 حتت ويه لغزوها ه( 12 15) م 1802 عام أو - م1800 عام يف

 البحرانيني تارخي يف األعظم الشتات نكبة أن إال العتوب، حمك

 عام إىل م17 17ه/1130) أعوام بني ما عامًا عرشين يف اكن

 وىل أيمنا - الباحث جيد ال النكبة هذه وبعد م(،17 37ه/1150

 يف البحرانية األصول ذوي من اآلالف شتات رؤية سوى - وجهه

 مدن ويف الغريب، اجلنوب يف وخباصة اإليراين الساحل مدن

 وقصباهتا والقطيف الكويت ويف ووسطه، العرايق اجلنوب

 الرشيق الساحل وبلدان ومدن ولنجة ومعان األحساء وقرى

اهلند. يف البلدات وبعض ألفريقيا،
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 ي٠ البحرين: لقرى العددية« »الكرثة وجود لتفهم الذهنية الصياغات .4

 يف البحرين لقرى العددية الكرثة تصوروقبول »ذهنيًا« ميكن كيف

وغريمه؟ والعامين الربتغايل الغزو محالت قبل

 وجود يف املعارصين الباحثني بعض شكك فقد تقدم مكا

 من المك هذا مهنم البعض ووصف حبرانية، وبلدة قرية (360)
 »تصور جمرد نظره يف ألهنا آخرون ورفضها باألسطورة، القرى

 حقائق عىل مستند غري أو معتربة أدلة عىل مبين غري ذهين«

 السابقني واجلغرافيني املؤرخني من كعدد - نعتقد ولكننا تارخيية،

 ليست البحرانية القرى من الكبرية الكرثة هذه بأن - زماننا عىل

 تصور أو اخليال نسج من أسطورة وليست ذهين«، »تصور جمرد

 تارخيية وثائق جمموعة عىل مستندة بل الشيعة، لدى ذهين
 إىل ميدانيًا وجخرافيني عملاء وزيارات مؤرخني جمموعة وأقوال

البحرين. جزيرة

 القرى من العددية الكرثة هذه لفهم ذهنية صياغات ومثة

 هذه ونضع التارخيي، البحث يف قبوهلا تهسل البحرانية، والبلدات

 الواقع من قريبة وكفرضيات بعضها، يف تارخيية حكقائق الصياغات

اآلخر. حبضها يف التارخيي

يأيت: مكا الصياغات وهذه

 توزع إىل أشاروا البحرانيني واحلملاء املؤرخني حبض إن .1

 جزيرة قرى يف مكا صغرية قرى إىل الكبرية القرى بعض

 الكربى، وتوبيل القدمية، املاحوز وقرى القدمي، والبالد سرتة،

 العملاء بعض أقوال من فهمناه ما وهذا آنذاك، عايل وقرى

 ،املاحوزي للها عبد بن سلميان الشيخ البحراين اكملحقق

 عيل حممد والشيخ التوبالين، املبارك إبراهمي الشيخ وكذلك

 أو بأحياء أشبه الصغرية القرى فبعض النويدري، وسامل التاجر،
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 ويسكهنا كبرية، قرية يف وحماصيل غالت ذات زراعية ضيعة

 جمموعة الصغرية الضيعات هذه وتشلك الناس، من عدد

 كسرتة كبرية لقرية جغرافية حدود يف تندرج صغرية قرى

 جتاوزت العامة الصياغة وهذه غريمها، أو القدمي البالد أو
 يف املنطوية الصغرية القرى هذه وجود ألن الذهين التصور

 بعض يف العملاء بعض أثبهتا تارخيية حقيقة يه كبرية قرى

ومصادرمه. كتهبم

 »قرى هيلع أطلق ما أن كذلك ذهين تصور يف وحيمتل .2

 مهنا كثري يف يه والستني الثالمثائة تشلك اليت حبرانية«

 من زراعية قطاعات يف أكواخ« جمموعة أو »مظاعن ب أشبه

 األكواخ من بيوت عدة أو مظعن لك ويمسى معينة، منطقة

 متصلة بيوتات أو أخرى مظاعن جانب إىل ما منطقة يف قرية

 ذلك بعد يصعب ال وبذلك خصيرة«، »قرية واحد لك ميثل

 تقدم مكا بعضها أن طاملا قرية (360) وجود ذهنيًا تصور

 مبنية بيوت عدة من مكونة زراعية« »ضيعات ب أشبه يه

 عائالت ملمجوعة مظاعن« من مكونة أو متنقلة »أكواخ من

 ما وإذا صغرية، قرى يف تعيش ومائتني( )مائة بني ترتاوح

 اكزروين إبراهمي بن حممد اإليراين.. املؤرخ ذكره ما أخذنا

 حبرانية، قرية لك يف العوائل أعداد عن »نادري« ب امللقب
 أعداد يكون أكرث، وأحيانًا عائلة، (300 - 100) بني ما وتقديراته

 أليف( إىل )ألف بني ما وافرتاضية تقديرية بصورة قرية لك
. نمسة

 مائة من أكرث حدود يف ويه املعارصة البحرانية قرانا إن .3

 البعض لدى ألفني عن ساكهنا عدد يف تقل ال بلدة أو قرية

 أخرى قرى يف بكثري لك ذ من أكرب أعداد حدود ويف مهنا،

آالف( )عرشة ب الكربى القرى ساكن عدد وبافرتاض عديدة،
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 وست مخس بني ما تمشل الواحدة القرية فإن أكرث أو نمسة

 مع الصغرية القرى هذه عدد حاصل وبرضب صغرية، قرى
 قرية (300) من أكرث لدينا يكون تقديريًا الكبرية القرى عدد

الكربى. املائة القرى إطار يف تندرج صغرية

 الفرتة يف )احلالية( البحرين وبلدات وقرى مدن عدد يتجاوز .4

 ساكهنا وعدد قرية، املائة وجود من وأكرث مدن مثان احلارضة

 ومجيعهم والوافدين، املواطنني من ألف ومائيت مليون حوايل

 أطراف وعىل الوسط ويف للجزيرة، المشايل القسم يسكنون

 اجلنوبية لملنطقة تام شبه خلو مع والرشيق، الغريب الساحلني

 القرى هذه يف البحرانيني أعداد وزعنا ما وإذا الساكن، من

 )حبسب وبلدة قرية (360) عىل مواطن( ألف 600) وعددمه

 ساكين معدل يكون البحرانية( القرى بعدد القدمي القول

 أمر وهذا مواطن، أليف من أقل القرى هذه من واحدة لك

 بالومه القرى هذه عدد وصف يستديع وال وطبييع، عادي

 حىت وجودها بعدم جازم تشكيك إىل حيتاج وال واألسطورة،
 اإلشارة أخرى، ألسباب أو معد عن رمبا التارخي، ضيع وإن

 وبعض مكواقعها عهنا األولية املعلومات وبعض أمساهئا، إىل
 العملاء من تقصرياً اختفاهئا تارخي أو خراهبا وظروف أعالمها،

املؤرخني. من أو
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الثاني الفصل

والستين الثالثمائة وإنكاروجودالقرى التشكيك قضية





 حمددة عبارات بأن دراستنا من األول الفصل يف قولنا تقدم

 التشكيك باب طرقت قد اخلوري إحساق فؤاد األستاذ نص يف

 اليت البحرين جزيرة يف ومدينة قرية (360) بوجود االعتقاد يف

 السابقني املؤرخني من وغريه املجاور ابن لكمات من انطلقت

 ومىض السابع، اهلجري القرن منذ ومصادرمه كتهبم يف والالحقني

 المك هذا بوجود يعتقد وبعده اخلوري قبل املؤرخني من عدد

 طرح الباحث هذا لكن البحرين، جزيرة يف والبلدات القرى من

 العدد، هذا وجود عىل األعرتاض بعض إىل يشري ما استحياء عىل

 اللحظة حىت يزالون ما البحرانيني الباحثني من آخرون شاركه مث
 خباصة الزمان تقادم مع يزتايدون قد ولكهنم قليلة، فئة احلارضة

 جزيرة تارخي ضد البعض يشهنا مقصودة تشكيك محلة ظروف يف

 آل جميء قبل متعاقبة قرون مدى عىل القاطنني وأهلها البحرين

 السابقني املحليني الساكن أصالة يف التشكيك وغرضهم خليفة،
 التارخي من قرنًا عرش اثين حبوايل إلهيا الوافدين وجود عىل

 اجلزيرة بساكن أشاكله مبختلف الطعن غبار وإثارة اهلجري،

الدينية. واملذهبية العربية وهوياهتم

 االسمترار الكتاب هذا مباحث من املحطة هذه يف وسنحاول

 إضعافها وغرضنا الضوء بعض وإلقاء التشكيك« »إشاكلية متابعة يف

 أهدافهم وتعرية باهتة، انطلقت اليت املشككني مزامع وتفنيد

 شديد بنحو هسامهم املشككني هؤالء من عدد سلط مث املبطنة،

 هبذا القرى هذه لوجود مكنكرين ومتيزيمه فرزمه إىل منيل جعلنا

 الساكنني، ووجود البحرين، أو أوال جزيرة خريطة عىل الكبري المك
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 أو األصليني للساكن احلضاري الوجود إلغاء عىل ينطوي إناكر وهو
 قصد، عن حدوده وهتميش تارخيمه يصيف بنحو بأعدادمه تقليل

 االثين األمئة مذهب عىل للتشيع وانمتاء عربية هوية أية ويشطب

 لك ذاته الوقت يف ويشطب البحرين، جزيرة عرفته الذي عرش

 يمسهيا اليت املحلية اجلماعة هذه وتراث وعادات وأعراف تقاليد
 بلدمه إىل نسبة (..٤»البحارنة«) مبصطلح اكلنهباين املؤرخون

 ومه العربية(، اجلزيرة رشق يف أو اجلزر يف سواء )البحرين األصيل
 منذ واعتنقوا أصيلة، عربية قبائل من ينحدرون الذين اجلزيرة عرب

 البيت أهل مذهب عىل اإلسالم األول اهلجري للقرن يعود مبكر زمن

والسالم. الصالة علهيم

 قرية (360) وجود إناكر والشك الطعن يف أدواهتم ومن

 والالحقني، السابقني املؤرخني من وغريه املجاور ابن أكدها

 فؤاد املؤرخ أبداها عملية ألغراض تشكيك موقف من مستفيدين

 الربيئة غري حماوالهتم من أقوى التارخي أن بيد اخلوري، إحساق

 بأمكله تارخي شطب أحد يستطيع ولن والطعن، التشكيك يف

 ولن املراهقة، إىل أقرب يه عصبية حساسية أو لزنوة استجابة

 يف املساندة القوى آزرهتا مهام النضج تبلغ أن مبقدورها تكون

 الساكن أو البحارنة تارخي يف التشكيك عىل القامئة الظاملة محلهتا
 البرشية القوى »مجوع شلك من ومه (، الشيعة) من األصليني

العتوب. جميء قبل ما فرتة يف البحرانية« للقرى

 الباب العربية، الجزيرة تاريخ في النبهانية التحفة النبهاني، خليفة بن محمد (1)
 هولز، ومنهم كثز التاريخي - االجتماعي المصطلح لهذا وأشار ،86ص الثالث،

 في »البحارنة« باسم »ويخصها الجمري: محمد حسين األستاذ صديقنا قال
 على )راجع »العرب«، يسميها التي القبلية األصول ذات األخرى الطائفة مقال
(.and 2001 110128 2002 المثال: سبيل

217 ،177 ،176ص القراصنة، ساحل بلجريف، تشارلز (2)
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 1 وباحثون ورحالة وجغرافيون التشكيمكؤرخون وتصدىحلملة
 يف اد رسة نثال قرون ءثملذثة من أكرث يف وااليية وحرانيود اليق

t هذه يف دونوها أقواهلم من بإشارات أو التارخيية باتوالكتا
ق٠ وجود وقبل العتوب جميء قبل الكتابات هذا بعض واكن الدراسات،

 2 زمين، تقدير أقل عىل جهرية قرون سبعة من بأكرث املشككني،
 5 من قرروه ما وشطب نتاجاهتم، شطب مباكن االستحالة من وأنه

يف جتاوزت مدارقرون عىل ومرتامكة وراخسة قامئة ظلت حقائق

T بعضها نوال بعد أو الفرى هذه وجود فتة في يوام قرون السبعة
 3 بداية إىل امليالدي عرش الشاين القرر هناية من جمتلفة ألسباب

والعرشين. الواحد القرن

 اآلن نتابع دراستنا من األول مبحثنا يف بدأناه ملا واستمكاأل

 عزيزي - يديك بني اليت لدراستنا المتهيدية األولية اخلطوات بعض

األمهية. ذات النقاط بعض إىل باإلشارة - القارئ

الخوري: فؤاد إشكالية .1

 بالزيادة ساكين حراك فهيا حيدث العامل بلدان كسائر البحرين

 عىل القامئين من طبييع غري وبتدخل طبيعية بصورة والنقصان

 ساكنية أغلبية من األمس يف اكن مفا املتعمد، اكلتجنيس إدارهتا

 ساكنية، أقلية مستقبله أو حارضه يف يكون قد حمدد طرف لصاحل

 يمت وقد وجودمه، يف حياهتم وإدارة خلقه يف الله سنة يه وتلك
 واهلجرة والوفيات اكملواليد طبيعية ظروف يف الساكين احلراك

 زيادة إىل ذلك فيؤدي آلخر جممتع من البرشي والتنقل الطبيعية

 غري بطرائق الساكين احلراك يمت وقد تناقصه، أو الساكن عدد يف

 ظروف يف يمت وقد والطائيف، السيايس التجنيس كعمليات طبيعية
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 الشديد والقتل اإلبادة معليات مثل اإلنسانية اكلكوارث طارئة

وغريها. للناس القرسي والترشيد الشتات وحاالت

 األقدمني من واملسملني العرب املؤرخني بعض أشار وقد
 وتقسمياهتا البحرانية للقرى الساكنية الكثافة إىل واملحدثني

 الساكنية الكثافة وهذه الدراسة، هذه يف حددناها اليت باملعايري

 ذكرها سابقة فرتة يف البحراين للشعب ساكين« »حراك ل إشارة

 بن يوسف الدين ومجال البلدان(، )تقومي كتابه يف الفداء أبو

 اخلليجي العريب واملالح الدمشيق املجاور بن حممد بن يعقوب
 النهباين الشيخ جاء وبعدمه النجدي، السعدي ماجد بن أمحد

 وأحضى أذهاننا يف ورسوخًا اعتقادًا الفكرة وزادوا الحقون ومؤرخون

العقلية. قناعاتنا من واحدًا

 حبسب والنقصان الزيادة باجتاه البحرين جزيرة ساكن حترك وقد

 والغزو الطبيعية، اهلجرة كعوامل احلراك هذا هبا ارتبط تارخيية ظروف

 من القبائل بعض ونقل والهتجري، والشتات الترشيد من يصحبه وما

 معليات وكذلك أوال، جزيرة وخباصة البحرين داخل إىل ما ماكن

الساكين. احلراك يف املؤثرة العوامل من ذلك وغري التجنيس

 فود الدكتور ,حبرين( يف ولذوة )هليلة ىي مولف بيع

 هذه أثار من أول جاد. جاميع لبناين أاكدميي وهو اخلوري، إحساق
 إشاكلية ونقصد معلن، غري آخر لسبب أو عملي لغرض رمبا اإلشاكلية،

 زمنية فرتة يف البحرانية والبلدات للقرى الكبري »العدد وجود حول

 تقدم -مكا »اخلوري« وشكك قرون، بعدة وزماننا عرصنا عىل سابقة
 وثالثني ثالمثائة من أكرث ناهزت اليت القرى هذه عدد يف - نصه من

 يف واقتدى تعبريه، حد عىل الشيعة ذلك إىل ذهب مكا ومدينة قرية

ما تدحض مقنعة أدلة إشاكليته يف يقدم ومل بقوهلم، آخرون إثره

66



 ق
في

Zقح

 زمانه عىل سابقون وجخرافيون مؤرخون أقرها حقيقة من البعض يراه

 املستبرص( )تارخي كتاب مصنف املجاور ابن اكملؤرخ السنني مبائت

 البلدان(، )تقومي كتاب ومؤلف محاة، صاحب الشايم الفداء وأيب

 يف النجدي السعدي ماجد بن أمحد الدين هشاب اخلليجي واملالح

 ومبمضون بآراهئم تأثروا ممن وغريمه )الفوائد( ب املعروف كتابه

العمثانية. خباصة التارخيية الوثائق بعض

 أكرث أو حبرانية قرية (330) بوجود التشكيك يف جاراه وممن

 احلالية للبحرين والسيايس الثقايف بالتارخي املهمتني بعض
 األسطورة خليفة.. بن حممد )الشيخ كتاهبا يف اخلليفة يم اكألستاذة

 اإلشارة هنا حفاولنا البحرين، أهايل من ويه املتوازي(، والتارخي
 للقول: آخرين باحثني نفوس ذلك بعد وهتيأت ومناقشهتا، إلشاكليهتا

 مبالغًا اكن أو - 360 القرى عدد ويقصد - اللكام هذا حص »سواء
 اعمتد قول وهو املائة«"؛. تتجاوز ال اليوم البحرين قرى فإن فيه

 نكبات تتابع بعد متأخر زمن يف البحرانية والبلدات القرى عدد

 جانب من ولكن التارخييني، األصليني ساكهنا عىل وحمهنا اجلزيرة

 املسألة، هذه يف العملي التدقيق من هروبًا القول هذا يعترب آخر

 العدد هبذا التشكيك اسمترارية يف القول هذا يتحرك قد وبالتايل

تارخيية. بأدلة األمر حتمس عملية معاجلة إىل الباحث جلوء دون

 وجود إىل هنائيًا اإلشارة هسوًا- أو معدًا - البعض أخىف وبعدمها

 بدوافع اكنت سواء البحرين جزيرة يف القرى عدد من الكبري المك هذا

 نرش البحرين تارخي يف كتب من فبعض مشبوهة، ألغراض أو بريئة
 النجدي السعدي ماجد بن أمحد اخلليجي العريب املالح لرأي مستندًا

 خمطوطة يف حبرانية( قرية وستني )ثالمثائة بوجود قوله فيه أخفوا

هذه حبوزتنا وتوجد والقواعد(، البحر عمل أصول يف )الفوائد كتابه

 .21ص م،1870- 1783 السيايس البحرين تارخي طهبوب، محدي فائق (1)
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 - 1500 احلديث.. البحرين )تارخي لكتاب املؤلفان فقال املخطوطة،

 عنوان حتت العابدين( زين وبشري الله عبد أمحد )حممد ومها م(2002

 يف لألوضاع ماجد بن أمحد )وصف ب أمسوه مبا كتاهبما يف فريع

 الثامنة اجلزيرة إىل فيه املذكوران املؤلفان وأشار م(، 1498 عام البحرين

 لكتاب جديد حتقيق عن نقالً اجلزيرة هذه عن بقوهلما أوال( )جزيرة
 وفهيا أوال... وتمسى البحرين، ويه الثامنة، »اجلزيرة إن: ( )الفوائد()

(.2 جوانهبا«) مجلة من احلايل املاء

 العابدين( زين وبشري أمحد )حممد املؤلفني أن لوحظ وقد

 عام املنسوخ املخطوط نص من هامة لكمات مخس حذفا قد

 ومتثل ه، 1001 عام فران جربائيل ناخسه يد عىل ه( 1344- م1925)
 النجدي ماجد ابن قول من مخس( )لكمات إسقاط يف احلذف

 قرية (360) لوجود الله رمحه فهيا يشري )الفوائد( خمطوطه يف

 بوثيقة املالحق قسم ويف الحق، موضع يف توضيحه سيأيت مكا

 قوله: يه املحذوفة اخلمس واللكامت نفسه، املخطوط من

 موجودة تزال ما اللكامت وهذه قرية«، وستون ثالمثائة »وفهيا

 البن والقواعد( البحر عمل أصول يف )الفوائد كتاب خمطوطة يف
 املصدر يف جاء ما أو املؤلفان فعاله وما ه، 1001 بنخسة ماجد

 املطلوبة العملية األمانة خبالف هو املعلومة هذه منه استقيا الذي
 خبط ه 1001 عام خمطوط بني قابلنا ما إذا ،(3التارخيي) البحث يف

 )تارخي املذكور كتاهبما يف املنشور املستند وبني فران، جربائيل

م(.2002 - 1500 احلديث.. البحرين

 والقواعد، البحر عمل أصول يف الفوائد ماجد، بن أمحد الدين هشاب كتاب عن نقالً (1)
.69ص خوري، إبراهمي حتقيق

 - 1500 احلديث.. البحرين تارخي العابدين، زين وبشري الله، عبد أمحد حممد (2)

.87ص م،2002

(.4و 3) رمق املحلقني انظر (3)
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 ل
٦
3 
قذ

 )تارخي لكتاب املذكورين املؤلفني أن إليه التنبيه ينبيغ ومما

 املستند توثيق يف اعمتدا قد م(2002- 1500 احلديث.. البحرين

 جبزيرة وبلدة قرية (360) ذكر املصنفان منه حذفا الذي التارخيي

 كتاب عىل ماجد ابن تعبري حد عىل البحرين جبزيرة املمساة أوال
 الدين لهشاب (، والفصول() والقواعد البحر عمل أصول يف )الفوائد

 إبراهمي األستاذ وحتليل حتقيق من كتاب وهو ماجد، بن أمحد

 برأس والوثائق الدراسات مركز عن م 1989 سنة صادر وهو اخلوري،
(.2املحتدة) العربية اإلمارات دولة يف اخلمية

 خمطوطة عىل اعمتد قد اخلوري إبراهمي األستاذ أن يستبعد وال

 هيلع اكنت اليت بالكيفية يديه عىل حتقيقها ومت متأخرة، نخست

 حذفت وقد )الفوائد(، لكتاب أخرى خطية بنسخ مقابلهتا دون

 يف القرى »عدد بأن القائلة الفكرة ختص هامة مجلة مهنا

 سقط حصول وحيمتل وستون«، ثالمثائة هو البحرين جزيرة

 اجلديد اخلطأ فبين الناخس، من هسوًا اجلملة هلذه اللكام يف

 السقط عن ناجت سابق خطأ عىل التحقيق معلية يف الالحق

 لكتاب املؤلفان جاء مث الخشيص، التعصب حىت أو الشطب أو

 ابن لكام من ونقال م(،2002 - 1500 احلديث البحرين )ارخي

 قرى لعدد وحذف اخلمس، لللكامت سقط من فيه مبا ماجد
 والله ،(3الكتاب) هذا مالحق ويف الحقًا، سنوحض مكا أوال جزيرة

باحلقيقة. أعمل سبحانه

ولج ٤ ل٤

.69ص الخوري، إلبراهيم الكتاب، هذا انظر (1)

 الحديث البحرين تاريخ العابدين، زين بشير الدكتور وزميله الله عبد أحمد محمد (2)
.87ص م(،2002- 1500)

(.4و 3) رقم الملحقين انظر (3)
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التشكيك أوجه .2

للتشكيك: ثالثة أوجه هناك

تصديقه. مث بالتشكيك إناكرتاميبدأ .1

التارخيية. املصادر بعض يف احلقيقة حذف .2

يانه. سيأيت مكا اعرتاف وإناكرفيشلك .3

تام: وإناكر تشكيك

 فؤاد األستاذ تشكيك ويه حبثنا »مشلكة بتحديد ونبدأ

 يف البحرانيني الباحثني بعض من بعدئذ به حلق ومن اخلوري

 البحرانية للقرى عددية كرثة بوجود اعتقاده عدم وهو األول جانهبا

 إحساق فؤاد الدكتور يقول وبلدة، قرية (330) بني ما تبلغ قدميًا

 «mentalistic »ذهين تصور الشيعة لدى املذكور: كتابه يف اخلوري

 اكنت اخللييف الفتح قبل البحرين إن يقولون التساؤالت هذه لبعض

 مهنا حيمك واكن وبلدة، مدينة وثالثني قرية ثالمثائة من تتألف

 والثالثون الثالمثائة القضاة واكن اجلعفري، الفقه يف ضالع قاض

 تنتخهبم ثالثة من جملس رأسه عىل متسلسل، ترتيب يف ينتمظون

 يف القضاة مجيع يشارك واكن قاضيًا، وثالثني ثالثة من مؤلفة هيئة
(. السلطة«) مركز إىل ومحهلم اهليئة هذه أعضاء اختيار

 (،360) ب القدمية وبلداهتا البحرين قرى بعدد واملشكك

 يلحظ مكا حرش قد اخلوري، إحساق فؤاد اللبناين الباحث ونقصد
 دون هلم زمع إذ املنطقية، غري اإلشارة هذه يف الشيعة مجاعة

اليت والقضايا القضية هذه إزاء ذهنيًا« »تصورًا هلم بأن غريمه
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 البحرين شيعة عند اإلداري التنظيم بمعالجة البحث عملية الحقاً- - نستكمل قد (1)
موثوقة. مصادر من العلمية المادة جمحنا ما إذا وبلداتهم لقراهم

) 
 ة

أك

5 
قذ

 البحرين، جزيرة يف وبلداهنم)؛( لقرامه الشيعة إدارة بشأن أثارها

 اكنت اخللييف الفتح قبل البحرين إن »يقولون أهنم: إلهيم فنسب

 شائع قول أنه مع وكبرية« مدينة وثالثني قرية ثالمثائة من تتألف

 والباحثني الشيعة أو السنة من سواء املؤرخني من عدد بني

الدراسة. هذه تضاعيف يف بيانه سيأيت مكا سواء حد عىل األجانب

 وأقواهلم املؤرخني بعض نصوص إىل بنفسه يعود ومن
 هذه يف الشييع« »التصور ب اخلوري أمساه ما أن جيد السابقة

 البحرانيني الشيعة أذهان يف واقعية غري أفاكر جمرد ليس املسألة

 ومؤريخ مثقيف من النخبة أدمغة يف سائد اعتقاد هو بل وحدمه،
 زيارات أوال جزيرة زاروا من وخباصة متعددة أزمنة يف السنة أهل

 قرى عدد حتديد واكن مبارش، بنحو عهنا مشاهداهتم وكتبوا ميدانية

 كعقائدمه تارخيها جوانب وبعض ساكهنا وكرثة وبلداهتا اجلزيرة

 واستخراج واألمساك المتور وألك الزراعة عىل واعمتادمه الدينية،

 نقلها اليت األخبار من يه بالبحر مغاصاته من الطبييع اللؤلؤ

 هذه يف نصوصهم من سيتبني مكا واجلغرافيون املؤرخون هؤالء

.سة را لد ا

 وخباصة واملسملني احلرب مؤريخ عند التارخيية فالكتابات

 األجانب وبعض وعملاهئم، السنة أهل عند العملية النخب بعض من

 عرش( واخلامس )السابع القرن بني ما خمتلفة عصور خالل الزائرين

 البحرين جزيرة أهايل شيعة لدى ذهنيًا« »تصورًا ليست اهلجريني

 من خباصة النخب هذه نظر يف هو بل اخلوري، زمع مكا وحدمه

 والحقة خمتلفة عصور يف قراهئم نظر ويف السنة، أهل مؤريخ

اجلزيرة قرى يف العدد هذا دؤن من مه املؤرخون فهؤالء بعدمه،
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 معليات واكنت متالحقة، عصور خالل التارخيية مصادرمه يف

 مبارشة ميدانية زيارات عن املترتبة املشاهدات بطريقة التدوين

 عاينوا وقد سابق، مبؤرخ الحق معني ملؤرخ عملية ثقة عن أو

 جزيرة يف احلياة مظاهر من جوانب - للجزيرة زائرين -كعملاء

 والبلدات، القرى من الكبري المك هذا أنظارمه لفت وقد البحرين،

 تتجاوز ال وبلدات قرى إحصاء املؤرخني عىل الصعوبة من وليس

 هلم للعيان ظاهرة وبلدات قرى ويه قلياًل، يزيد أو الثالمثائة سوى

ولغريمه.

 اخلوري فؤاد األستاذ تشكيك عن دراستنا موضوع إىل وبالعودة

 أثر اقتىف فقد البحرانية، والبلدات القرى من الكبري المك وجود يف

 من املتأخرين الباحثني بعض البحرين« »جزيرة زار الذي املؤرخ هذا

 بعض كتبت اليت خليفة آل حممد يم األستاذة ومهنم البحرين، أبناء

 أحد صفحات فيف ورجاالته، احلديث البحرين تارخي يف دراساهتا

 حبرانية، وبلدة قرية (360) وجود حقيقة يف الشك الاكتبة أثارت كتهبا

 فاألستاذة العملي، البحث بأدلة - تارخيي -كبحث تعاجلها مل لكهنا
 األسطورة خليفة بن »حممد املعروف كتاهبا يف نقلت اخلليفة يم

 فرويغ عباس اإليراين لملؤرخ مقتضبًا تارخييًا نصًا املوازي« والتارخي
 ())(360) هبا اكن إنه قيل حىت للخراب تعرضت البحرين »إن فيه: قال

(.2مهدمة«) قرية (90) إآل ذلك بعد مهنا يبق مل ومدينة قرية

 وجدنا خوري إسحاق لمؤلفه البحرين، في والدولة القبيلة كتاب: بمراجعة (1)
 مي الباحثة أن ونعتقد وبلدة، ومدينة قرية (330) وهو أقل رقماً يحدد نصاً

 ولكن (360) ب العدد فحدد العصفور الشيخ أما فروغي، رأي على اعتمدت
 قرية (200) حوالي هجرية 1319 سنة زمانه في اآلن المعمورة القرى أن ذكر

وبلدة. ومدينة
 عن نقالً 149ص الموازي والتاريخ األسطورة خليفة بن محمد الخليفة، مي (2)

آخر. مصدر
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 عددها أن فيقرر الخوري أما قرية، وستين ثالثمائة فروغي عند القرى عدد (1)
بحرانية. قرية (330)

.150ص الموازي، والتاريخ األسطورة خليفة بن محمد الخليفة، مي (2)

 التشكيك معلية إىل خليفة( آل )يم األستاذة الباحثة عادت مث

 بلكام فنسفته حصحي، غري لكامًا نظرها يف ووجدته القول، هبذا

 عندما اخلوري إحساق اللبناين املؤرخ رأي عىل فيه اعمتدت

 فرويغ )بني بيهنام اختالف مع لنقضه به واستعانت رأيه نقلت
 يف املثبتة البحرينية واملدن القرى بعدد القول يف واخلوري()'(

 اخلوري: إحساق فؤاد فقال البحرين(، يف والدولة )القبيلة كتابه

 أن إال الشييع، الشعيب الرتاث يف ذكره يتكرر 330 العدد »وهذا
 لقوهلا تفسرياً توحض ومل ،(2تارخيية«) حقائق إىل يستند ال ذلك

 الشعيب الرتاث يف 330 عدد »تكرار من ذكرته ما خباصة هذا

 الباحثة نقلت حيث مناقشة، بدون اخلوري لكام وتكرار الشييع«

 الشعيب بالرتاث قوهلا مبطابقة تقم ومل متابعة بدون القول هذا

 الرتاث هذا من تعطنا ومل معطياته، يف وال مدخالته، يف الشييع

 عن واحد آن يف ومصتت لكامها، يؤيد وما خوري لكام يثبت ما

الرتاث. هذا من حبقائق منطقها دمع

 بعض آراء تعقب خليفة آل يم األستاذة حتاول مل كذلك

 قد تارخيية مصادر يف احلقائق هذه تأييد يف وأقواهلم املؤرخني

 ومهنم القدماء مهنم أنفهسم، السنة أهل عملاء من عدد كتهبا

 جهالً القرى هلذه اإلناكر موقف واختذت ومعارصون، حمدثون

البحراين. التارخيي الواقع يف بوجودها

 جماراة نفسه اللبناين والباحث املؤرخ خطأ يف وقعت وقد

 عدد عىل اعرتاضها يف التارخيية املصادر تستقرئ ومل لرأيه، مهنا

ثالثة قبل فعليًا وقامئة عامرة اكنت اليت البحرانية والبلدات القرى
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 املقولة هذه لفحص جهدًا تبذل ومل زمين، مدى أبعد عىل قرون

املعارصين. وال القدماء أل املؤرخني مصادر يف التارخيية

 من ال املؤرخني هؤالء نظر وجهة الباحثة هذه تعرض ومل

 تتبع ومل الحقًا، عهنم نقلت مصادر من وال مبارشة، مصادرمه

 الرتاث مصادر يف املدونة املندثرة البحرانية القرى بعض أمساء

 البحرين عملاء ومصنفات الرتامج عمل ككتب البحراين الثقايف

 األحسايئ، العيوين املقرب بن عيل كديوان العربية الشعر ودواوين

 البحراين الهسالوي حمسن واملال اخليط جعفر أيب وديواين

 املختلفة الشعر دواوين وكذلك األحزان«، »شعالت ب املعروف

 كثرية - احلظ حلسن - ويه وأدباؤها، البحرين شعراء صنفها اليت

 أن - هذا بعد - ولنا البحرانية. القرى من عدد أمساء بعضها اخزتن

 اخلوري فؤاد اللبناين املؤرخ ساقها اليت التارخيية األدلة عن نتساءل

 باالستناد وتفنيده الرأي هذا إلسقاط له الالحقني من مؤيدوه أو

 املتأخرين الباحثني بعض يشطب ملاذا مث ؟، تارخيية حقائق إىل

 من اجلزيرة وبلدات البحرانية القرى عدد عن اهلامة اللكامت بعض

 لكمات كشطب والسابقني املتقدمني املؤرخني بعض ومصادر كتب

 اعتقاده تؤكد النجدي ماجد بن ألمحد )الفوائد( كتاب من مخس

البحرين؟. جزيرة يف قرية (360) بوجود

 خباصة - جممتعة وفصوهلا الدراسة هذه تضاعيف يف وسنحاول

 هسوًا اكن إن - احلذف هذا دحض - والوثائق املالحق قسم يف

 هبا االعرتاف احلاذف يشأ مل تارخيية بأدلة وتفنيده متعمدًا- أو

 يف وبلداهتا البحرين قرى عدد يف املشككة فكرته تقابل كأفاكر

 أو بالعمد - معينة نخسة من احلذف أن وبيان سابقة، زمنية فرتة

 تارخيية كتابات ومن أخرى نسخ من احلقيقة يشطب ال - الهسو

 بن أمحد الدين هشاب اخلليىج الربان عقيدة استلهمت معارصة
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 جزيرة يف حبرانية وبلدة قرية (360) بوجود اإلميان يف ماجد

البحرين.

يه: ثالث إشاكليات املتقدم النص يف جند وباإلمجال

 إن تقول: اليت البحرانية والقرى البلدات عدد يف تشكيكه .1

 ثالمثائة من تتألف اكنت خليفة آل جميء قبل البحرين جزر

 فؤاد الدكتور قول تعبري حد عىل وبلدة مدينة وثالثني قرية

اخلوري. إحساق

 اجلعفري املذهب قضاة فيه ينتظم إداري تنظمي وجود يف وأيضًا .2

 هيئة تنتخهبم ثالثة من جملس رأسه عىل متسلسل ترتيب يف

 يف القضاة مجيع يشارك واكن قاضيًا، وثالثني ثالثة من مؤلفة

السلطة. مركز إىل ومحهلم اهليئة هذه أعضاء اختيار

 وفق األرض إحياء مبدأ يف الشك يف يه الثالثة واإلشاكلية .3

 هبا، يعمل ملن األرض بأن املبدأ هذا ويقول الرشيعة، أنمظة

 استغالله، حق له زراعهتا يف ويسمتر أرض قطعة يزرع من فلك

 يف فاألرض بعده، من ألبنائه االستغالل توريث حق له مكا

 حرثها عىل يقترص فهيا اإلنسان وحق لله، ملك رمحانية اإلسالم

 طويلة لفرتة األرض من قطعة تركت فإذا واستمثارها، وزراعهتا

 من جديد من توزيعها ويعاد رمحانية، بدورها تصبح زراعة دون

اإلنتاج«. عرش تتقاىض اليت الدينية املحامك قبل

 يتصل ما - قولنا تقدم -مكا الثالث اإلشاكليات من هيمنا وما

 قبل البحرانية القرى بعدد األوىل اإلشاكلية ويه حبثنا، مبوضوع

 املمجلة الرؤى بعض للقارئ وسنقدم خليفة(، )آل العتوب جميء

 فؤاد الدكتور أن مالحظاتنا وأوىل كذلك، اكنت إن مغوضها لتفسري
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 اآلخر هو اكن البداية منذ فتصوره عملية، أدلة يقدم ومل انتقد

 خالل من بل مادي، بدليل أو عقيل بربهان يثبته مل ذهنيًا تصورًا

 واملسملني العرب املؤرخني أقوال يف قط يتأمل مل دراسته

 حديث يكون أن وحيمتل احلالية، البحرين عن تلكم فقد السابقني،

 يف املألوف التارخيي البحرين« »إقلمي عىل منصبًا املؤرخني بعض

 عيل حممد املال دراسة يف مكا السنني مائت قبل آنذاك ثقافهتم

 من الحق موضع يف بإجياز إلهيا سنعرض اليت البحراين النارصي

.ستنا را د

 بن حممد بن يعقوب بن يوسف الدين مجال ذكره ما وباستثناء

 )تارخي كتابه يف اهلجري السابع القرن عملاء من وهو املجاور،

 من حدده وما وبلدة، قرية (360) املذكور الرمق من املستبرص(

 واجلغرافيني املؤرخني غالبية فإن أوال جزيرة يف القرى هذه وجود

 مواضع يف سنذكرها اليت املصادر يف الرمق هبذا القول إىل ذهبوا
 ومهنم (، مستقل) فصل من أكرث يف الدراسة يف ومتفرقة الحقة

 عن ماجد بن أمحد اخلليجي املالح ذكره ما أرشنا مكا كذلك

 )الفوائد كتابه من العارشة الفائدة يف أوال( )جزيرة الثامنة اجلزيرة

 واألمانة املوضوعية وتقتيض والقواعد(، البحر عمل أصول يف

 عمل عىل اكن إن - ألقوال اخلوري فؤاد الدكتور يشري أن العملية

 البحرين بلدات عدد ذكروا ممن العرب واجلغرافيني املؤرخني - هبا

 يف أنفهسم جيدوا ومل وقرية، بلدة (360) ب وحددوها وقراها

 كإقلمي، البحرين واقع إىل أقرب آنذاك فهم هبا، للتشكيك حاجة

اجلزيرة. البحرين واقع إىل وأقرب

K -K ٤
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 تشيع في القدماء الشنة أهل من والجغرافيين المؤرخين أقوال فصل: انظر (1)
البحرين. عرب



املتعمد«: غري باخلطأ أو »بالعمد احلذف

 )تارخي كتاب صاحيب شطب يف احلذف هلذا مظهرًا وأوحضنا

 يف جدًا مهمة مخس للكامت م(2002 - 1500 احلديث البحرين

 لعدد ذكر أي حمو ومت املذكور، الكتاب يف هلما تارخيي مستند

 ماجد بن أمحد عهنا حتدث اليت والستني الثالمثائة البحرانية القرى

 بوجود أو مقصود غري هسو أو معد عن احلذف اكن وسواء النجدي،

 بنسخ النجدي ماجد ابن خمطوط مع تعارض فاحلذف ما خطأ

 حاجة وال سبق، فميا إليه تطرقنا وقد ه، 1001 لعام فران جربائيل

 التارخيية احلقائق عن الدفاع مببدأ وأرض وتكراره، إليه العودة يف
(.1البحراين) العريب للشعب

 ق
ل
:8
Z
7 أل

اعتراف: شكل في إنكار

 حممد املال املعارص البحراين واخلطيب الباحث رأي وهو

 اخلطيب وهذا البحث، سياق يف إليه نتعرض وسوف النارصي، عيل
 أسطورة المك هبذا القرى هذه أن آخر لسبب أو ذهنيًا« »تصور رمبا

 من العدد هذا مثل وجود حتمتل ال اجلزيرة مساحة أن أو تارخيية

 حدود يف ليس ولكن وجودها عن دافع وهلذا والبلدات، القرى

 يه أكرب مساحة عىل وإمنا احلالية(، )البحرين أوال جزيرة مساحة

 أن نعتقد وحنن التارخيية، الكربى البحرين لبالد اجلخرافية املساحة

 مل الله رمحة هيلع ولكنه للبحث، قابلة فرضية جمرد النارصي قاله ما

 دومنا الفرضية صيغهتا يف وأبقاها التارخيية، بثقافته إثباهتا حياول

إثبات. وأل برهنة

ميكننا ذلك ومع العملية، األمانة تأثري حتت إلهيا عرضنا وقد

 لوثائق. قسم في (4رقم الملحق )انظر (1)
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 يف اكمل اعرتاف مبثابة - الشلك هبذا - املتقدمة فرضيته اعتبار

 من وهو البحرين، بالد يف القرى من الكبري المك هبذا معني جانب

 أرضية عىل بعد يقف مل اعرتاف شلك« يف »إناكر كأنه آخر جانب
 وحديهثم(، )قدميمه والباحثني واملؤرخني العملاء حديث ألن صلبة،

 يسكن اليت (360) أوال جزيرة بقرى حرصاً اكن وبعده زمانه قبل

 بن وأمحد الفداء وأيب املجاور ابن قول يف مكا الطاهرة أرضها

 ومعاينة زيارة نتيجة املقولة هبذه قال وبعضهم الحسدي، ماجد

 ماجد ابن أن ونعتقد املجاور، ابن فعل مكا للجزيرة شاهد وحضور

 جزر يف وجوالته وزياراته تنقالته بسبب اجلزيرة هذه من قريب

 معله بطبيعة نستبعد وال القريبة، البحار ويف العريب، اخلليج

 عىل واطلع فعاًل، البحرين جزيرة زار قد يكون أن البحري ونشاطه

 )الفوائد( املمسى كتابه يف حاكه ما وبعض قراها وعدد حاهلا واقع

.عهنا

 هلم الذين املؤرخني آراء عىل النارصي اطالع أن وباعتقادنا

 القناعة عىل حيمله بنحو لديه متوافرًا يكن مل املسألة هبذه إشارات

 بذلك، عمل عىل أنه أو اجلزيرة لقرى املذكور العدد بوجود الاكملة

 هبذا االعتقاد أن وجد أو هيلع اطلع مبا الثقة أعوزته ذلك ومع

 مصادر يف القرى هذه من عدد أكرب أمساء عن البحث يعين العدد

 أن أو كبرية، صعوبة ذلك يف ووجد البحرين، لعملاء الثقايف الرتاث

 واملدن، القرى من الكبري المك هذا تسع ال اجلزيرة أرض مساحة

 العربية اجلزيرة برشق الكربى البحرين أرض يف به القول إىل مفال

 من الفرضيات هذه نزمع وحنن واحد، آن يف أوال جزيرة مع

 وثقناها قد مجلة وال نص يف رأيه نستنطق ومل الخشيص اجهتادنا

 االجهتادية الفرضيات هذه بأن القول ميكننا هلذا كتبه، أحد من

وفيوضاته. رمحته بشآبيب الله رمحه النارصي ال حنن تلزمنا
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التشكيكئ: أهداف .3

 ذات اهلامة الثقافية الوثائق من مؤكد عدد وجود من بالرمغ

 واملالحني واجلغرافيني املؤرخني بعض كتهبا قد بعيد تارخيي معر

 حوادث وقوع قبل حبرانية قرية (360) بوجود تهشد واليت والقضاة

 سنة صادفت اليت الفرتة ويه م،1718- 17 17 سنة العامين الغزو

 حركة بدأ قد املتأخرة الفرتة يف البعض فإن اهلجرة من (1130)

 وانتقل املذكور، بالعدد القرى هذه بوجود مقصودة »تشكيك«

 منطقية غري رصحية« »رفض حركة إىل التشكيك مستوى من آخرون

 والوثائق باألدلة أقواهلم توثيق بدون الفكرة يف الطعن تعمتد

Iئ
أن

Z
2

 الرافضة ومزامعمه لتشكياكهتم الرتوجي مث املعتربة، التارخيية

 اليت ومصنفاهتم كتهبم يف وخباصة املمكنة الثقافية بأدواهتم

 هلذه احلقييق التارخي عن خمالف تارخي لكتابة معد عن دونوها

 يف البحرانيني من الاكثرة الكرثة ذاكرة مسح كذلك وحاولوا القرى،

 يف الرض مهسا قد اليت بالدمه قرى من كبري عدد بوجود اإلميان

 عىل الغدر وأهل الزمان وأىت االجمتاعية، حركهتا من سابقة فرتات

أهلها. وتشتيت املتكرر اخلاريج والغزو الدموي بالعدوان خراهبا

 هبا قام ميدانية زيارات مثرة الهشادات هذه بعض واكن

 واملعارصين، القدماء من للجزيرة وأجانب ومسملون عرب مؤرخون

 الدين مجال املؤرخ االستبصار( )تارخي كتاب مصنف ومهنم

 الدمشيق املجاور بن الشيباين حممد ن يعقوب بن يوسف

 البلدان( )تقومي كتاب مؤلف الفداء أبو وأيضًا م(،1291ه/690)ت

 العريب املالح كذلك ومهنم م(،1331ه/732) سنة واملتوىف

 احلقيقة هذه ودؤن ه(906 )ت النجدي ماجد بن أمحد اخلليجي

 والقواعد( البحر عمل أصول معرفة يف )الفوائد كتابه يف التارخيية

 كريسنت الدامنريك الرحالة وكذلك الثامنة، اجلزيرة عن حديثه عند
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 البحرانيني، القرويني من عددية كرثة وجود إىل أشار اليت نيبور

 قام حيمنا م1717 عام العامين الغزو قبل قرية (360) ووجود

 تارخييًا املمساة البحرين وجزيرة العريب اخلليج ملنطقة بزيارته

 كتابه يف التارخيية احلقيقة هذه ودون م(، 1765) عام »أوال« ب

العربية(. اجلزيرة شبه إىل )رحلة

 أقوال تدوين املتأخرين املؤرخني بعض كتابات وهشدت

 جزيرة يف القرى من كبري مك بوجود آخرين وجغرافيني مؤرخني
 خليفة بن حممد الشيخ أمثال التارخيية ومصادرمه كتهبم يف البحرين

 العرب. )ملوك كتابه يف أمني، رحياين أمني اللبناين والرحالة النهباين

 الوثائق بعض أكدته ما وكذلك الثاين، اجلزء العربية(، البالد يف رحلة

البحرانية. القرى من الكبري العدد هذا وجود عن وغريها العمثانية

 ملجرد تشكيك بني املشككني هؤالء أغراض تعددت وبالتأكيد

 يف القرى من العدد هذا وجود تصور عىل قادرين غري أهنم

 ورفض مزامعمه، حبسب الساكن قليلة املساحة، خصيرة جزيرة

 يف حلاجة إما حبرانية قرية (360) بوجود االعرتاف مهنم آخرون

 ستار حتت براءهتم يظهروا حىت اآلخرين عن خيفوهنا يعقوب نفس

 معلية يف الداخلية نوايامه خيفون ومه التارخيي، العملي البحث
 مشؤهًا تارخيًا مهنم ثالث قسم ليؤسس أو القرى، هذه لعدد الرفض

 الشعب مكونات من وأصيل أسايس مكون تارخي إناكر أنقاض عىل
 أهلها« »ويع وتشويه البحرين تارخي اإلناكر هبذا فيعزلون البحراين،

 تعترب فرتة ويه هلا، اآلخرين مساع يكرهون دموية فرتة أحداث عن
والسيايس. احلضاري تارخيها من أصياًل« »جزءًا

 مقصودة، عملية غري حركة بالتأكيد ويه اإلناكر، فعملية

 ومستورًا حينًا »معلنًا سعيًا ومفتعلة« خفية »بطريقة وتستبطن

هبذا القرى لوجود والرافضني املشككني بعض وغرض آخر«، حينًا
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 1 وتقويض هدم يبتيغ سيايس هدف حتقيق األول املقام يف العدد
 ف قد وهامة سابقة بون خآلل وامله احلرين تارخي اين جز، تارخ

 يق والهتجريمبختلف الشتات وتعرضوافهياألمناط والنكبات، واملآيس

 لت أو البحرين، جلزيرة الغزاة جميء قبل والفرار« »القرسي أشاكله

 أ؛ والوادعة اهلادئة اجلزيرة هذه إىل اخلارج من الوافدين جميء قبل

 5 »ثالث آخر يف د وبالتحدي امليالدي، عرش الثامن القرن هناية واآلمنة
يف عرش. الثاين اهلجري القرن معر من سنوات«

ق واالعتداءات اخلاريج الغزو حوادث بعد البحرانيون وتفرق

 دول ويف سبحانه، الله بالد يف وجوههم عىل هامئين الداخلية

 هلا، التابعة واجلزر »البحرين« العربية جبزيرتنا املحيطة اإلقلمي

 وأحفادمه هناك يعيشون واملرشدون« املجهرون »أهلنا يزال وما

 أهلها مع طويل لزمن تكيفوا أن بعد وجممتعاهتا الغربة بالد يف

 القرى عدد يف واحض تقلص ذلك عن وترتب عام، ثالمثائة منذ

 وقد ها،قرا يف الساكنني اجلزيرة أهايل أعداد يف وتراجع البحرانية،

 هشاداهتم وكرروا وقضاة، وجغرافيون مؤرخون القرى بوجود هشد

 وهتجري شتات من البحرانية القرى أهايل فيه عاش وما مآسهيم، عن

 والنيف التشكيك يف أغراضهم أحد وهذا دامية، وآالم ومظامل

 )العلنية ورغبهتم البحرانية، القرى من الكبري للعدد التام والرفض

 قضايامه عن البحرانيني خباصة الناس ويع تزوير يف واخلفية(

التارخيية. نكباهتم ومآيس السياسية

السؤال: إىل ونعود

حبرانية؟ قرية (360) وجود ينكرون ملاذا

 وكراهية مبراوغة - واملنكرين املشككني هؤالء بعض حياول

 واإلناكر« الرفض »حاالت تكريس - التارخيية للحقائق ومعلنة مبطنة
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 من الكبري العدد هذا لوجود احلارضة األجيال من الناس أذهان يف

 والبالغة واملرشدة، واملتبقية املدمرة البحرانية القرى جمموعة

 الوقت يف وسعهيم قرية، (360) ووثائقهم املؤرخني مصادر يف
 من له أساس ال العدد هذا أن ترى مضادة فكرة تعميق إىل نفسه

 »إناكر« معلية وتمتثل مفتعلة، تارخيية بأسطورة أشبه وأنه الصحة،

 تغطية تبتيغ أهداف جمموعة حتقيق يف - نعتقد مكا - املشككني

 عن املتعددة جوانهبا يف وإخفاهئا احلساسية ذات احلقائق بعض

هبا. األعتقاد عن الناس ورصف ومعد، قصد

يأيت: ما مهنا وسنذكر

بالجزيرة: أصليين سكان وجود نفي األول: الهدف

 منطقيًا يعين (360) املذكور بالعدد البحرانية »القرى« كرثة إن

 التابعة األخرى جزرها حبض وساكن البحرين جزيرة ساكن عدد كرثة

 الرأي وهذا وغريها، صاحل« والنيب واملحرق »سرتة جكزائر هلا

 قلة فرضية من املشككون يروجه ما مع - بالتأكيد - متامًا يتناىف

 بال »بالد املشككني بعض لكام يف وأهنا اجلزيرة، ساكن عدد يف

 يف املشككون فأدرك محقاء، مجلة تأكيد بلك وهذه عباد«،

 القرى من كبري عدد بوجود االعرتاف أن اجلزيرة هذه تارخي

 يف هلم سابقني كرث حمليني ساكن بوجود اعرتاف هو البحرانية

 يسعون اليت مزامعمه ثانية جهة من ويصادم التارخيي، وجودمه

 - نظرمه يف - ويه قليلون، اجلزيرة ساكن بأن تروجيها إىل

 عىل ذلك يف مزامعمه وانطوت البرش، من خالية شبه جزيرة

 العددية الكرثة فكرة نيف غرضها ومزدوجة.. ظاملة تشكيك حركة

 املشوه االعتقاد يكرس آخر وتشكيك التارخييني، املحليني للساكن

 وجود قبل األصليني الساكن من برشية ملمجوعات وجود ال بأن

املسكونة. البحرين جزر ىف واملنكرين املشككني
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 حماوالت أو التارخيية احلقائق واستبدال التشكيك حركة واقتضت

 جميء قبل حبرانية قرية (360) عدد وجود إناكر معلية مطهسا

 طبيعية بأساليب خارجها من البحرين جزيرة إىل الوافدين مجاعات

 عىل األمر يهسل مدخل ذلك ويف القوة، واستخدام الغزو بطرق أو
 كرثة لوجود إناكر لعملية والمتهيد احلقائق، قلب يف املشككني

 جزيرة يف يعيشون اكنوا الذين األصليني« اجلزيرة »ساكن من عددية

 عرش الثامن القرن هناية يف إلهيا الوافدين جميء قبل البحرين
 الباب تفتح وبوابة أولية، خطوة نفسه الوقت يف ويه امليالدي،

واالعتقادية. الروحية وهويهتم العددية« »لكرثهتم إناكر لعملية واسعًا

 يف إذن اسهتدفت واخلفية العلنية بأساليهبا اإلناكر معلية إن

 حيث العددية، وكرثهتم الساكن« أصالة يف »التشكيك األول املقام

 فهيا أصليني« »ساكن ل وجود ال بأنه مقولة إىل املشككون رؤج

 اجلزيرة إىل وفد قد فهيا الساكنني من فاجلميع كبرية، بأعداد

 ئ
ة
آل

3 
قك

 يف - بنظرمه - اجلميع تساوى وبذلك فهيا، واستقروا اخلارج من

 فكرة إلغاء املشككون حاول وهكذا والتارخيي، احلضاري الوجود

 وكرثهتم اجلزيرة لساكن أصيل لوجود التارخيي - احلضاري العمق

 قرية (360) عددها البالغ األصيلة القرى هذه يف وخباصة العددية
 من اجمتاعيًا مكونًا »تشكيكهم« حركة يف يعنون ومه يزيدون، أو

 ويف التارخيية، املحلية الثقافة يف عرف البحراين الشعب مكونات

 القبيل نسهبم يف ينحدرون الذين »اليحارنة« ب املصادر بعض

 وأخفاذها وبطوهنا ربيعة مثل وتارخيية أصيلة عربية قبائل من

وغريها. واألزد متمي وقبيليت وائل«، ابين وتغلب وبكر القيس »عبد

السكان: بتشيع االعتقاد محو الثاني: الهدف

 القدمية واملخطوطات التارخيية املصادر بعض إشارات مبقتىض
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 جمموع ساكن ينتسب البعيد التارخيي العمق ذات الثقافية والوثائق

 فهؤالء بعيد، زمن منذ اإلمامية« »الشيعة مجاعة إىل القرى هذه

 األصليني اجلزيرة ساكن مه الشيعة« من ب»البحارنة يعرفون الذين

املرشدة. القرى هذه أبناء ومه والتارخييني، واملحليني

 يف جناحها لضامن املتعمدة التشكيك حركة تطلبت وقد
 الثالمثائة القرى »وجود ب أصالً االعرتاف عدم والتضليل المتويه

 »اللفظ هبذا املجاور ابن ذكرها - الشيعة« من وساكهنا والستني
 املذهبية هويهتم عىل والمتويه بل - (1تارخيه) يف الرصحي«

 مكونات من الساكن بعض بأن بالقول إخفاهئا وحىت ومتييعها،

 تقدمي بدون طويل لتارخي اجلزيرة يف معهم اكنوا أخرى مذهبية

 إناكر هو القرى هذه لعدد فاإلناكر ومعتربة، موثقة تارخيية أدلة

 باجلزيرة، وتارخييني حمليني كساكن البحرانيني الشيعة لوجود

 فيتخلص باجلزيرة، التارخيي الوجود يف اجلميع يتساوى وبذلك
 شدة من خيفف أو ذواهتم يؤرق الذي بالغربة شعورمه من البعض

O علوانه

أهلها: شتات إنكار الثالث: والهدف

 والستني الثالمثائة البحرانية القرى بوجود االعرتاف مت ما إذا
 عددية بكرثة »اإلقرار ثانية خطوة يف هيلع يرتتب االعرتاف هذا فإن

 إىل ينمتي ممن بأهنم اإلقرار مث التارخييني، القرى هذه لساكن
 سابقون بأهنم ثالثة خطوة يف واإلقرار اإلمامية، الشيعة مجاعة

 ذلك إىل ذهب مكا اجلزيرة« يف بالسكن التارخيي وجودمه يف
 املتشابكة النتاجئ هذه وتقود واجلخرافيني، املؤرخني من جمموعة

سبق مبا اإلميان هو ذلك عىل سيرتتب مفا رابعة، حقيقة إىل
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مضادة: حركة إحداث الرابع: والهداف

 عن املشككون يصمت ال أن »التشكيك« معلية استوجبت

 الثالمثائة بالدنا قرى مبمجوع العالقة ذات احلقائق لك ونرش تروجي
 احلقائق بعض لتشويه مقصودة( غري أو )مقصودة خكطوة والستني

 القرى وجود يف املشككني بعض جفحن فهيا، شككوا اليت التارخيية

 الشائعات وتروجي والتضليل المتويه إىل الكبري العدد هبذا البحرانية

 التارخيي الوجود اسهتدفت خاريج غزو حبركة واالعرتاف لكه،

 من مه أصاب وما املتأخرة، القرون يف القرى هذه لساكن واحلضاري
 وسلسلة القرسي وهتجريمه كشتاهتم ساكهنا عدد يف وتناقص مآس

 غري املجفع والهتجري الشتات معليات صاحبت اليت املظامل

 هذه عن تشكيكهم وحركة باإلناكر املشككون جيد وبذلك اإلنساين،

 حقائق بعض عىل القفز يف فرصة النفسية وضغوطاهتا الفجائع

التارخيي. الواقع

 هذه تارخي خيص ما لك مطس إىل املشككون سىع وهلذا
 األقل عىل أو دامية حقائق من واملضطهدة املستضعفة القرى

 حول آخر رأيًا للقارئ قدموا إهنم وأولياؤمه املشككون سيقول

 اجلزيرة يف العدد هبذا قرى توجد ال فطاملا القرى، هذه تارخي

 هلا، أساس ال افرتاءات هو إمنا وشتاهتم أهلها فواجع عن قيل مفا

 الطريق قطع - املشككني نظر يف - حياول فالتشكيك وبالتايل

 نكبات من املدمرة« القرى هذه ل»ساكن حدث مبا القائلني عىل

 رمحة ال شديد بتعسف مت قرسي وهتجري وشتات ومآس وفواجع

 املبعرثين البحرانيني« »أحفاد وجود إناكر من عنه ترتب وما فيه،

 بنا، املحيطة اإلقلمي دول من ومناطق ومدن وبلدات قرى يف اآلن
أفريقيا. ورشق اهلند، كرشق غريها ويف

 ق
 ة
أ:
3 2
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 قل الناس، بعض يصدقها حىت وتكرارها التشكيك روايات وتكريس

 الرافضني وخترصات املشككني أراجيف فتكون زاد، أو عددمه

 احلقائق جبانب حركهتم.. مع يتعاطف من نظر يف مؤكدة أقواالً

 تقدير أقل عىل تشكيكهم حركة تتحول أن أو برأس، رأسًا التارخيية،

 تكون حني خباصة البحثية والتملداوا لملناقشة وأفاكر آراء إىل

 أو اجمتاعية سلطات ودمع واملال بالرثوة مسنودة التشكيك معلية

ونفسياهتم. الناس بعض عقول يف ونافذة أهلية، أو سياسية

 التارخيية احلقائق استبدال التشكيك حركة أرادت لتايلوبا

 أصل يف والطعن والستني« الثالمثائة البحرانية »القرى ساكن عن

 وجود تنكر وافرتاءات بأاكذيب املذهبية هويهتم ويف وجودها،

 »مظامل وقوع أو حدوث وتنكر اجلزيرة، خارطة من القرى هذه

 ما ومهنا البحرين«، جزيرة ساكن ضد ودموية تارخيية وفواجع

 ومعليات مأساوي شتات من وأهالهيا القرى هذه ساكن له تعرض

قرسي. هتجري

 البحرانيني املؤرخني من حىت املصادر بعض ذكرته ما وهذا

 الشيخ اكلعالمة معًا والشيعة السنة أهل من واملتأخرين املتقدمني

 كتابه يف البحراين الدرازي عصفور آل إبراهمي بن أمحد بن يوسف

 )أنوار يف البحراين البالدي حسن بن عيل والشيخ البحرين(، )لؤلؤة

 تارخي يف النحرين )قالئد كتابه يف اخليري نارص واألستاذ البدرين(،

 ورصد كتابة وحركة املحليني، الباحثني اهتام مث وغريمه، البحرين(،

 الوجود هذا عن عملية حقائق من تدونه فميا التارخيية احلوادث

 عملية، غري أهداف لتحقيق القرى هذه وجود قصة وافتعال بالكذب

 وحوادث فواجع من التارخيي الواقع يف الوجود هبذا يرتبط وما

املحليني. اجلزيرة ساكن عىل جمثت مأساوية
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 يف أن مهنا املشككني بعض أراد استباقية حركة التارخيي وجودها ويف

 I البحرانية القرى من كري مك بوجود القائلني عيل احللريق يقطعوا

 حؤ فسه لوقت يف واكنت البحراين، املجمتع بعيدفيتارخي تارخيي

 ؤ من عددية كرثة بوجود ئلنيالقا عىل الطريق لقطع أيضًا حماولة

 5 مكا اإلمامية« الشيعة من غالهبم أو »لكمه األصليني اجلزيرة ساكن

 -U وجمموعة واجلغرافيني، املؤرخني من عدد ذلك تأكيد إىل ذهب
يف التارخيية. واملصادر والرسائل والتقارير الوثانق من

|لمشككين: جهةIمو م

 البحرين قرى لعدد واملؤرخني العملاء ذكر معلية تكن مل

 العدد بعضهم ذكر بل واحد، اجتاه يف تسري بلداهتا إىل واإلشارة

 عىل ويه عهنا، الرئيسية باألفاكر القول سوى تفصيل بدون اكمالً

 باحثون توزع بيمنا األمهية، من درجة عىل بياناهتا ونقص قلهتا

 هذه أمساء من متفاوتة أعداد إىل اإلشارة يف آخرون ومؤرخون

 التابعة اجلزر وبعض البحرين جزيرة خريطة عىل املتناثرة القرى

 يف قرية مائيت عن يزيد عدد بني اإلشارات فيه ترتاوح بنحو هلا

 املؤرخني بعض فهيا قال مهنا عدد وبني الرسائل، أو الدراسات حبض

 القرن سنوات يف خباصة حبرانية قرية مائة من بأقل والباحثني

 واملؤرخني العملاء بأن - عام بوجه - القول ميكن وهلذا العرشين،
ومها: أساسيني فريقني إىل البحرانية للقرى ذكرمه يف انقمسوا

 عددها يف جمملة بإشارة القرى إىل اإلشارة وذكر األول: الفريق

 القول حد إىل عهنا يزيد وما قرية( 300) بني يرتاوح الذي الكبري

 يف املجاور ابن الفريق هذا عملاء ومن وبلدة، قرية( 360) بعدد

 البلدان(، )تقومي يف الفداء أبو واملؤرخ املستبرص( )تارخي كتابه
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 كتابه يف النجدي السعدي ماجد بن أمحد اخلليجي والربان

 الدامناريك اكلرحالة املتأخرين العملاء من آخر وعدد )الفوائد(

 واملؤرخ النهباين خليفة ن حممد والشيخ نيبور(، )كريسنت

 وباإلضافة واملؤرخني، العملاء من وغريمه الرحياين، أمني الرحالة

 إىل تارخيها يعود اليت العمثانية الوثائق من عدد هناك ذلك إىل

 وقد امليالدي، عرش السادس القرن - اهلجري العارش القرن هناية

 مؤرخة العمثاين األرشيف من لوثيقة أحدمها نصني مهنا نرشنا

 أكرث بوجود نفسه املمضون حتمل والثانية ه،981م/1573 عام يف

 يف مادهتا وتتنامغ ذاته. بالتارخي ومؤرخة اجلزيرة، يف جزيرة من
 اكن وأفاكرمه السابقني املؤرخني أقوال مع املعريف مضموهنا

 ابن اخلليجي واملالح ه(732)ت الفداء وأيب ه(690)ت املجاور

 ه(،906 - 836) سنوات بني ما عاش الذي النجدي الحسدي ماجد

 الرئيسية مقولهتم فهيا دونوا اليت كتهبم أو إصداراهتم تارخي واكن

 اهلجري السابع القرن منتصف بني ما يرتاوح (360) بعدد القائلة

اهلجري. العارش القرن بداية قبل ما حىت

 سوى كبري بعدد وأمساهئا القرى يذكر مل الثاين: والفريق

 بعدد أمساهئا مع الفريق هذا عملاء ذكرها وقد الباحثني، من قالئل

 الشيخ البحرين حامك رسالة يف مكا قرية مائيت عن قليالً يزيد

 / ه 1354 رمضان هشر غرة يف خليفة آل عيل بن عيىس بن محد

 التارخي يف البحرين جزيرة يف الربيطاين املعمتد إىل م1936 عام

 يف وصل قد بنحو العدد هذا من ألقل بعضهم ذكر أو املذكور،

 من خليط الغالب يف ومه حبرانية، قرية مائة إىل األدىن حده

 اكنوا سواء املتأخرين والرحالة واملؤرخني واجلخرافيني الباحثني

 األخرية، الثالثة القرون يف عاشوا قد األجانب من أو البحرانيني من

 بن كعيل دواويهنم يف الشعراء من عدد القرى هذه بعض ذكر مكا

 البحراين اخليط حممد جعفربن البحر وأيب العيوين املقرب

88



 إشارات عىل دراستنا حلقات بعض وسمتر البحرين، شعراء وبعض

التفاصيل. ببعض الفريقني

 القرى واقع عن أولية بدراسات الفريق هذا عملاء متيز وقد

 عىل بأمساهئا القرى بعض عن تفصيلية وبدراسات عام، بوجه وتارخيها

 عن أحباثهم توثيق يف - نسيب بقدر - الباحثون نشط وقد خاص، وجه

 البحرين يف الثقافية الساحة وهشدت وقراها، ومدهنا البحرين مناطق

البحرانية. القرى بعض تارخي عن وكتب إصدارات جمموعة

 أمرين عىل - العملاء انقسام عىل - املوقف هذا ويستبطن

البحرانية القرى بوضع املتعلقة التارخيية احلقائق إثبات يف هامني

 ق

 ة
5:
ل: 31 3

وهما:

 لتارخي يف لقرى هلذه الفعيل بالوجود تقريرحقائقتارخيية .1

 ويصنف وغريه، املجاور اكبن املؤرخني من عدد فعل مكا

 املواجهة معلية يف اإلجيايب باملوقف وتثبيهتا احلقائق تقرير

واملنكرين. املشككني مع

 ملواجهة قوي وتارخيي ثقايف رصيد وضع هو اآلخر واألمر .2

 احلملاء هؤالء كتبه مفا ومستقباًل، حارضاً التشكيك«»معليات

 خدم قد القرى هذه بوجود قناعتنا تعزيز يف واملؤرخون
 والستني، الثالمثائة البحرانية القرى وجود عن الدفاع فكرة

 التشكيك حتاول فكرة لك ملقاومة ذاتية قوة داخلنا يف وصنع

 يف لقيامها تتنكر حركة للك والتصدي التارخيي، وجودها يف

 عرش الثاين القرن من - تقديرانا حبسب - امتد سابق زمن

امليالدي. عرش الثامن القرن حىت امليالدي

K- 2 2٤

 املرحوم من إشارة فهناك الدراسة هذه ثنايا يف سيأيت ومكا
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 يف النهبانية )التحفة كتابه يف النهباين خليفة بن حممد الشيخ

 برمق والبلدات القرى من عدد وجود تؤكد العربية( اجلزيرة تارخي

 أقرهبم ألنه النهباين الشيخ رأي وانتقينا مدينة(، 36 قرية، 331)
 مؤرخ وهو الله، رمحه النهباين خليفة بن حممد الشيخ واكن زمنًا،

 عام زارها اليت أوال جزيرة عن )التحفة كتابه يف يقول عهنم متأخر

م(:1914ه/1332

 وعىل بلدة (36) عىل حتتوي السابق يف اكنت البحرين »إن

 قرى من عدد اندثر قد إنه النهباين الشيخ ويقول (، قرية« (331)

 كتابه يف يذكر مكا أوال أو البحرين جزيرة يف والقرى البلدات

 الظاملين احلاكم تداول وكرثة احلروب »بسبب النهبانية(: )التحفة
(.2البلدات«) هذه من عدد وختريب

 عدد يف الواحض والرتاجع التناقص حالة النهباين الشيخ وفرس

 ووقوع علهيا احلاكم تداول بكرثة البحرين.. جزيرة أي هنا..ساك

 تلك أكرث وخرب معراهنا أزال مهنا احلضارة وزوال هبا، احلروب

 التابعة القرى وبعض مدن مثاين سوى مهنا يبق ومل والقرى، املدن

 والبالد حفص وجد وسرتة، والرفاع واملنامة املحرق يه فاملدن هلا،
 فؤاد الدكتور أدركها اليت املدن ويه ،(3«)حلد وا والبديع القدمي

 ثالثًا تؤلف قرية ومخسني اثنتني بلغ القرى عدد »إن قال: حيمنا

 خرابًا تركت القرى هذه من مثانيًا أن وتبني سكنية، وحدة وسبعني
(. طويلة«) فرتة من

أحد يف قليالً خمتلفًا رمقًا اخلوري ذكر قد ذلك قبل واكن

42 ص العربية، اجلزيرة تارخي يف النهبانية التحفة ،النهباين خليفة بن حممد (1)
.48 ،33السابق،ص املصدر (2)
42السابق،ص املصدر (3)
،49ص البحرين، يف والدولة القبيلة اخلوري، إحساق فؤاد (4)
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 حيث املذكور، كتابه مقدمة من (1) رمق حتت دراسته هوامش

 عىل حتتوي اجلزر من عدد باألحرى أو صغرية جزيرة »البحرين قال:

 مدن مثاين يف البالد من المشايل القسم يقطنون نمسة (240,000)
 النهباين حممد الشيخ جعل الذي مفا قرية«)؛(، ومخسني وثالث

 أن سوى اخلوري وينكره البحرانية القرى من العدد هبذا يعرتف

 الوثائق بعض عىل واطلع مرجعية، تارخيية كتابات عىل اطلع األول

؟. العمثانية الدولة يف اخلارجية أرشيف من التارخيية

 البحرين قرى عدد حدد اخلوري فؤاد فالدكتور تقدم ومكا

 مع األرض، مللكية جديد مسح عىل معمتدًا (53) أو (52) ب

 قد املستبرص( )تارخي كتاب صاحب املجاور ابن املؤرخ أن

3ا
ة
أت
5
33

 مكة إىل طريقه يف قرون عدة قبل »أوال« البحرين جزيرة زار

 املستبرص( )تارخي كتابه يف وجسل احلج فريضة ألداء املكرمة

 واحدة قرية عدا ما اإلمامية الشيعة من لكها قرية ثالمثائة وجود
 والوثائق النصوص بعض وكررت أخرى(، دينية مذاهب ألتباع

ذلك. التارخيية

 المهتمين بعض العدد لهذا تعزيزا الرقم هذا رصد وربما
 بدراسة اهتموا الذين الجغرافيين من أو التاريخ بدراسة المعاصرين

 النجدي ماجد بن أحمد العربي كالمالح سابقين جغرافيين آراء
 قرى عدد في الرقم ترديد إلى ومال العربي، والمالح الجغرافي
منهم. متأخرون باحثون وبلداتها البحرين

 حمزة نوال هي المعاصرات السعوديات الباحثات إحدى قالت
التابعة اإلمارات في البحرين »أما نصه: ما الصدد هذا في الصيرفي

.22ص املقدمة، البحرين، يف والدولة القبيلة اخلوري، إحساق فؤاد (1)
دراستنا. من (1) رمق املحلق انظر (2)

91



 عىل فالبحرين القبائل، بعض أيدي يف اكنت فقد هرمز ململكة
 قبائل تسكهنا قرية وستني ثالمثائة من تتكون اكنت املثال سبيل

والزراعة«)'(. بالتجارة تشتغل العرب من

*٠٠
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 كتاب عن نقالً ،301 - 300ص العربي، الخليج في البرتغالي النفوذ بها:كتا انظر (1)
الفوائد.



الثالث الفصل

المؤرخين حديث في وسكانها أوال





 الكتابات بعض اإلنسانية تارخي يف تداولته )قدمي( امس أوال

 حديثة مصادر يف كثرياً ورد وكذلك القدمية، واجلغرافية التارخيية

 جلزيرة أو قامئة لدولة امسًا »أوال« تعد مل وإن حىت ومعارصة

 تارخي دراسة يف مصدرًا جتد فال احلارض، زماننا يف به معروفة

 املهشورة اجلزيرة هذه وذكر إال اإلنساين وتراثه وجغرافيته العامل

 القرن يف انفحعاهلا بعد البحرين« »جزيرة بامس أو القدمي بامسها

 العربية اجلزيرة رشق البحرين« »بالد إقلمي عن اهلجري السادس

 معان إىل مشاأل البرصة من العريب اخلليج امتداد عىل الواقع

 سيايس مكصطلح - للجزيرة التارخيي االمس هذا ولكن جنوب،

 مصطلح حمله وحل حارضنا، يف كثرياً استخدامه قل -قد وجغرايف

البحرين«. »دولة لفظ ساد مث البحرين، جزيرة

 التارخيية ممسياهتا تداول يف تطور بعد »أوال« امس أصبح مث

 التغري ذلك ومع البحرين(، )مملكة اجلديدة تمسيهتا عند مستقرًا

 اكمس - معروفًا البحرين( أو )أوال امس ظل أمساهئا يف املسمتر

 )أوال( فامس العريب، اخلليج يف اسرتاتيجية جلزيرة - تارخيي

 ويه زماننا يف احلالية البحرين مملكة جزر أكرب عىل قدميًا أطلق

 تارخيها يف مبكرة عصور منذ أوال( )جزيرة بامس تارخييًا املعروفة

 ومدوناهتم كتاباهتم يف اجلزيرة أهايل االمس هلذا وانتسب البعيد،

 االمس هذا وبيق اليومية، ومعامالهتم وثائقهم يف وكذلك الثقافية،

 منذ تناقلته اليت واجلغرافية التارخيية املصادر ببقاء يومنا حىت

النسيان. عىل عيص وكأنه بعيد زمن
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 امس هو البرشي الفكري الرتاث يف »أوال« فإن وهلذا

 عىل واألدباء والرحالة واجلغرافيون املؤرخون تداوله قدمي تارخيي

 أو دملون »مبملكة التارخي مصادر يف عرف ملا طويل زمن مدار
 وجودها حقيقة يف يه »أوال« أن من بالرمغ وذلك ترم«)؛(،

 يف وتقع جبانهبا، جزر جمموعة تتبعها واحدة جزيرة اجلغرايف

 كيانًا أحضت واملعارص احلديث زماننا يف ولكهنا اجلغرايف، حميطها

 بداية يف استقالهلا بعد - اآلن ويه ومستقاًل، بذاته، قامئًا سياسيًا

 والعربية الدولية املنظومة يف وعضوًا عاملة، دولة - السبعينات

 عقد بداية يف اخلليجي التعاون ملجلس مؤسسًا وجزءًا واإلقلميية،

المثانينات.

 أرخبياًل، اليوم تشلك جزر جمموعة من البالد هذه وتتكون

 ممسياهتا آخر يف البحرين« »مملكة أو احلالية« »البحرين ب وتعرف

 أو »أوال« ب التارخيية الكتابات يف مجيعها عرفت وقد السياسية،

 حد عىل بالبحرين« واملمساة البحرين.. »جزيرة أو أوال« »جزيرة ب

 كتابه يف خرسو« »نارص الفاريس اكملؤرخ اجلغرافيني بعض تعبري

 ماجد« بن »أمحد املعروف اخلليجي العريب واملالح نامه(، )سفر

 »اجلزيرة ب اليوم املقصودة اجلزيرة ويه )الفوائد(، كتابه يف

 يف تقرتب اليت اجلزر من توابعها وجبمع البحرين، جزيرة أو األم«

 »مملكة تمسى حوهلا متفرقة جزيرة أربعني من اليوم جمموعها

. «ين لبحر ا

في:1لجغر1 لموقع1

جغرافية حقيقة الصخرية اجلزر من وتوابعها »أوال« جزيرة تعترب
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 يف وهامًا اسرتاتيجيًا وكيانًا جغرافيًا، أرخبيالً جمموعها يف تشلك

 الرشق طرق بني جغرايف وصل وحلقة وحديث، قدميًا العامل خريطة

 يف الوجود واحض وسياسيًا جغرافيًا كيانًا دامئًا اكنت ولكهنا والغرب،

قدمية. عصور منذ العريب اخلليج

 »مملكة ب اليوم تعرف اليت االسرتاتيجية اجلزر هذه وتقع

 بعض توصيف حبسب - العريب اخلليج منتصف يف البحرين«

 جزيرة وشبه غربًا القطيف من بالقرب - واجلغرافيني املؤرخني

 اجلزيرة من الرشقية لملنطقة الغريب الساحل امتداد عىل رشقًا قطر

 (27 10 7و) مشااًل، (25 32 6) عرض دائريت بني ويه العربية،
رشقًا«))(. اؤ( 7 11 و) رشق، ؤ(0 26 13) وبينطول مشال،

 تبعد أرخبيل يه هبا املحلقة اجلزر وجمموعة »أوال« وجزر

 الساحل وعن مياًل، ومخسني مائتني بنحو اإليراىن الساحل عن
 علهيا فأطلق ميأل، عرش »بمثانية العربية اجلزيرة شبه من الرشيق

(.2فقط«) البحرين إىل تدرجييًا االمس اخترص مث البحرين، جزر

 أوال، جزيرة »أن الدهر( )خنبة كتابه يف الربوة شيخ وذكر

 مدينة، وهبا يوم، وبيهنام البحرين، بالد بساحل البحر جتاه ويه
 ملوقع اجلغرايف التحديد هذا عىل ومىض ،3أيضًا«) جامع وهلا

القدماء. واجلغرافيني املؤرخني من آخر عدد اجلزيرة

الذي البحرين بالد جغرافية حتديد من اتفاق عىل كذلك واكنوا

 - 1500 الحديث.. البحرين تاريخ العابدين، زين وبشير الله، عبد أحمد محمد (1)

27ص م،2002
 العربية بالقبائل البرتغاليين وعالقات الجبور مملكة السلمان، حميد محمد (2)

 ما الفترة في والخليج للجنوب البرتغالي الغزو كتاب عن نقالً 26ص الخليجية،
.116ص م(،1525- 1507) بين

.166ص الدهر، نخبة الربوة، شيخ (3)
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 األصفهاني لغدة أبو ويذكر أوال، البحرين جزيرة تاريخياً إليه تنتمي
 قال: كما فالبحرين والجغرافيين، المؤرخين هؤالء لدى سائداً تعريفاً
 ساحل على الممتد الطويل اإلقليم على قديماً »يطلق اسماً: كانت
 الكويت يشمل عمان إلى الكويت من البصرة وخليج عمان خليج

أوال«)؛(. باسم قديماً المحروفة البحرين وجزر وقطر واألحساء

 على لالموبا الواو، حرف )بفتح الباحثين بعض عند ويلفظ
 باحثون يلفظها وقد )أؤال(، بلفظ البعض عن فتلفظ (2فعال() وزن

 (،3الحموي«) يرى كما األلف حرف أوله »بضم أي )أوال(.. آخرون

 وفتحه، األلف حرف بضم فتلفظ والمؤرخين العلماء بعض عند أما
 سنة المتوفي البغدادي الحق عبد بن المؤمن )عبد الدين فصفى

 البحرين، بناحية جزيرة بالفتح.. ويروى )بالضم(، »أقال يقول: ه(739
(.4وبساتين«) نخل وبها

 الله عبد بن سليمان الشيخ الكبير العالمة البحراني المحقق أما
 لفظ إن عنها فقال أوال« »جزيرة ل ذكره عند البحراني الماحوزي

 حرف ضم ذلك من ويقصد (5«)وفتحها الهمزة »بضم تلفظ »أوال«
 األخير باللفظ النطق أن يلحظ ولكن سواء، حد على وفتحه األلف
 فالغالب الناس، عوام لسان على بخاصة كثيراً يستخدم ال )أؤال(
 هذا وظل األلف، حرف بفتح أوال«.. »بلفظ الجزيرة اسم نطق

الناس. كالم في غالباً اللفظي االستخدام

.325ص العرب، جزيرة األصفهاين، لغدة أبو (1)

 وحممد ،156ص البحرين، بالد يف العيونية الدولة نقود الرشعان، الله عبد نايف (2)
.47ص العربية، اجلزيرة ورشق اخلليج تارخي خليل، حممود

.274ص ،1ج البلدان، ممجع احلموي، (3)

.128ص ،1ج والبقاع، األمكنة أمساء عىل االطالع مراصد احلق، عبد املؤمن عبد (4)

 ،احلسيين أمحد حتقيق البحرين، وعملاء ابويه آل فهرست ،املاحوزي سلميان (5)
.87ص البحراين، اجلزيري املتوج بن الله عبد بن أمحد الشيخ ترمجة
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 هذه يف آراء فمثة »أوال« ب اجلزيرة هذه لتمسية وبالنسبة

أوال؟ هو من أوالً.. نتساءل ولكن: التمسية،

»أوال«؟ ب اجلزيرة تمسية سبب وما

األول: السؤال عىل اإلجابة الفصل.. هذا مدخل يف ولنحاول

أوال؟ هو من ..

 البغدادي الرويم احلموي ياقوت اكملؤرخ املؤرخني بعض إن

 صاحب قال حيث وائل«، بن »بكر لقبيلة كصمن )أوال( امس ذكر

 وائل، بن وائل بن لبكر اكن )صمن هو أوال إن البلدان( )ممجع

وائل«)؛(. بن وتغلب

 ىف الروىم احلموي ياقوت الدين هشاب الله عبد أبو ذكر لقد
 بالضم، )أوال بقوله: املؤرخني كسائر أوال( )جزيرة البلدان( )ممجع

 خنل فهيا البحرين، بناحية البحر هبا حييط جزيرة بالفتح ويروى

وبساتني(. ولميون، كثري،

احلمري: بن توبة قال

كأمنا نعبًا امليش الناعبات من

( جريرها) أوال من جبذع يناط

مقبل: بن أيب بن متمي وقال

قرية لعارض هبا اخلداة معد

أوال سيف سفن فكأنها

لعلكي: المسهري وقال

.366 - 365 ،274ص ،1ج البلدان، ممجع احلموي، (1)

.274ص 1ج السابق، املصدر (2)
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كأمنا روح فوق مروح طروح

زمامها أوال من بجذع يناط

 »أن وهو املتأخرين الباحثني أحد نقل مكا آخر قول وهناك
ربيعة(«)؛(. بن )أوال هو عريب بطل امس من مشتق )أوال( امس

 حسن بن عيل الشيخ اجلليل وعاملنا الكبري، مؤرخنا أما

 )أنوار كتاب: مصنف ه( 1340) سنة املتوىف البحراين، البالدي

 من وهو والبحرين(، واألحساء القطيف عملاء ترامج يف البدرين

 اهلجريني(، عرش والرابع عرش )الثالث القرنني يف البحرين عملاء

 القاسية الظروف اضطرهتم وممن ذاهتا، أوال جزيرة ساكن ومن
القرسية. اهلجرة إىل

 مسيت الذي أوال امس شأن يف الرمحة هيلع قال فقد

 احلفظة الثقة العالمة مشاخيي أقدم »حدثين بامسه: اجلزيرة

 صاحل الشيخ املقدس ابن أمحد الشيخ الرباين الصاحل األوحد

 ابنه أو شداد بن لعاد أخ هو أوال أن نفسه الله قدس البحراين

 أبيه أو كأخيه للسكىن قابلة جزيرة اهلواء، طيبة أرضًا طلب قد

 ذات إرم فبىن اكجلنة، ليبنهيا اهلواء طيبة أرضًا طلب ملا )عاد(

 جزيرة فرآها البحرين أعين اجلزيرة، هذه له فوصفت العامد،

 والسباع، اهلوام من خالية مياه، ذات اهلواء طيبة حسنة، عظمية،

 واألجشار النخيل وغرس العيون واستنباط والسكىن للتحمري قابلة
(. إليه«) فنسبت ومدهنا فسكهنا،

 عن نقالً 22ص م، 1870 - 1783 السيايس البحرين تارخي طهبوب، محدي فائق (1)
 ‘(Memorandum 01 Bahrain) وعنوانه نيبور، املؤرخ كتاب هو أجنيب، مصدر

.184ص

 واألحساء القطيف عملاء ترامج يف البدرين أنوار البالدي، حسن بن عيل (2)
43ص والبحرين،
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 واجهت ولكن الباحثني، من عدد بإجيابية الرواية هذه وتقبل
 مكا املذكورة فالرواية اجهتاديًا، نقدًا آخرين حبرانيني مثقفني من

 تارخيية خشصية وجود »تفرتض رواية: يه األنصاري جابر حممد يقول
 نظره يف أهنا مكا تارخيية ثابت غري وهذا شداد«، بن »أوال بامس

 ذات )إرم ل ومشاهبهتا مناخها وطيب البحرين مجال لتظهر »حمبوكة«
(.1هيلع«) االعمتاد ميكن تارخيي مصدر إىل تستند ال إهنا مث العامد(،

 ق
 ق
3 
1 

:1■ 
في
z

 الطايئ، امليك النهباين خليفة بن حممد الشيخ بعده وجاء
 زائرًا إلهيا وصوله بعد البحرين( )جزيرة أوال عن يتحدث وهو

 كتابه يف النهباين الشيخ فقال ه(، 1332) سنة من حمرم غرة يف

 البحرين: جزيرة عن العربية( اجلزيرة تارخي يف النهبانية )التحفة

 اكنوا ألهنم وائل أبناء صمن بامس )أواأل( تمسى قدميًا »واكنت
(.عبدالقيس«) مع يسكنوهنا

 خليفة بن حممد الشيخ ذكر حتفته من آخر موضع يف مث

 صوحان بن )صعصعة عيل^يمل اإلمام صاحب اجلليل الصحايب النهباين

 الرشيق اجلنويب الساحل يف الواحقة عسكر بقرية املدفون العبدي(

 به يعزت جليل حصايب وهو البحرين، أو أوال جزيرة األم.. اجلزيرة من
 القرية »هبذه إن النهباين: خليفة بن حممد الشيخ فقال البحرانيون،

 القيس عبد بين قبيلة من هو الذي العبدي« صوحان ابن رضحي

 نفاه: قد املؤرخني من عهنم نقل ومن النهباين يقول ومكا البحرانية،
 موحض »لكوهنا (3)البحرين( من أوال جزيرة إىل الكوفة من )معاوية

 بالد ساحل عن بعيدة آنذاك ولكوهنا واالحتجاجات، املعارضة

حبرها. بطول العربية اجلزيرة رشق أو البحرين

.63ص العربي، الخليج من لمحات األنصاري، جابر محمد (1)
. 1 2ص النبهانية التحفة النبهاني، خليفة بن محمد (2)

.29 - 28ص السابق، المصدر (3)
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 وحدد أوال( )جزيرة ه(739) سنة املتوىف الربوة شيخ وذكر

 وهبا يوم، وبيهنام البحرين، بالد ساحل البحر جتاه بأهنا موقعها
 طوهلا يكون البحر دواب من دابة امس وأوال أيضًا، جامع هلا مدينة
(. بناحيهتا«) كثري وهذا وأقل، وأكرث ذراع مائة

 وهو املعارصين العرب الباحثني أحد الربوة شيخ عن ونقل

 هبذا أوال جزيرة تمسية سبب عن قوله خليل حممود حممد الدكتور

 يكرث البحر حيوان من نوع إىل نسبة أوال، مسيت »إهنا فقال: االمس
(.2 الناحية«) بتلك

 كتابه يف خليل حممود حممد املذكور الباحث حيدد ومل

 النص هلذا الناقل وهو العربية(، اجلزيرة ورشق اخلليج )تارخي

 امس يذكر ومل بامسه، اجلزيرة مسيت الذي احليوان نوع القصري،

 التحديد وجه عىل فهيا يكرث اليت الناحية يذكر ومل احليوان، هذا

 اليت املنطقة أو العريب للخليج الغريب الساحل مبنطقة املاكين

أوال«. »جزيرة ب حتيط

 عملناه ما حدود يف - إليه يتطرق مل الرأي هذا أن مكا

 خبالف غامضًا، الوصف بيق التمسية وهبذه آخر، معارص باحث -

 نوع حدد نفسه األنصاري الربوة شيخ أن بيد السابقني، الرأيني
 أمساه ما يبتلع المسك أنواع أحد هو »أوال إن: فقال احليوان

 يف العرب يعرفه الذي البحر وهو فارس، حبر يف (3بالعنرب«)

املصادرالتارخيية وبعض اإليرانيون ويمسيه العريب، باخلليج زماننا

.166ص الدهر، نخبة الربوة، شيخ (1)
 إقليم لمسمى لعربية الجزيرة وشرق الخليج محمدمحمودخليل،تاريخ (2)

 لشيخ والبحر( البر عجائب في الدهر )نخبة كتاب عن نقالً 47ص البحرين،
.166ص الربوة،

134ص الدهر، نخبة الربوة، شيخ (3)
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 الوثائق بعض وتمسيه فارس، خليج أو فارس ببحر واحلديثة القدمية
القطيف. حبر أو البرصة خبليج العمثانية

 الثقافية الوحدة من جزء تارخييًا )البحرين( أوال وجزيرة

 تابعة الناحية هذه من تزال وما البحرين، إلقلمي الدينية والعقيدة

 كياهنا عن هبا انفصال حركة من أكرث أوال تارخي يف حدث وقد له،

 األحيان بعض يف واكنت الكربى(، البحرين الكبري)إقلمي السيايس

 يف مكا أخرى مرة اإلقلمي لوحدة تعود مث مؤقتة انفصال حركة

 سيايس انفصال وقع قد ولكنه ه(،646 - 467العيونية) الدولة أيام
 السابع القرن يف أو اهلجري السادس)'( القرن يف هنايئ وجغرايف

 هناية يف حدث االنفصال أن الرشعان نايف ويرى آخر، رأي عىل
لسادس. القرن أوبداية (اهلجري«) اخلامس القرن

 دقيق تحديد في والجغرافيين المؤرخين اختالف مع ولوحظ
 ضمن انفعالها لحظة منذ ظلت أوال« »جزيرة أن االنفعال لتاريخ
 وحدة إلى باإلضافة البحرين، إلقليم الدينية والمذهبية الثقافية الوحدة

 الجزر من وتوابعها )أوال( األم الجزيرة فأبناء تقريب، المعيشية الظروف
 يحملون انفصالها تاريخ من قرون عدة بعد - يزالون ما - بها الملحقة

 مدن مح نفسها المشتركة الدينية والمذهبية الثقافية الخصائص
 البحرين إقليم في عديدة ومناطق ومدن، وقرى واألحساء القطيف
 أن كما وثقافياً، وروحياً حضارياً موحد بلد أبناء جميعاً فهم الكبير،

 أوال وجزيرة اإلقليم أبناء بين قوية ظلت االجتماعية العالقات
 وغيرها واالجتماعية الشخصية والعالقات المصاهرة مجال في
والمعيشية. االجتماعية الحياة ظواهر من

الشرعان( يقول )كما األم الجزيرة على يطلق )أوال( اسم واستمر

. 157ص لبحرين، بالد في العيونية الدولة نقود الشرعان، الله نايفبنعبد (1)
.157ص السابق، المصدر (2)
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 اخلامس القرن هناية ومنذ أنه إال اهلجري، اخلامس القرن منتصف حىت

 علهيا يطلق وأصبح البحرين، امس اجلزيرة هذه اكتسبت )اهلجري(
 باألحساء بعد فميا عرفت واليت عامة، البحرين بالد من سواها دون

 الذي ه(498 )ت خرسو نارص الرحالة املنطقة زار وقد والقطيف،

 والقطيف لألحساء زيارته عند اجلزيرة هذه عىل البحرين امس قرص
. (1البحرين«) ببالد إلهيام يرش ومل رصاحة، ذكرمها اللتني

 الله عبد بن نايف األستاذ املعارص السعودي الباحث إن مث

 قد البحرين( بالد يف العيونية الدولة )نقود كتاب مؤلف لرشعان ا
 )سفر كتاب من مأخوذًا - الشأن هبذا - نصًا املذكور كتابه يف نقل

 اهلجري اخلامس القرن يف خرسو نارص الفاريس لملؤرخ نامه(

اعتقاد. من إليه ذهب وما رأيه لتوثيق

قوله: النص يف وجاء

 مسافة عىل حبرًا رأيت رشقًا واجتهت األحساء غادرت »إذا

 مدينة عىل وصلت البحر ركبت فإذا األحساء، من فراخس سبعة

 عرش مخسة مساحهتا البحر، وسط يف جزيرة والبحرين البحرين،
 النخيل، أجشار من كثري وهبا كبرية، عامرة مدينة ويه فرخس،

 يستخرج ما ونصف سواحلها، من يستخرج فهيا جدًا كثري واللؤلؤ
(.2األحساء«) حاكم ملك البحرين يف اللؤلؤ من

.157ص البحرين، بالد في العيونية الدولة نقود الشرعان، الله عبد بن نايف (1)

.173ص نامه، سفر خسرو، ناصر عن نقالً 158 - 157ص السابق، المصدر (2)
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المؤرخين: حديث في أوال
 واملحدثني.. القدماء املؤرخني.. حديث يف أوال« »جزيرة اكنت

 وقوميات العرب قبائل من القاطنني بتنوع لدهيم ومعروفة بالساكن آهلة

 التعايش من حالة عىل وبقيت اجلزيرة يف استقرت أجعمية جاليات أو

 جاء مكا العرب من كثرية خالئق سكن اجلزيرة هذه فيف األجمتايع،
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 احلسني أبو ومهنم القدماء املؤرخني هؤالء مصادر من كبري عدد يف

األعامج. من عديدة جاليات وجود إىل باإلضافة املسعودي،

 قرون منذ زماننا عىل السابقون القدماء املؤرخون رصد وقد

 العددية، الكرثة عن تعرب اليت اجلزيرة يف الساكنية احلالة بعيدة
 يدفع ما فهيا أن وخباصة الساكن، قليلة أهنا مهنم أحد يذكر ومل

 تربهتا، وخصوبة املياه، مصادر كوفرة فهيا والعيش البقاء إىل الناس
 عرف الذي الطبييع)^( واللؤلؤ الدر مغاصات ومن البحر، من وقرهبا

 مع الصنايع اللؤلؤ ظهور وقبل العاملية، جلودته العامل يف باشهتاره

العرشين. القرن بداية

 هلم حاجة ال - معارصون مؤرخون اليوم زماننا يف وهناك

 العددية الكرثة مببدأ القول يف - بعيد أو قريب من مصلحة وال

 مكؤرخني فهم هذا، يعنهيم وال ساكهنا، قلة أو أوال« »جزيرة ألبناء

 التارخيي الواقع حركة يف يه مكا احلقائق تقرير يعنهيم منصفني
 املتطاولني األفاكني ألقوال خالفًا اكنوا وهلذا واألمم، للشعوب

 هذه بأن يفيد ما دراساهتم طيات يف كتبوا قد املزورة وخترصاهتم
 عربًا متعددة قوميات من بالساكن القدم منذ مأهولة اكنت اجلزيرة

 عن إما كتابات من جيل بعد جيالً املعلومة هذه وتناقلوا أعامج، أو

 املكتوب، النقل طريق عن أو للجزيرة املبارشة امليدانية زياراهتم

 جزيرة أن وأكدوا علهيم، سابقني مؤرخني باجهتادات العملية والثقة

 الطوائف خمتلف من بسكهنا عامرة - تزال وما - اكنت الساكن

واجلاليات. والقوميات

 في الطبيعي اللؤلؤ عن كتبت التي الدراسات بعض مراجعة للقارئ يمكن (1)
 يعقوب لمصنفه ،1ج عراقية«، »مباحث الدراسات: هذه ومن البحرين، جزيرة

 ألشكال كامل وصف الكتاب هذا وفي ه، 1226 سنة تأليفه وتاريخ سركيس،
 تراث )من كتاب انظر نها،وأثما وأوزانها وأسمائها، وأنواعها، البحرين، لؤلؤ

.84ص العريض، علي وكريم المدني، علي صالح للمؤلفين الشعبي( البحرين

106



 يف بل القدماء، املؤرخني مصادر يف املدونة فاألفاكر

 البحرانية القرى من كبري عدد وجود عن وحمارصة حديثة مصادر

 حنن لنا تويح - الدراسة سياق يف بيانه سيأيت مكا - كثرية ومدن

 آهلة جزيرة أهنا أو اجلزيرة لساكن عددية« »كرثة بوجود املتأخرين

 وال اجلخرافيني، بتعبريات فهيا والقاطنني بالساكنني وعامرة بأهلها

 ومن األدلة، تدمعها طاملا التارخيية احلقيقة هذه قبول من مناص
 وجود ضد عادة األفاكون يثريها اليت واألاكذيب التخرصات لك رد

تارخيها. من سابقة مراحل ىف أوال جزيرة لساكن عددية« »كرثة

 ق.
 ق
آل■

:[ 
3

 يقول البلدان( )ممجع صاحب البغدادي الرويم فاحلموي

 من كثري خلق »فهيا: أوال« »جزيرة فهيا مبا البحرين بالد عن
 وكرر (، باديهتا«) يف مقميني ومتمي وائل، بن وبكر القيس عبد

 هذه عن قال حيمنا أوال جزيرة عن احلموي قاله ما املسعودي

 من كثرية وخالئق ممسار وبنو معني، بنو »فهيا بأن: اجلزيرة
 بن ختلب أو وائل بن بكر أو القيس عبد بين من سواء ،(2العرب«)

 الرشيف اجلغرايف قول وكذلك األخرى، العربية القبائل ومن وائل

 البحرين، تمسى كبرية مدينة هبا حسنة، جزيرة »أوال بأن: اإلدرييس
 وقد العرب، من طوائف ويسكهنا ،3«)خصيبة حسنة عامرة ويه

وغريمه. بطوطة اكبن الحقون مؤرخون لكامه يف وافقه

 بن يوسف الدين مجال املستبرص( )تارخي كتاب مصنف وذكر
 لكها (4) قرية (360) وجود رصحي نص يف املجاور بن حممد بن يعقوب

العرب، -طوائف قال من-مكا ومه اجلزيرة يف واحدة عدا إمامية

.366 ،365 ،274ص ،1ج البلدان، ممجع احلموي، (1)

،110ص ،1لذهب،ج املسعودي،مروج (2)

 اإلقلمي من السادس اجلزء أول اآلفاق، اخرتاق يف املشتاق نزهة اإلدرييس، (3)
.180 ،169ص الثالث،

.167ص املستبرص، تارخي املجاور، ابن (4)
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 فريى البرشي العمران عمل أو االجمتاع عمل مؤسس خلدون ابن أما

 وبرش القيس، عبد دياربين يه أوال جزيرة فهيا مبا البحرين بالد أن
(. باديهتا«) يف ومتمي وائل بن بكر من كثري

 القول إىل اخلليجي العريب املالح ماجد بن أمحد وذهب
 جزيرة أو أوال جزيرة يف (2قرية) (360) بوجود )الفوائد( كتابه يف

 الشأن: هبذا الرصحي قوله )الفوائد( كتابه يف كذلك وجاء البحرين،

 العرب من قبائل مجلة »وفهيا وقوله: قرية«، وستون ثالمثائة »وفهيا

 العددية بالكرثة يفيد منه قول وهو والزراعة«، بالتجارة تشتغل

 عن قليلة عينة جمرد هو ذكرناه وما هنا،بساك آهلة جزيرة وكوهنا

 واجلاليات العرب من بساكهنا آهلة أوال جزيرة بأن املؤرخني قول

األجعمية.

 املعارصين، اللبنانيني املؤرخني من وهو الرحياين، أمني وقال
 اجلزيرة.. هذه أن التارخي يف »جاء العرب(: )ملوك كتاه يف

 فهيا اكن فقد الزمان، قدمي يف بالساكن عامرة اكنت البحرين..
(.3القرى«) من ثالمثائة ومعها مدينة، ثالثون

البحرين: جزيرة عن قوله الرحياين وتابع

 مبا ابتليت واملستعمرين، الفاحتين ممطح دامئًا ويه »ولكهنا

 من قسم فتداىع واحلروب، الفنت من ويتبعهم ويرافقهم يتقدمهم

 سوى الثالثينات( أوائل )يف اليوم فهيا يبق ومل وامضحل، معراهنا

 يغوصون، ال الذين ساكهنا أما التابعة، القرى وحبض مدن، مثان

يزرعون ال والذين األرض، يزرعون فهم البحار لرزقهم يركبون وال

.359ص ،2 ج خلدون، ابن تاريخ خلدون، ابن (1)

 ،300 ،219ص والقواعد، البحر علم أصول في الفوائد كتاب ماجد، بن أحمد (2)

301.

722ص ،2ج العرب، ملوك الريحاني، (3)
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 ق عامرة )أوال( البحرين جزيرة أن ذكر املذكور فالنص (، يتاجرون«)
 يف وجود فهيااكن لعددية الكرثة أن وأوحض الزمان، بساكهنافيقدمي

 2 من اجلور أهل علهيا وجار «،قرية ثالمثائة ومعها مدينة ثالثني»

 ( اجلزيرة هذه قرى فأصبحت فنت وأحصاب ومستعمرين طامعني
ف مهنا, آخر قسم وامضحل عروشه، عىل خاوية

أ يي
 الكرمي القارئ يدي بني اآلن نضع املدخل هذا وبعد

 أو بالتارخي املهمتني بعض من املعربة والعبارات األقوال بعض

 املسألة يف نظرمه وجهة كتبوا الذين مادته يف التخصصيني

 وهو املطريي، عوض عبيد براك السعودي فالباحث الساكنية،

 قصد وقد وأهشرها، البحرين جزر أمه عن حتدث معارص، اكتب

 املأهولة البحرين جزر أهشر من »إهنا وقال: أوال«، »جزيرة هنا

 القيس كعبد تقطهنا اليت العربية القبائل إىل أشار مث بالساكن،
 األصيلة القبائل من وغريها ،(2وائل«) بن وبكر ومتمي وأياد واألزد

 اإلسالم جميء قبل ما عصور منذ واستوطنهتا إلهيا نزحت اليت

وائل. وبكربن متمي و القيس وعبد ألزد ا كقبائل

 الكرمي عبد الرمحن عبد قال معارصة ثانية دراسة ويف
 عند بالساكن املأهولة اجلزر »من جزيرة: يه »أوال« إن العاين

 الثاين( )الفصل مدخل يف العاين األستاذ وكرر ،(3«)اإلسالم ظهور

 عند اكنت البحرين »بأن قوله: اإلسالم( صدر يف )البحرين كتابه من

والعشائر، القرى من فهيا ما كرثة بدليل بالساكن مأهولة اإلسالم ظهور

.722ص ،2ج العرب، ملوك الرحياين، (1)
حتى اإلسالم ظهور منذ البحرين إلقليم والحضاري السياسي التاريخ المطيري، (2)

.42 - 29ص األموية، الدولة قيام
.35ص اإلسالم، صدر يف البحرين العاين، الكرمي عبد (3)
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 البحر، عىل ووقوعها أرضها، وخصوبة فهيا املياه توفر إىل ذلك ويرجع

 وعشائر القيس، عبد قبائل لك اإلسالم ظهور عند البحرين يف واكنت

 غري عنارص إىل باإلضافة هذا األزد، ومن وائل، بن بكر ومن متمي من
.1والسياجبة«) والزط، الفرس، وأمهمه فهيا تقطن اكنت عربية

 مطؤل وغري موجز، تفصييل رشح يف العاين األستاذ دخل مث

 أبناء من »قدميًا« البحرين وبالد أوال جزيرة لساكن العددية الكرثة عن

 القيس كعبد عربية قبائل تقدم مكا وأمهها األصيلة، العربية القبائل

 اليت ويه مرض، من متمي وقبيلة ربيعة، من عامر وبين وائل بن وبكر

والقرى. املدن يف للجزيرة الدميوغرافية احلالة شلكت

 املؤرخني من جمموعة آراء الصدد هذا يف العاين ونقل

 هذا من الثاين اجلزء يف عاجل مث القدماء، واملسملني العرب

 البحرين« »بالد إقلمي يف األجعمية اجلاليات بعض وجود الفصل

 عباراته لك وتفيد الزمنية، الفرتة تلك يف والسياجبة والزط، اكلفرس،

أوال. املمساة البحرين جزيرة يف الساكنية بالكرثة

 يف املنصور خليل أنيسة األستاذة البحرانية األاكدميية وذكرت

 القبلية السالالت نفس أن إلكرتوين مصدر يف نرشته قصري مقال

 »جزيرة سكنت قد وغريها( ومتمي القيس عبد وبين )األزد العربية

 هذه تارخي مع السالالت هذه وتفاعلت اإلسالم، قبل ما منذ أوال«

 قبائل من املحندرة السالالت تقدم مكا تقصد هنا ويه اجلزيرة،

 وائل، بن وتغلب وائل بن وبكر ومتمي القيس كعبد أصيلة عربية
 نقلت وقد األخرى(، البحرانية العربية القبائل بطون وبعض

 مؤرخني آراء نظرها وجهة لتأييد املنصور أنيسة األاكدميية األستاذة

وغريمه. واحلموي والبكري اكملسعودي وقدماء سابقني
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.49إلسالم،ص فيصدر البحرين العاين، عبدالكرمي (1)
.7ص التارخي(، يف عرفهتم مكا البحرين )أهل عنوانه إلكرتوين مقال املنصور، أنيسة (2)



 حممود حممد معارص باحث أوال جزيرة يف الساكن كرثة وذكر

 آهلة جزيرة إهنا العريب اخلليج وسط يف جكزيرة عهنا قال أن بعد خليل

 كثرية ومدن قرى »وهبا أوال: جزيرة عن قال حيث هبم، وعامرة بالناس
 عن الباحث هذا حتدث مث (، الساكن«) كثرية ويه املنامة، أهشرها

 املتقدمني واملسملني العرب املؤرخني بعض آراء فنقل هنا،ساك كرثة

 أوال: جزيرة بأن وغريمها الرويم احلموي وياقوت الفداء كأيب هيلع

 القبائل وأمهمه مهنم عدد إىل وأشار ، ٠ العرب«) من أقوام »يسكهنا

ب
1

 خباصة أوال جزيرة فهيا مبا البحرين بالد إقلمي سكنت اليت العربية

 وائل، بن وتغلب وائل بن وبكر بطوهنا مبختلف القيس وعبد األزد
وغريها. (3نزار) بن وأياد وقضاعة متمي وبنو

 - 1500 الحديث البحرين )تاريخ كتاب مؤلفا ذلك بعد ويذكر

 كباحثين - اعتقادهما يؤكد ما معاصرة، دراسة كذلك وهو م(،2002
 باالستيطان عامرة كانت )أوال( البحرين جزيرة أن - متأخرين
 الناس مختلف من بالسكان مأهولة وأنها القدم، منذ البشري

 »تاريخ إن المذكور كتابهما في المؤلفان يقول لهذا وأقوامهم،
 التاريخ أعماق في البحرين جزر في بجذوره يضرب االستيطان

 والساحل الدخان تالل على آثاره وجدت الذي الحجري العصر منذ
 التي ديلمون حضارة وفي الهامشي، الشريط حدود وعلى الغربي،

 باربار قريتي آثار في كما مدني بشري استيطان أول فيها بدأ
 ارتبطت ثم الساحلية، السهول من ي الشمال القسم في والدراز
التي العربية القبائل بموجات االستيطان واصطبغ باإلسالم، البحرين

.49ص العربية، اجلزيرة ورشق اخلليج تارخي خليل، حممود حممد (1)
.48ص السابق املصدر (2)
.56 - 5 1السابق،ص املصدر (3)



 بن وبكر القيس وعبد متمي كقبائل اجلزر دخول يف اإلسالم سبقت

وائل.

 منذ العريب اخلليج إىل العربية القبائل جهرات تواصلت وقد

 الساحل من سواء عرش الثامن القرن إىل اإلسالمية الفرتة بداية

 القبائل هذه وتركت العريب، اخلليج من الغريب الساحل أو الرشيق

 قلعة كآثار عرش السابع القرن هناية منذ املبكر استيطاهنا آثار
 اجلزء يف االستيطان تركز و»قد الدخان«)؛(، تالل وجنوب العمرو

 العذبة املياه وفرة بسبب ذلك ويرجع البحرين، جزر من المشايل

 الطبيعية واملراسب النبايت الغطاء وتوافر الزراعية، الرتبة ومالءمة
(. اجلزر«) من المشايل اجلزء يف الرتكز هذا يزال وال اآلمنة،

 االقتصادية »ومواردها اجلغرايف: البحرين جزيرة ملوقع ونظرًا

 ساكنية جمموعات ملتىق مبثابة التارخي عرب البحرين اكنت

 أفريقيا، ورشيق واهلند فارس من أخرى وعنارص العرب من خمتلفة

 العربية القبائل إىل الساكنية أصوهلم يف البحرين ساكن وينمتي

 وبكر متمي قبائل ويه اإلسالم، قبل البحرين إقلمي قطنت اليت

 فرتة يف وفدت اليت العربية القبائل إىل باإلضافة القيس، وعبد
(. وغريها«) عامر كبين الحقة

 الكرثة هذه عن البحرين يف والبلدات القرى كرثة وتعرب

 الكتاب هذا مؤلفا حذف احلظ لسوء ولكن اجلزيرة، ألهايل العددية

 عن تارخيي مستند نص من البحرانية والبلدات القرى لعدد اإلشارة

حدد الذي والقواعد( البحر عمل أصول معرفة يف )الفوائد كتاب

 - 1500) الحديث البحرين تاريخ العابدين، زين وبشير الله، عبد أحمد محمد (1)
.39ص م(،2002

.39السابق،ص المصدر (2)
.40السابق،ص المصدر (3)

112



 املؤلفان شطب وبالتايل (، قرية) وستني بثالمثائة القرى هذه عدد

بالساكن. وازدحامها ساكنيًا اجلزيرة معارة عىل هامًا مؤرشاً

والراع عرش الثًالث الشنني ت٠ص وهو لذهبايئ،١ الشيع ما١
 فمل م1918ها1332 غرة يف البحرين جزيرة زاروا الذين عرش

 نقل لكنه اجلزيرة، يف قدميًا البرشي لالستيطان حمددًا معرًا يقدر

 اجلزيرة هذه أن اعتقدوا الذين بالعارفني أمسامه من بعض رأي

 اليت التارخيية نصوصه أحد يف مكا البرشية« الساللة »مهد يه

 القول إىل واحض ميل وهذا )التحفة(، ب املعروف كتابه يف دوهنا
فقال: اجلزيرة، يف القدمي باالستيطان

 أن البحرين طبيعة درس حاولوا الذين العارفني بعض »ويرى

 ارتقاهئا بعد البرشية الساللة مهد الراحج عىل اكنت اجلزيرة هذه
 ربواهتا متأل اليت املدافن جمموع إن حيث احلضارة، سمل يف

 من لك حريت آخره، الطرف يدرك ال ما إىل ومتتد الصحراء، رحاب
(.2حقيقهتا«) كنه حياول السياح من هبا وقف

 واملسملني.. العرب املؤرخني من ملمجوعة اهلامة اآلراء بعض تلك

 )ونقصد البحرين جزيرة بأن االعتقاد تأكيد يف ومتأخرين.. قدماء
 ومأهولة بالساكن، عامرة دامئًا اكنت هلا( التابعة واجلزر أوال جزيرة

 وصفها أن لدرجة التارخي مراحل امتداد وعىل بعيد زمن منذ بالبرش
 فهيا مبا - البحرين إقلمي بأن التارخيي الشأن يف الباحثني أحد

مرت اليت (3العصور) مر عىل ساكين جذب منطقة - أوال جزيرة

 أ
0 
3: 
3 
2إ

 البحرين، عن الثامنة الجزيرة النجدي، ماجد البن الفوائد كتاب مخطوط انظر (1)
 وزميله، الله عبد أحمد بن محمد الدكتور كتاب في منشور المقصود والمستند

.87ص الحديث، البحرين تاريخ
.34ص العربية، الجزيرة تاريخ في النبهانية التحفة النبهاني، خليفة بن محمد (2)

.24ص البحرين، بالد في العيونية الدولة نقود الشرعان، الله عبد نايف (3)
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 اجلزيرة ساكن قلة من البعض يزمعه ما خبالف وأهنا اجلزيرة، هبا

 القرن وبداية اهلجري اخلامس القرن هناية اإلقلمي عن انفصلت اليت
 مزامع حبسب الساكن من اجلزيرة هذه وخلو بل (، اهلجري) السادس

 بأن للناس القول ذلك يف وغرضهم املبالغة، أو املتطرفة األقوال بعض

 ساكهنا واختالط البحرين، جزيرة ساكن بني وحضارية حملية أصالة ال

 من نعتقده مفا متغري، ساكين حراك يف إلهيا الوافدين مع األصليني
 يف سيكونون الوافدين وأن وافدون، سابقة فرتة يف مه أصليني ساكن

باجلزيرة. املستقرين الساكن من أيامهم مستقبل

 )البحرين جزيرة ساكن عدد يف مفجعة انتاكسة حدوث ومع

 الغزو محالت بعد خباصة قراها من الكبري المك وتقلص أوال( أو
 من البحرين جزيرة خلو إطالقًا يعين ال املتكرر والعامين الربتغايل

 أصليني، ساكن ال وأنه عباد، بال جزيرة أهنا يعين وال األصليني، ساكهنا

البرشي. االجمتاع سنن من القلة أو بالكرثة الساكين فاحلراك

 ما إذا االجمتاعية السنة هذه عن بدعًا أوال جزيرة وليست

 عىل ساكهنا أجربت اليت القاسية واملظامل القهر ظروف واجههتا

 طرد من وفعلهم البرش، من األرشار فعل من وهو القرسية، اهلجرة

 االضطرارية اهلجرة قرساًعىل ومحهلم البحرانيني األصليني الساكن
 والغرباء واملسملني العرب من البحرانيني جفع من عىل عارًا اكن

 اليت الدامية العسكرية واحلمالت احلروب من بسلسلة األجانب

 الفردي للشتات جدًا قاسية ظروف حتت وعرضهتم مجوعهم، فرقت

 رشق يف أو اجلوار دول من قريبة أماكن يف والعائيل واجلمايع

 وطاقهتا عافيهتا تستعيد اليوم وأهنا وغريها، وفارس واهلند أفريقيا

التارخيية. االجمتاعية مكوناهتا مجيع من األصليني أبناهئا من البرشية

14

.157ص البحرين، بالد في العيوتية الدولة نقود الشرعان، الله عبد نايف (1)



 ق
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أوال: في االستيطان

 الزمنية البدايات حتديد الباحثني عىل الصعوبة من يكون رمبا

 اكنت سواء العامل من ما منطقة يف البرشي لالستيطان الدقيقة

 حصوبة عىل ينطبق ما وهذا آخر، ماكن أو قرية أو جزيرة األرض

 التقدير من بيشء أوال جزيرة يف االستيطان تارخي بداية حتديد

 بتارخي واملهمتني الباحثني بعض ألسن عىل وجدنا وقد الزمين،

 االستيطان زمن لتحديد تقديرات لوضع حماوالت اجلزيرة هذه

اجلزيرة. هذه ألرض البرشي

 معر بأن املعارصة الدراسات إحدى يف للقول ونعود

 يذكر حيث جدًا، قدمي البحرين جزيرة يف التقديري االستيطان

 بأن م(2002 - 1500 احلديث البحرين )تارخي لكتاب املؤلفان

 -اكنت اإلشارة تقدمت -مكا )أوال( جزيرة املمساة البحرين جزيرة

 مأهولة وأهنا القدم، يف موغلة أزمنة منذ البرشي باالستيطان عامرة

 حممد املؤلفان يقول هلذا وأقوامهم، الناس خمتلف من بالساكن
 »تارخي إن املذكور كتاهبما يف العابدين زين وبشري الله عبد أمحد

 التارخي أمعاق يف البحرين جزر يف جبذوره يرضب االستيطان

 والساحل الدخان تالل عىل آثاره وجدت الذي احلجري العرص منذ

 اليت ديملون حضارة ويف اهلاميش، الرشيط حدود وعىل الغريب،
 والدراز باربار قرييت آثار يف مكا مدين برشي استيطان أول فهيا بدأ

 البحرين ارتبطت مث الساحلية، الهسول من المشايل القسم يف

 سبقت اليت العربية القبائل مبوجات االستيطان واصطبغ باإلسالم،

وائل. بن وبكر القيس وعبد متمي كقبائل اجلزر دخول يف اإلسالم

 منذ العريب اخلليج إىل احلربية القبائل جهرات تواصلت وقد

 الساحل من سواء عرش الثامن القرن إىل اإلسالمية الفرتة بداية

 القبائل هذه وتركت العريب، اخلليج من الغريب الساحل أو الرشيق
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 قلعة كآثار عرش السابع القرن هناية منذ املبكر استيطاهنا آثار
(.1الدخان«) تالل وجنوب العمرو

 المشايل اجلزء يف االستيطان تركز »قد إنه: املؤلفان ويقول

 ومالءمة العذبة املياه وفرة بسبب ذلك ويرجع البحرين، جزر من

 وال اآلمنة، الطبيعية واملراسب النبايت الغطاء وتوافر الزراعية، الرتبة
(. اجلزر«) من المشايل اجلزء يف الرتكز هذا يزال

 البحرين: جلزيرة واجلغرايف االسرتاتيجي لملوقع ونظرًا

 ملتىق مبثابة التارخي عرب البحرين اكنت االقتصادية »ومواردها

 فارس من أخرى وعنارص العرب من خمتلفة ساكنية جمموعات

 الساكنية أصوهلم يف البحرين ساكن وينمتي أفريقيا، ورشيق واهلند

 ويه اإلسالم، قبل البحرين إقلمي قطنت اليت العربية القبائل إىل

 اليت العربية القبائل إىل باإلضافة القيس، وعبد وبكر متمي قبائل
(.3وغريها«) عامر كبين الحقة فرتة يف وفدت

 القانوين ذكر العرشين القرن من السبعينات بداية ومع
 جزيرة أن مؤلفاته أحد يف البحارنة حممد حسني الدكتور البحراين

 قدميًا، »معروفة املؤرخني: بعض يقول مكا اكنت وتوابعها البحرين
 السابقة العبارة وتشري (، ديملون«) بامس سنة آالف ثالثة حنو وقبل

 قبل من التارخيي االمس هبذا للجزيرة قدمية معرفة إىل املتقدمة
 قبل قدميًا ومسكونة معمورة، جزيرة ذكروا مكا وأهنا املؤرخني،

عام. آالف ثالثة من أكرث

 - 1500) احلديث البحرين تارخي العابدين، زين وبشري الله، عبد أمحد حممد (1)
.39ص م(،2002

نفهسا. الصفحة السابق، املصدر (2)
.40السابق،ص املصدر (3)

.24ص حلديثة، حلربية اخلليج البحارنة،دول حسينبمنحمد (4)
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 البحرانية« »القرية عن دراسته من الثاني القسم مدخل وفي
 وهو منها، فرعي عنوان تحت المرشد عباس الباحث األستاذ ذكر

 لفترة زمنياً تقديراً البحرين( في للقرية واإلداري السياسي )النظام
 بعد سنة آالف ثالثة من بأكثر وقدرها الجزيرة، في المستمر العيش
العربية. للجزيرة الشرقي الساحل أرض عن جيولوجياً الجزيرة انفصال

 الحالية(، )البحرين أوال بجزيرة الناس الستيطان إشارة وفي
 في المرشد قال المستمر« العيش »فترة ب المرشد أسماه ما وهو
 البحرين فإن مجاورة جغرافية لمناطق »خالفاً المعنى: هذا تأكيد

■٩ 
4
3

 فرتة تقدير ميكن حيث الساكن، ناحية من األقدم يه بالتحديد

 فهيا تنقطع مل سنة آالف ثالثة من بأكرث فهيا املسمتر العيش

 الناس عهنا انقطع إما اليت املناطق من غريها يف تنعدم أو احلياة
(.1 التوطن«) حديثة إهنا أو

٠٠٠

والبلدات: للقرى العربية الهوية

 اليت نا دراسات بعض من متفرقة مواضع يف املسألة هذه ناقشنا
 »جزيرة ساكن أن مهنا عدد يف أوحضنا حيث (، قبل) فميا أجنزناها

ومدهنا »قراها لك يف مه التارخيي بامسها أوال« جزيرة أو البحرين

 والذاكرة الجماعية الهوية احتكار البحرانية.. القرية ذاكرة المرشد، عباس (1)
.29ص الثاني، القسم التاريخية،

 دراساتنا، في الفصول بعض وأهاليها البحرين لجزيرة العربية الهوية عن كتبنا (2)
 سنية«، مصادر من البحرين بالد في »التشيع عن كتابنا الدراسات هذه ومن

 التاريخية، ونشأتهم العربي، انتماؤهم البحرين، في العرب »الشيعة وكتابنا
 البحرانية«، القرى تاريخ في »دراسات كتابنا وكذلك الحضارية«، وإنجازاتهم

 وقراها وقبائلها الجزيرة لسكان العربي االنتماء هذا تحديد على اعتمدنا وقد
 القدماء عند معروفة وجغرافية تاريخية مصادر على المختلفة وبلداتها ومدنها

معاصرة. كتابات إلى باإلضافة والجغرافيين، المؤرخين من
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 القبائل امه من املحندرة نفهسا السالالت إىل ينمتون ممن وبلداهتا«

 وتفاعلت القدم، منذ البحرين جزيرة استوطنت اليت األصيلة العربية

وبعده. اإلسالم جميء قبل والبرشية الطبيعية مؤثراهتا مع

 باطن يف وجدت واللكامت« واجلمل »العبارات بعض وهناك

 من قدماء وجغرافيون مؤرخون إلهيا أشار وقد التارخيية، الروايات

 التأكيد وميكن السابق، لكامنا يط يف ذكرناها واملسملني العرب

 العريب« االنمتاء »جذور حتديد عن واحضة تارخيية كإشارات علهيا

 عصور مدار عىل ألبناهئا احلربية السالالت احندار وأصالة للجزيرة

 قراها وقاطين لساكهنا، احلضارية العربية اهلوية وحتديد تارخيية،

البحرانية. وبلداهتا ومدهنا

 العربية »اهلوية عن احلديث إلعادة كبرية حاجة جند وال

 القبائل استيطان عن وهناك هنا مررنا طاملا البحرين« جلزيرة

 األطراف يف تقع اليت اجلزيرة هذه يف العدنانية خباصة العربية

 حدود من ميالً عرش مثانية بعد عىل العريب للخليج الغربية

 مررنا قد بأنه القول ميكننا أنه بيد السعودية، العربية اململكة

 مجل عىل احللقات من غريها ويف احللقة هبذه حديثنا سياق يف

 مكا الدقيقة وعباراهتم املؤرخني هؤالء بعض أقوال من واحضة

 اهلوية عىل مجيعًا تؤكد ويه قادمة، حلقات يف بعضها ذكر سيأيت

هئا.وأبنا للجزيرة احلربية

 ابن قول مهنا ومجهلم.. لكماهتم بعض األقوال هذه من ونتذكر

 أو البحرين جزيرة عن واإلدرييس بطوطة وابن الشيباين املجاور

 أو العرب« »وتسكهنا قوهلم: أو العرب« من طوائف »وتسكهنا أوال:

 ذكره وما أوال، املمساة البحرين جزيرة يقصدون العرب« من »كثري

 جزيرة يف العرب« من كثرية خالئق »وجود عن قبلهم املسعودي

القيس عبد بين من خباصة هلا( التابعة واجلزر البحرين أو )أوال
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 الرويم احلموي قول أو وغريمه، عامر وبين ومتمي وائل بن وبكر

 كثري خلق »وهبا أوال: جزيرة فهيا مبا البحرين يف اكن إنه البغدادي
(. ومتمي«) وائل، بن وبكر القيس، عبد من

 النجدي، ماجد بن أمحد اخلليجي العريب املالح قاله ما وأيضًا

 كتابه يف أمساه معا اهلجريني والعارش التاسع القرنني عملاء من وهو

 من البحرين« جزيرة أو »أوال املمساة الثامنة باجلزيرة )الفوائد(

 قول أو العرب« من قبائل مجلة »وفهيا الته: رمحه بقوله ساكهنا وصف

 جزيرة: سابق زمن يف اكنت البحرين إن املعارصين الباحثني بعض

 تشتغل العرب من قبائل تسكهنا قرية وستني ثالمثائة من »تتألف
 النهباين خليفة بن حممد الشيخ ذكره وما ،(2والزراعة«) بالتجارة

 (، للعبديني«) سكنًا اكنت »أوال« اجلزيرة أن من وغريه بقرون بعدمه

القول. بيان من مزيد إىل حباجة ليسوا خلص عرب ومه

 اهلجريي املبارك نارص الشيخ ابن إبراهمي الشيخ العالمة أما

 واملعارصين، املتأخرين البحرين عملاء من وهو البحراين، التوبالين

 البحرين ألهل التارخيي العريب االنمتاء أصالة عن فتحدث

 ساكهنا اخلصوص وجه عىل وقصد األصيلة، القبلية العربية وجذورمه

 »وساكهنا الشأن: هذا يف هيلع الله رمحة فقال التارخييني، األصليني
 اليت األصيلة العربية القبائل من ومها .. (4ومرض«) ربيعة من عرب

 أوال جزيرة أخفاذمها بعض واستوطن الكربى البحرين بالد سكنت

بعيد. زمن منذ

.74ص ،2ج البلدان، ممجع احلموي، (1)
.301 - 300ص احلريب، اخلليج يف الربتغايل النفوذ الصرييف، محزة نوال (2)
،12ص اجلزيرة، تارخي يف النهبانية التحفة النهباين: حممد الشيخ كتاب انظر (3)

بأمكهلا. األوىل احللقة البحرانية(، القرية تارخي يف )دراسات كتانا وكذلك ،30
.23ص البحرين، حارض كتاب املبارك، (4)
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 كتابه: من آخر ماكن يف الله رمحه املبارك الشيخ قال وهلذا

 وما مرض من ومتمي قيس عبد بين من البحرين أهل أن »فاملتيقن
(.1ربيعة«) من خالطهم
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الرابع الفصل

قرية 360 بوجود االعتقاد مسوغات





 البحرين لقرى عددية كرثة وجود من به اعتقدنا ما حص إذا

 والسابع عرش احلادي القرن بني ما وبالذات املاضية القرون يف

 تارخيية حقيقة االعتقاد هذا جتعل مسوغات فمثة امليالديني عرش

 هذا بصحة اإلميان أراد ملن مغوض يكتنفها وال أوهام، تتخللها ال

 املتواضعة عقولنا جتحل مسوغات تقدير أقل عىل فهناك االعتقاد،

 الثالمثائة جتاوزت البحرين يف للقرى عددية كرثة وجود إىل تمطنئ

 املؤرخني بعض أقوال من عدد يف جاء الذي بالنحو وأكرث قرية

 املسوغات هذه وأن الشأن، هذا يف وهشاداهتم وحديثًا قدميًا

 وتفصيليًا« »جممالً حديثًا املؤرخني بعض مهنا اختذ تارخيية حقائق

 يف املسكونة األربع اجلزر خمتلف يف العددية الكرثة وجود يؤكد

 لقرى العددية الكرثة بني تربط املسوغات فهذه احلالية، البحرين

الكرثة. هذه وجود يف املؤثرة والعوامل البحرين

نتساءل: اللفظي املدخل هذا وبعد

 املسكونة جبزرها البحرين قرى عدد يف كرثة بوجود حنتقد ملاذا

قرون؟ عدة قبل

 املسؤول اعتربنا اليت احلقيقة هبذه قبولنا مسوغات يه وما

 يف العددية« »الكرثة حبالة عالقة وذات مؤثرة عوامل جمموعة عهنا
 جديد تارخي تأسيس يريد من فهيا شك اليت ويه البحرين، جزر

؟. مباضهيا له عالقة ال للبحرين

 والفصول الفصل، هذا يف يديك بني الذي احلديث يط ويف
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 جتعلنا اليت واملسوغات العوامل جمموعة حرص نأمل األخرى

 هنا بذلك واملراد البحرين، قرى عدد يف كبرية كرثة بوجود نعتقد
 وأن سابقة، عصور خالل احلالية البحرين جزر يف القرى عدد كرثة

 والتأكيد واملؤرخني الباحثني بعض اهمتام من نالت الكرثة هذه

 امليداين واحلضور واملشاهدة اكملعاينة متعددة بطرائق علهيا

 البحرين جزيرة زار الذي املجاور اكبن املؤرخني بعض فعل مكا

 الربان ماجد واكبن الخشصية، وباملعاينة قرب عن مشاهداته وكتب

 مصدر من الشفهي النقل طريق عن وكذلك املعروف، اخلليجي

 زمانه بعد وما عرصه، مؤريخ من وغريه الفداء أبو فعل مكا كتايب

 قرية (360) بوجود االعتقاد هذا واستقر املؤرخون، تداوله حىت
سابقًا. البحرين جبزر مسكونة

 المتهيدية املقدمة استبطنته الذي السابق السؤال عىل ولإلجابة

 منذ واملدؤنة ولةاملتدا واإلشارات األفاكر بعض تذكر إىل حنتاج

 تأخر، ومن مهنم تقدم من املؤرخني مصادر بعض يف بعيد زمن

 عددية كرثة وجود عىل ناطقة كشواهد نفهسا اإلشارات هذه فتقدم

 ويعنينا املاضية، القرون فرتة يف قراها عدد وكرثة اجلزيرة، لساكن
 فهم عىل ملساعدتنا - بعضها أو لكها - اإلشارات هذه ,ستحضار هنا

 بنحو البحرين قرى يف العددية« »الكرثة لظاهرة منطيق وتفسري

 لقرى العددية الكرثة وصف يف باملبالغة القول متامًا يستبعد

 عن تقل ال زمنية مبدة احلارض زماننا قبل فميا وتقديرها البحرين

 )قدمية التارخيية املصادر من مفمجوعة زمنًا، وأبعد قرون ثالثة

 القرى عدد يف كرثة بوجود االعتقاد مسوغات استبطنت وحديثة(

 وجود فكرة لقبول أذهاننا تهتيأ تقدير أقل عىل أو البحرين جبزر

 قيل فإذا احلالية، اكلبحرين املساحة صغرية جزر يف قرية (360)

 من الكبري المك هذا أرضها عىل يوجد الكربى البحرين بالد إن
وجود حرص ولكن الواقع، إىل وأقرب منطقيًا القبول يكون القرى
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Iث ي
تي

 بعض لدى شك موضع ذلك فإن كالبحرين صخيرة بجزر العدد هذا
 مسوغات عن وخبث بلؤم يفتشون كانوا من عند وبخاصة الباحثين
 به االعتقاد وتقليل الجزر بهذه قروية كثرة وجود في للتشكيك

 تاريخ عن مشوهة بأفكار واستبداله الناس، تفكير من تماماً وإزالته
 متعمدة مسح عمليات على تنطوي ماضية عصور في البحرين

التاريخية. الحقائق لبعض

 البحرين عن وحديهثم املؤرخني بعض إشارات يف ولعل

 بوفرة ومهشورة قدمية، عصور منذ بالساكن آهلة جكزر احلالية

 أنواع وشيوع اخلصبة، وأرضها الطبيعية، عيوهنا وكرثة مياهها،

 املجال يف خباصة االقتصادة احلياة وازدهار الزراعية، املحاصيل

 اللؤلؤ وجودة الدر، ومغاصات وإلهيا، مهنا التجارة وحركة الزرايع،

 وعرفته البحرين جزر به اشهترت ما وهو به، واالجتار الطبييع

 التارخي استنطاق عىل املتأخرين حنن يساعدنا ما وهذا قدميًا،

 وفرة وجود عىل هتمهشاد وقبول املؤرخني، نصوص خالل من

 لن أمر وهو البحرين، جزر قرى عدد يف ظاهرة كرثة أو قروية

 نصوصًا الكتاب هذا مباحث يط يف أدرجنا أن بعد صعبًا يكون

 وأهنا بالساكن، قدميًا آهلة اجلزيرة أن تؤكد املؤرخني من لعدد

 عيوهنا ومنابع اخلصبة، الزراعية واألرايض املياه يف بوفرة تمتتع

 فميا االقتصادية حياهتا بازدهار املؤرخني هؤالء وهشادة الطبيعية،

 ال ومما التعبري، هذا استعامل لنا جاز إن الوسيط« »العرص ب مسي

 فهيا، ساكين تنوع كوجود أخرى وعوامل العوامل هذه أن فيه شك

 بوجود ومبارشة إجيابية عالقة ذات أهلها بني الطبييع واحلراك

 العددية« »الكرثة حالة عهنا نشأت اليت املمتيزة احلضارية احلالة

حبرانية. قرية (360) بلغ بنحو احلالية البحرين جزر لقرى

 اإلنسان ألستقرار جاذبة وقوى شك، بال مؤثرة العوامل هذه إن
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 وصعوبة العشب وقلة املياه ونقص التصحر أن فمكا العددي، وتاكثره

 فكذلك احلرضية، للحياة ومدمرة لإلنسان، طاردة عوامل احلياة

 وتواجد اخلصبة، الزراعية األرض ووجود املياه، وفرة أن حنتقد

 يه البحرين جزر به اشهترت الذي الطبييع والدر اللؤلؤ مغاصات

 باإلضافة والتاكثر، التوالد عىل تساعده لإلنسان آمنة جذب عنارص

 من والتنقل الطبييع احلراك يف وحب ساكين، تنوع وجود إىل

 يف وتزايد برشي، تاكثر إىل لكه ذلك فيؤدي آخر، ماكن إىل ماكن

والسكن. االستقرار ومواضع القرى عدد

 البرشية بالكثافة عالقة عىل تنطوي جممتعة العوامل فهذه

 جممتحاهتم يف التصاعدي والمنو اإلنساين وبالتاكثر التصاعدي، ومنوها

 حمصلة يكون أن يستبعد فال ومدن، قرى وظهور سكنية أحياء من

 العددية الكرثة من حالة ظهور بعضها مع جممتعة العوامل هذه تفاعل

 صغرية منطقة يف ساكين اكتظاظ حكالة وبروزها اجلزيرة قرى يف

 تعرف اليت ويه البحرين، جزر يف علهيا ظهرت اليت اكحلالة املساحة

 وحارضها تارخيها يف هشدت ذلك ومع املحدودة، اجلغرافية مبساحهتا

 يف بعضها عىل مررنا اليت التارخيية اإلشارات سياق ويف برشية، كثافة

 احلوامل حرص لنا ميكن يديك بني الذي هذا كتابنا من متفرقة مباحث

 تنايم إىل تصاعديًا أدت اليت املبارشة األسباب من أهنا نعتقد اليت

الساكن. جحم يف مزتايدة عددية كرثة ووجود القرى،

 قرى عدد يف واحضة كرثة وجود إىل أدت اليت العوامل ومن

 بني وما إلهيا، العتوب جميء قبل املسكونة وجتحماهتا البحرين

يأيت: ما عرش السابع حىت عرش احلادي القرون

 جزيرة عن واملحدثني القدماء واجلغرافيني املؤرخني حديث .1

 ومكتظة بالساكن آهلة كأرض اجلزر من وملحقاهتا البحرين

بالناس.
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 فإ جزرالبحرين يف العربية القبائل من ملمجوعة وجودواحض .2

 ل لقدمي لتارخي وخباصة تارخيطويل، املسكونةعىلمدار

 ك من »مجلة بوجود التعبريعنه ومت العصورالوسىط، ويف
ة فهيا«. العرب من »طوائف وجود أو العرب« قبائل

 يف وما لبحرينفيجزيرةا واالجمتاعية االقتصادية ازدهاراحلياة عامل .3

 ي الطبيعية املوارد توافر يف ذلك ومتثل استقرارسيايس، من صاحبه

 العرب واجلخرافيني املؤرخني من عدد وحديث واالقتصادية،

مثل: البحرين جزر يف االقتصادية احلياة ازدهار عن وغريمه

 جزيرة بأرايض الطبيعية لعيون وا املياه يف وفرة وجود - أ

البحرين.

 وهشادات الوقائع، علهيا هشدت خصبة زراعية أراض وجود - ب

املنوعة. الزراعية املحاصيل وكرثة املؤرخني،

أنواعه. وجودة الطبييع اللؤلؤ مغاصات توافر - ج

 الوسيط، العرص فرتة يف التجارية التبادالت حركة هسولة - د

 وكرثت نشأت الذي االجمتايع باجلو ذلك وعالقة

 الثالمثائة وناهزت البحرين جزر يف القرى أعداد فيه

قرية. والستني

 جزر أهايل بني ساكين تنقل ومعليات طبييع حراك وجود .4

 وظهور برشي، توالد معليات من ذلك عن ترتب وما البحرين،

 حركة مع تكرب مث صغرية تبدأ اليت ومنوها جديدة قرى

وتقادمه. الزمان

البرشي. والتناسل التاكثر حنو لألفراد الخشصية االجتاهات .5

 البحرين جزر يف القرى من الكبري المك وجود بأن قولنا تقدم

 هو الوجود هذا بأن نعتقد حجلتنا مسوغات جمموعة عىل مؤسس
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 من التقليل البحرين تارخي يف املشككون حياول تارخيية حقيقة

 والدهشة الغرابة وإظهار التشكيك طريق عن وحموها بل هبا، االعتقاد

 محلة قبالة يف كذلك وقلنا الكرثة، هذه من منطقية غري بصورة
 من كبري عدد وجود حصة عىل حتملنا مسوغات مثة بأن التشكيك

 وستني ثالمثائة إىل ثالمثائة بني ما يبلغ بنحو البحرين يف القرى

حبرانية. قرية

يأيت: ما والعوامل املسوغات هذه ومن

بالسكان: آهلة أوال

 بأن وحديهثم قدميمه واجلغرافيني املؤرخني من عدد اعتقد
 من أرخبيالً اليوم تشلك اليت اجلزر من وملحقاهتا أوال »جزيرة

 بتنوع لدهيم ومعروفة بالساكن آهلة بعيد.. زمن منذ اكنت اجلزر

 اجلاليات بعض ومن العرب قبائل من فهيا سكنوا الذين األقوام

 التعايش من حالة عىل وبقيت اجلزيرة، يف استقرت اليت األجعمية

 من وشعوب أقوام قبلهم سكنهتا مكا األصليني، أهلها مع االجمتايع

 السابع القرن يف اإلسالم دين ظهور وقبل السابقة، احلضارات ذوي

 بني نرشه يف أهالهيا ومسامهة أراضهيا، يف وانتشاره امليالدي

الناس.

 قرون منذ زماننا عىل السابقون القدماء املؤرخون رصد وقد

 العددية، الكرثة عن تعرب اليت اجلزيرة يف الساكنية احلالة بعيدة
 اخليرات من فهيا أن وخباصة الساكن، قليلة أهنا مهنم أحد يذكر ومل

 مصادر كوفرة فهيا والعيش البقاء إىل الناس يدفع ما االقتصادية

 مغاصات من كذلك وقرهبا البحر، من وقرهبا تربهتا، وخصوبة املياه،
وقد به، مهشورة البحرين جزر جعل الذي (٤الطبييع) واللؤلؤ الدر
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 جزيرة يف الطبييع اللؤلؤ عن كتبت اليت الدراسات بعض مراجعة للقارئ ميكن (1)
رسكيس، يعقوب ملصنفه ،1ج عراقية«، »مباحث الدراسات: هذه ومن البحرين،



 إ العاملية وجودته بهشرته العامل يف باشهتارها اجلزر هذه عرقت

 ج ع وغريها ليابان من لقادم اللؤلؤالصنايع يومذاك،وقبلظهور

يف لعرشين. القرن بداية

 :ت الزمنية البدايات حتديد الباحثني عىل الصعوبة من يكون ورمبا

٠ األرض اكنت سواء العامل من ما منطقة يف البرشي لالستيطان الدقيقة

4 حتديد صعوبة عىل ينطبق ما وهذا آخر، ماكن أو قرية أو جزيرة

 الزمين التقدير من بيشء أوال جزيرة يف االستيطان تارخي بداية

 بتارخي واملهمتني الباحثني بعض ألسن عىل وجدنا وقد الدقيق،

 االستيطان زمن لتحديد تقديرات لوضع حماوالت اجلزيرة هذه

العربية. اجلزيرة هذه بأرض التارخيي ومعره البرشي

ومعارصين متأخرين، مؤرخني اليوم زماننا يف هناك أن مكا

 القول إىل - بعيد أو قريب من مصلحة وال هلم حاجة ال ممن -

 ال فهذا هنا،ساك قلة أو أوال« »جزيرة ألبناء العددية الكرثة مببدأ

 تقرير يعنهيم منصفني مكؤرخني فهم قليل، وال كثري يف ال يعنهيم

 وهلذا واألمم، للشعوب التارخيي الواقع حركة يف يه مكا احلقائق

 كتبوا قد املزؤرة وخترصاهتم املتطاولني األفاكني ألقوال خالفًا اكنوا

 بأهلها، عامرة اكنت اجلزيرة هذه بأن يفيد ما دراساهتم طيات يف

 عربًا اكنوا سواء متعددة قوميات من بالساكن القدم منذ ومأهولة

 مت إما كتابات من جيل بعد جيالً املعلومة هذه وتناقلوا أعامج، أو

 عن أو للجزيرة املبارشة امليدانية وزياراهتم املعاينة عن لنا نقلها

 سابقني مؤرخني باجهتادات العملية والثقة املكتوب، النقل طريق
من بساكهنا عامرة - تزال وما - اكنت أوال جزيرة أن وأكدوا علهيم،

 البحرين، لؤلؤ ألشكال كامل وصف الكتاب هذا وفي ه، 1226 سنة تأليفه وتاريخ
 الشعبي( البحرين تراث )من كتاب انظر وأثمانها، وأوزانها وأسمائها، وأنواعها،
.84ص العريض، علي كريم وكريم المدني، علي صالح للمؤلفين
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 أرايض يف استقرت اليت واجلاليات والقوميات الطوائف خمتلف

بعيد. تارخي منذ البحرين جزر

 القدماء، املؤرخني مصادر يف املدونة التارخيية األفاكر فبعض

 القرى من كبري عدد وجود عن ومعارصة حديثة مصادر يف بل
 تويح - الدراسة سياق يف بيانه سيأيت مكا - كثرية ومدن البحرانية،

 أهنا أو اجلزيرة لساكن عددية« »كرثة بوجود املتأخرين حنن لنا
 بتعبريات فهيا والقاطنني بالساكنني وعامرة بأهلها آهلة جزيرة

 من اإلشارات هذه سياق يف مناص وال معًا، واجلغرافيني املؤرخني

 طاملا التارخيية احلقيقة هذه قبول من واالختصاص العمل ذوي

 رد ومن والوثائق، بالرباهني معززة أهنا إىل إضافة األدلة تدمعها
 عادة األفاكني من مجاعة يثريها اليت واألاكذيب التخرصات لك

 من سابقة مراحل يف أوال جزيرة لساكن عددية« »كرثة وجود ضد

تارخيها.

 احلقيقة هذه لرتسيخ واملعارصون املحدثون املؤرخون وتصدى

 واسطتنا فهم ننا،زما عىل السابقني القدماء املؤرخني أفاكر ونقل

 مبارش، غري بطريق القدماء واجلغرافيني املؤرخني آراء معرفة يف

 املؤرخني آراء من الدراسة هذه يف حنن جنمعه ما طريق عن أو

 الساكنية املسألة حول وكتهبم مصادرمه من مبارشة واجلغرافيني

 ومجاعات أقوام من بالبرش ومعارهتا احلالية البحرين جزر يف

 اآلن نضع املدخل هذا وبعد والسالالت، األعراق خمتلفة وشعوب

 بعض من املعربة والعبارات األقوال بعض الكرمي القارئ يدي بني

 وجهة كتبوا الذين مادته يف التخصصني أو بالتارخي املهمتني

الساكنية. املسألة يف نظرمه

 القرنني عملاء من وهو النهباين، خليفة بن حممد فالشيخ

 غرة يف البحرين جزيرة زاروا الذين عرش والرابع عرش الثالث
قدميًا البرشي لالستيطان حمددًا معرًا يقدر فمل م1918ه/1332
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إ الذين بالعارفني أمسامه من بعض رأي نقل لكنه اجلزيرة، يف
ل ىف مكا لبرشية« لساللة »مهد اجلزيرةىه اعتقدواأهنذه

ق )التحفة ب املعروف كتابه يف دؤهنا اليت التارخيية نصوصه أحد

ج القدمي باالستيطان القول إىل عنده واحض ميل وهذا النهبانية(،
يل حاولوا الذين العارفني بعض »ويرى :اله رمحه فقال ،اجلزيرة يف

آ مهد الراحج عىل اكنت اجلزيرة هذه أن البحرين طبيعة درس
 جمموع إن حيث احلضارة، سمل يف ارتقاهئا بعد البرشية الساللة

 يدرك ال ما إىل ومتتد الصحراء، رحاب ربواهتا متأل اليت املدافن

 كنه حياول السياح من هبا وقف من لك حريت آخره، الطرف
(.1«)حقيقهتا

 واملسملني.. العرب املؤرخني من ملمجوعة اهلامة اآلراء بعض تلك

 )ونقصد البحرين جزيرة بأن االعتقاد تأكيد يف ومتأخرين.. قدماء

 ومأهولة بالساكن، عامرة دامئًا اكنت هلا( التابعة واجلزر أوال جزيرة

 وصفها أن لدرجة التارخي مراحل امتداد وعىل بعيد زمن منذ بالبرش
 فهيا مبا البحرين إقلمي بأن التارخيي الشأن يف الباحثني أحد

 مرت اليت (2العصور«) مر عىل ساكين جذب »منطقة أوال جزيرة

 ساكن قلة من املشككني بعض يزمعه ما خبالف وأهنا اجلزيرة، هبا

 اهلجري اخلامس القرن هناية اإلقلمي عن انفصلت اليت اجلزيرة
 من اجلزيرة هذه وخلو بل (،3اهلجري) السادس القرن وبداية

 وغرضهم املبالغة، أو املتطرفة األقوال بعض مزامع حبسب الساكن

 ساكن بني وحضارية حملية أصالة ال بأن للناس القول ذلك من

 الوافدين مع التارخييني األصليني ساكهنا واختالط البحرين، جزيرة

بوجود البحرين أهل يعتقد مفا متخري، ساكىن حراك ىف إلهيا

.34ص العربية، الجزيرة تاريخ في النبهانية التحفة النبهاني، خليفة بن محمد (1)

.24ص البحرين، بالد في العيونية الدولة نقود الشرعان، الله عبد نايف (2)

.157السابق،ص المصدر (3)
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 يف الوافدين من املشككني هؤالء نظر يف مه أصليني« »ساكن
 سيكونون فهيا للعيش اجلزيرة إىل اليوم الوافدين وأن سابقة، فرتة

 علهيم ويطلق باجلزيرة، املستقرين الساكن من أيامهم مستقبل يف
أصليون(. )ساكن

 )البحرين جزيرة ساكن عدد يف مفجعة انتاكسة حدوث ومع

 الغزو محالت بعد خباصة قراها من الكبري المك وتقلص أوال( أو

 البحرين جزيرة خلو إطالقًا يعين ال املتكرر والعامين الربتغايل

 ساكن ال وأنه عباد«، بال »بالد أهنا يعين وال األصليني، ساكهنا من

 ومستقر بديل وافد بني ساكين حلراك خاضعة فهي فهيا، أصليني

البرشي. االجمتاع سنن من وهذا عددية، وقلة كرثة وبني أصيل،

 ما إذا االجمتاعية السنة هذه عن بدعًا أوال جزيرة وليست

 عىل ساكهنا أجربت اليت القاسية واملظامل القهر ظروف واجههتا

 طرد من وفعلهم البرش، أرشار فعل من وهو القرسية، اهلجرة

 االضطرارية اهلجرة عىل قرساً ومحهلم البحرانيني األصليني الساكن

 والغرباء واملسملني العرب من البحرانيني جفع من عىل عارًا اكن

 اليت الدامية العسكرية واحلمالت احلروب من بسلسلة األجانب
 الفردي للشتات جدًا قاسية ظروف حتت وعرضهتم مجوعهم، فرقت

 رشق يف أو اجلوار دول من قريبة أماكن يف والعائيل واجلمايع

 وطاقهتا عافيهتا تستعيد اليوم وأهنا وغريها، وفارس واهلند أفريقيا

 االجمتاعية مكوناهتا مجيع من األصليني أبناهئا من البرشية

التارخيية.

 اللبنانيني املؤرخني من وهو الرحياين، أمني األستاذ أن مكا

 البالد يف رحلة العرب.. )ملوك املهشور كتابه يف ذكر املعارصين

 البحرين. اجلزيرة.. هذه أن التارخي يف »جاء لفظه: ما العربية(

مدينة، ثالثون فهيا اكن فقد الزمان، قدمي يف بالساكن عامرة اكنت
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 3 كون بني الوثيق ربطه هنا ونلحظ ،٨ القرى«) من ثالمثائة ومعها
 يل وجود وبني هبم وعامرة بالساكن اجلزرآهلة اجلزيرةوملحقاهتامن

 يق يف الكبري )المك أن يعين وهذا ومدهنا( قراها عدد يف وكرثة تنوع

 ئ وعامرة الساكن كثرية البحرين جزر كون عن ناجت البحرين( قرى عده

5 هبم.

هذ لبحرين: الريحانيقولهعنجزيرة وتابع
 بما ابتليت والمستعمرين، الفاتحين مطمح دائماً وهي »ولكنها

 من قسم فتداعى والحروب، الفتن من ويتبعهم ويرافقهم يتقدمهم
 سوى الثالثينات( أوائل )في اليوم فيها يبق ولم واضمحل، عمرانها

 يخوصون، ال الذين سكانها أما التابعة، القرى وبعض مدن، ثمان
 يزرعون ال والذين األرض، يزرعون فهم البحار لرزقهم يركبون وال

 عامرة )أوال( البحرين جزيرة أن ذكر المذكور فالنص ،(2 يتاجرون«)
 بوجود كان فيها العددية الكثرة أن وأوضح الزمان، قديم في بسكانها
 من الجور أهل عليها وجار قرية«، ثالثمائة ومحها مدينة )ثالثين

 الجزيرة هذه قرى فأصبحت فتن وأصحاب ومستعمرين طامعين
منها. آخر قسم واضمحل عروشها، على خاوية

 وقلة البحرين قرى أعداد تناقص بين العالقة الريحاني وأدرك
 الخارجي الغزو وحمالت والحروب والفتن بالبالء حاضرنا في سكانها
 السابق: النص في كالمه أول في فقال والمستعمرين الغزاة وأطماع
 بما ابتليت والمستعمرين، الفاتحين مطمح دائماً وهي »ولكنها

 من قسم فتداعى والحروب، الفتن من ويتبعهم ويرافقهم يتقدمهم
 سوى الثالثينات( أوائل )في اليوم فيها يبق ولم واضمحل، عمرانها

التابعة«. القرى وبعض مدن، ثمان

722ص ،2ج العرب، ملوك الريحاني، أمين (1)

.722ص ،2ج السابق، المصدر (2)
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 وقال العاين الكرمي عبد الرمحن عبد األستاذ بعدمها وجاء
 اجلزر »من جزيرة: ىه »أوال« إن معارصة تارخيية دراسة ىف

 العاين األستاذ وعاد اإلسالم«)؛(، ظهور عند بالساكن املأهولة

 اإلسالم( صدر يف )البحرين كتابه من الثاين( )الفصل مدخل يف
 مأهولة اإلسالم ظهور عند اكنت البحرين »بأن القاطع: القول إىل

 إىل ذلك ويرجع والعشائر، القرى من فهيا ما كرثة بدليل بالساكن

 يف واكنت البحر، عىل ووقوعها أرضها، وخصوبة فهيا املياه توفر

 متمي من وعشائر القيس، عبد قبائل لك اإلسالم ظهور عند البحرين

 عربية غري عنارص إىل باإلضافة هذا األزد، ومن وائل، بن بكر ومن
(.2والسياجبة«) والزط، الفرس، وأمهمه فهيا تقطن اكنت

 البحرين ببالد الساكن كرثة عن يتحدث العاين األستاذ واسمتر

 الكرثة عن مطول وغري موجز، تفصييل برشح وذلك املختلفة، وجزرها

 القبائل أبناء من »قدمي« البحرين وبالد أوال جزيرة لساكن العددية

 من وائل بن وبكر القيس عبد قبائل تقدم مكا وأمهها األصيلة، العربية

 الدميوغرافية احلالة شلكت اليت ويه مرض، من متمي وقبيلة ربيعة،

 جمموعة آراء الصدد هذا يف العاين ونقل والقرى، املدن يف للجزيرة
 الثاين اجلزء يف عاجل مث القدماء، واملسملني العرب املؤرخني من

 »بالد إقلمي يف األجعمية اجلاليات بعض وجود الفصل هذا من

 لك وتفيد الزمنية، الفرتة تلك يف والسياجبة والزط، اكلفرس، البحرين«

أوال. املمساة البحرين جزيرة يف الساكنية الكرثة عباراته

 البحراين القانوين ذكر العرشين القرن من السبعينات بداية ومع

 اخلليج )دول بامس مؤلفاته أحد يف البحارنة حممد حسني الدكتور
بعض يقول مكا اكنت وتوابعها البحرين جزيرة أن احلديثة( العربية

.35ص إلسالم، فيصدر البحرين العاني، الكريم عبدالرحمنعبد (1)
.49ص السابق، المصدر (2)
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تي في إ ؤ
 ديملون«)؛(، بامس سنة آالف ثالثة حنو وقبل قدميًا، »معروفة املؤرخني:

 االمس هبذا للجزيرة قدمية معرفة إىل املتقدمة السابقة العبارة وتشري

 ومسكونة معمورة، جزيرة ذكروا مكا وأهنا املؤرخني، قبل من التارخيي
ذلك. من وأبعد عام آالف ثالثة من أكرث قبل قدميًا

 وهو املطريي، عوض عبيد براك األستاذ السعودي الباحث أما
 قصد وقد وأهشرها، البحرين جزر أمه عن فتحدث معارص اكتب

 املأهولة البحرين جزر أهشر من »إهنا وقال أوال«، »جزيرة هنا

 القيس كعبد تقطهنا اليت العربية القبائل إىل أشار مث بالساكن،
 األصيلة القبائل من وغريها ،(2وائل«) بن وبكر ومتمي وأياد واألزد

اإلسالم. جميء قبل ما عصور منذ واستوطنهتا إلهيا نزحت اليت

 - 1500 احلديث البحرين )تارخي كتاب مؤلفا ذلك بعد ويذكر

 كباحثني - اعتقادمها يؤكد ما حمارصة، دراسة كذلك وهو م(،2002

 البرشي باالستيطان عامرة اكنت )أوال( البحرين جزيرة أن - متأخرين

 وأقوامهم، الناس خمتلف من بالساكن مأهولة وأهنا القدم، منذ

 يف العابدين زين وبشري الله عبد أمحد حممد األستاذ يقول هلذا
 جزر يف جبذوره يرضب االستيطان »تارخي إن املذكور كتاهبما

 آثاره وجدت الذي احلجري العرص منذ التارخي أمعاق يف البحرين

 اهلاميش، الرشيط حدود وعىل الغريب، والساحل الدخان تالل عىل
 مكا مدين برشي استيطان أول فهيا بدأ اليت ديملون حضارة ويف

 الهسول من المشايل القسم يف والدراز باربار قرييت آثار يف

مبوجات االستيطان واصطبخ باإلسالم، البحرين ارتبطت مث الساحلية،

.24ص الحديثة، العربية الخليج دول البحارنة، محمد بن حسين (1)
 منذ البحرين إلقليم والحضاري السياسي التاريخ المطيري، عوض عبيد براك (2)

.42 - 29ص األموية، الدولة قيام حتى اإلسالم ظهور

135



 متمي كقبائل اجلزر دخول يف اإلسالم سبقت اليت العربية القبائل

وائل. بن وبكر القيس وعبد

 منذ العريب اخلليج إىل العربية القبائل جهرات تواصلت وقد

 الساحل من سواء عرش الثامن القرن إىل اإلسالمية الفرتة بداية

 القبائل هذه وتركت العريب، اخلليج من الغريب الساحل أو الرشيق
 قلعة كآثار عرش السابع القرن هناية منذ املبكر استيطاهنا آثار

 اجلزء يف االستيطان تركز وقد الدخان«)؛(، تالل وجنوب العمرو

 العذبة املياه وفرة بسبب ذلك ويرجع البحرين، جزر من المشايل

 الطبيعية واملراسب النبايت الغطاء وتوافر الزراعية، الرتبة ومالءمة
(. اجلزر«) من المشايل اجلزء يف الرتكز هذا يزال وال اآلمنة،

 االقتصادية »ومواردها اجلغرايف: البحرين جزيرة ملوقع ونظرًا

 ساكنية جمموعات ملتىق مبثابة التارخي عرب البحرين اكنت

 أفريقيا، ورشيق واهلند فارس من أخرى وعنارص العرب من خمتلفة

 العربية القبائل إىل الساكنية أصوهلم يف البحرين ساكن وينمتي

 وبكر متمي قبائل ويه اإلسالم، قبل البحرين إقلمي قطنت اليت

 فرتة يف وفدت اليت احلربية القبائل إىل باإلضافة القيس، وعبد
 يف والبلدات القرى كرثة وتعرب (، وغريها«) عامر كبين الحقة

 احلظ لسوء ولكن اجلزيرة، ألهايل العددية الكرثة هذه عن البحرين

 من البحرانية والبلدات القرى لعدد اإلشارة الكتاب هذا مؤلفا حذف

 البحر عمل أصول معرفة يف )الفوائد كتاب عن تارخيي مستند نص
(، قرية) وستني بثالمثائة القرى هذه عدد حدد الذي والقواعد(

- 1500) الحديث البحرين تاريخ العابدين، زين وبشير الله، عبد أحمد محمد (1)
.39ص م(2002

.39ص السابق، المصدر (2)
.40ص السابق، المصدر (3)
 = البحرين، عن الثامنة الجزيرة النجدي، ماجد البن الفوائد كتاب مخطوط انظر (4)
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3F
ئ

 ساكنيًا اجلزيرة معارة عىل هامًا مؤرشاً املؤلفان شطب وبالتايل

بالساكن. وازدحامها

-K K K

 عن اإلساليم( التارخي يف البحرين )ماكنة كتاب مؤلفا ونقل

 من اكنت احلالية( )البحرين أوال بأن قوله احلموي ياقوت املؤرخ

 عىل خصبة وأرضها اإلسالم، ظهور عند بالساكن املأهولة اجلزائر

 يف واكن اجلوفية، املياه عىل وتعمتد وفرية، ومياهها العموم،

 وفهيا جامع، وهلا حسنة، كبرية مدينة اإلسالم صدر يف اجلزيرة

 ذكرت وقد سرتة، وقرية الرشيق، المشال يف اكجلفري القرى بعض

 عىل - اليوم ويه ه(،629) املتوىف العيوين املقرب ابن شعر يف

 باآلبار غنية ويه أوال، جزيرة رشيق تقع جزيرة - ياقوت قول حد
(. النخيل«) أجشار من كثري وفهيا والعيون،

 احلالية( )البحرين أو أوال جزيرة يف الساكن كرثة وذكر

 يف جكزيرة عهنا قال أن بعد خليل حممود حممد معارص باحث

 حيث هبم، وعامرة بالناس آهلة جزيرة إهنا العريب اخلليج وسط

 الساكن، كثرية ويه املنامة، أهشرها كثرية ومدن قرى »وهبا قال:

 جيدة جزيرة وىه عذبة، مياه وهبا التجارية، املراكب وتقصدها
 الزراعية حماصيلها عن النص هذا صاحب كذلك قال مث (، اهلواء«)

 أوال.. أي »واجلزيرة.. ومواردها: االقتصادية احلياة ازدهار وجوانب

 واشهترت واألهنار، والزرع واألجشار واجلوز واملوز النخل كثرية
من أقوام ويسكهنا احليوانات، أنواع هبا تكرث مكا اللؤلؤ، مبصايد

 وزميله، الله عبد أحمد بن محمد الدكتور كتاب في منشور المقصود والمستند
.87ص الحديث، البحرين تاريخ

 التاريخ في البحرين مكانة حسين، أبا وعلي خليفة، آل خالد بن الله عبد (1)
.313 - 312ص ،1ج اإلسالمي،

.47ص العربية، الجزيرة وشرق الخليج تاريخ خليل، محمود محمد (2)
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 بعض آراء فنقل هنا،ساك كرثة عن الباحث هذا حتدث مث ، العرب«

 وياقوت الفداء، كأيب هيلع املتقدمني واملسملني العرب املؤرخني

وغريمها. الرويم احلموي

مل ٤ ٤

 ذكر البحرانية« »القرية عن دراسته من الثاين القسم مدخل ويف

 )النظام وهو مهنا، فريع عنوان حتت املرشد عباس الباحث األستاذ
 العيش لفرتة زمنيًا تقديرًا البحرين( يف للقرية واإلداري السيايس

 انفصال بعد سنة آالف ثالثة من بأكرث وقدرها اجلزيرة، يف املسمتر

 ويف العربية، للجزيرة الرشيق الساحل أرض عن جيولوجيًا اجلزيرة

 أمساه ما وهو احلالية(، )البحرين أوال جبزيرة الناس الستيطان إشارة

املعىن: هذا تأكيد يف قال املسمتر«، العيش »فرتة ب املرشد

 األقدم يه بالتحديد البحرين فإن جماورة جغرافية ملناطق »خالفًا

 بأكرث فهيا املسمتر العيش فرتة تقدير ميكن حيث الساكن، ناحية من

 من غريها يف تنعدم أو احلياة فهيا تنقطع مل سنة آالف ثالثة من
(.2التوطن«) حديثة إهنا أو الناس عهنا انقطع إما اليت املناطق

القدمي. البحريين ذم يتطور السن كتاب من نص

 البحريين املجمتع )تطور السابق عنوانه كتابًا »الرسن« كتب

 البحراين اجلمري حسني حممد حسني األستاذ صديقنا وبدأ القدمي(،

 الحقًا النرش فرصة الكتاب هذا يأخذ أن ونأمل الكتاب، هذا برتمجة

مصنف عن املترمج كتبه ما وهيمنا الهنائية، ترمجته إجناز بعد

 )تقويم كاب عن نقأل صهه العربية، الجزيرة وشرق الخليج تاريخ خليل، محمود محمد (ل )
 الحموي، ياقوت للجغرافي ،1ج البلدان(، )معجم وكتاب ،48ص الفداء ألبي البلدان(

.247ص
 التاريخية، والذاكرة الجماعية الهوية احتكار البحرانية.. القرية ذاكرة المرشد، عباس (2)

.29ص الثاني، القسم
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 3 وجدت »لقد البحرين: جزر ىف االستيطان بداية عن قوله ىف الكتاب
 إ سنة 7000 ألكرثمن يعودأقدمها جزرالبحرين عىللالستقرارآثار

 U المشايل الشاطئ عىل القلعة رأس منطقة حتولت ولقد اآلن، من

 ئ مدن يوجدهبامخس حيث لالستقرار، رئيسية منطقة البحرين جلزيرة
 يل لزمن، من خمتلفة حلقبة مدينة لك وتعوه األخرى بنيتواحدةفوق

 ة حمطات هناك لالستقراراكنت الرئيسية املنطقة هلذه وباإلضافة
 ملمضون واستمكاال (، اجلزيرة«) عىل منترشة االستقرار من خمتلفة

 تقدم مكا وهو املترمج(، )الكتاب من منه املتبيق اجلزء عرضنا النص

.35ص اجلمري، حسني األستاذ ترمجة من القول

انهحرين فىجرز االسئوسن ية

 غة—7000 ض لسحرسبعورذافدممالكر حزر على ر لالبتر لغدوحسفلر

 لعطفة البحرس لحررة النملى للئساطى على لطعة رلر سلفة نعرلت لفذ و ر١ مر

 كن ذ ئعر و فى، انالحر ق فر احدة و سست مد حمس بمة سرحذ حهمث لر غر—لال سبة ر

 ٠هث كلس ار لالستغر سمية لر المسعلفة لهذه بتإمخة ر من لر من متلعة لمحنة مدينة

رة. لحر على » منئئر ار االستسر ص محلعة محسلل

 ارمر تعرات هك بهاالبحرسحست مرت الى علىمدى^حضالصحلفة و

 امتخنست اضى االر معلم ان يحظ تلريحية امت فر فى لمم. ننلن ا اسنغدل ومذى

 ححب و مها. ي-لج ٠ جر ا-نمذام »الحط ف احر وفىهرات ٠عى عهوالر١ درر هى

 كل فى المسنحبة االستيحلل تتر و ستغهلم منع و اعة ر تز لغغنة عهة ا ر الز فصطغة

لخبة. لك غى لمكن ذ التكم وعكسنا حعة

 نها لمن احنر هدع مر » مر كن و ات مر عذة الى االمنوطل ات عنر فمت هذ و

 لببسة والظروف الر عنن و ر١١ اسنعالن و البد لممر تر حرث مر ممزاتم

 لقنبم ونى البحر لمجئمع ر تلر و ل نكو ع اسنه ر فى ر الر لدم لذ و قمسلغة.

 بما مرن لتى التلريح ٠س م حقية عةفىكل لسزرر االرص لممساحلن ل عنير

ح٠ؤم٠ و ا(. ! 9 ٩ لحففر لك فى لكنن عداد أ نئنئع حم و لعرس حزسرة

للسكن عند و للحفة تلك فى عة لصررو 'ألرس صساحة ر الحف لك اهم تلي ل دحنو

.36ص الجمري، حسين ترجمة القديم، البحريني المجتمع تطور الرسن، (1)
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 أحد قاله ما نذكر املناقشة هذه يف لكامنا خنمت أن وقبل

 من البحرين ملك زامل بن أجود زمن يف احلجاج عدد عن الباحثني
 العصايم، إن فقال ساكنية« »كرثة عن معربة إشارة ويه اجلبور،

 أي فهيا.. جح زامل بن أجود أن مكة تارخي يف »ذكر مؤرخ: وهو

 مكا ذلك واكن (، البحرين«) أهل من ألف بثالثني ه(912) سنة يف

 ليس الرمق وهذا القول، تقدم مكا م(1507ه/912) سنة يف يقول

 أن املنطيق غري ومن آنذاك، البحرين« »شعب أنفس لك بالتأكيد
 ساكهنا، من خالية اجلزيرة وتظل شعهبا، بلك البحرين ملك حيج

 مدى أقىص يف تتجاوز ال قد موئية نسبة جمرد العدد فهذا لذلك

 جزر يف للساكنني اللكي املمجوع من %( 10) أو %( 5) بني ما هلا

 30) احلدد هذا أن وقدرنا املنقول، اخلبر هذا حص وإذا البحرين،

 البحرين جزر أهايل عدد من %( 5) نسبة تقريبًا يعادل نفس ألف(

نفس. ألف( 600) حوايل اللكي عددمه جمموع فإن

 من %( 10) يساوي مداه أقىص يف العدد هذا اعتربنا إذا أما

 مثائةثال آنذاك البحرين جزر لساكن اللكي املمجوع فإن األهايل

 البحرين أهل فإن بذاك أو التقدير هبذا وسواء األنفس، من ألف

 مكا تزيد اليت البحرين وقرى مدن عىل توزعوا وقد كبري، بعدد

 مفعدل وبالتايل حبرانية، قرية ثالمثائة عن العمثانية الوثيقة تقول

 بني يرتاوح تقديرية وبصورة األدىن، حده يف مهنا قرية لك تعداد

 أحيانًا، ذلك عن يزيد ورمبا فرد، (2000) ومعدل إنسان، (1000)

 جماميع يف ويه الساكن، ألعداد املقدرة املوئية النسب فتتغري

 وهلا شك، بال البحرين« جزر يف ساكنية »كرثة عن تعرب تقديراهتا

والغىن البرشي اكلتوالد معدالهتا ارتفاع يف املنطقية مسوغاهتا

 التاريخ في البحرين مكانة حسين، أبا وعلي خليفة، آل خالد بن الله عبد (1)
.192ص ،1ج اإلسالمي،
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 ووفرة الدر، وجودة اللؤلؤ مبصائد واشهتارها للجزر األقتصادي
 اجليد، وهواهئا البحر، عىل ووقوعها أرضها، وخصوبة مياهها،

 من ساكنية كرثة استقطبت هلذا يومئذ، االقتصادية حياهتا وازدهار

اإلقلميي. حميطها ومن داخلها

البحرين: جزر في الوجود كثافة

 أو البحرين »جزيرة ساكن أن دراساتنا من عدد يف أوحضنا

 وبلداهتا« ومدهنا »قراها لك يف مه التارخيي بامسها أوال« جزيرة

 العربية القبائل أمه من املحندرة نفهسا السالالت إىل ينمتون ممن
 اليت األصيلة (٤العربية«) القبائل أمه من »ساكهنا وأن األصيلة،

 العربية الروح بإجيابية وتفاعلت القدم، منذ البحرين جزيرة استوطنت
 هناك أن مكا وبعده، اإلسالم جميء قبل والبرشية الطبيعية مؤثراهتا مع

 الروايات باطن يف وجدت اليت واللكامت« واجلمل »العبارات بعض
 يف العريب اإلنسان وأصالة التارخيي تفاعلها عن فعربت التارخيية

كتابنا. من متفرقة مباحث يف بعضها نقلنا وقد اجلزيرة،

 واملسملني احلرب من قدماء وجغرافيون مؤرخون إلهيا أشار وقد
 تارخيية كإشارات علهيا التأكيد وميكن السابق، لكامنا يط يف ذكرناها

 احندار وأصالة للجزيرة العريب« االنمتاء »جذور حتديد عن واحضة
 اهلوية وحتديد تارخيية، عصور مدار عىل ألبناهئا العربية السالالت

 البحرانية، وبلداهتا ومدهنا قراها وقاطين هنا،لساك احلضارية العربية

 البحرين جزر يف البرشية وكرثته العريب الوجود كثافة عىل وتأكيدمه

اكنت الذي الوسيط العرص من متأخرة قرون حىت اإلسالم ظهور منذ

 التاريخ في البحرين مكانة حسين، أبا وعلي خليفة، آل خالد بن الله عبد (1)
217ص جا، اإلسالمي،
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 وقد الظاملين، لتدمري تتعرض ومل قامئة، والستون الثالمثائة القرى فيه
 يف العدنانية خباصة العربية القبائل استيطان عن وهناك هنا مررنا

 بعد عىل العريب للخليج الغربية األطراف يف تقع اليت اجلزيرة هذه
 ميكننا أنه بيد السعودية، العربية اململكة حدود من ميالً عرش مثانية

 من غريها ويف احللقة هبذه حديثنا سياق يف مررنا قد بأنه القول

 وعباراهتم املؤرخني هؤالء بعض أقوال من واحضة مجل عىل احللقات
 مجيعًا تؤكد ويه قادمة، حلقات يف بعضها ذكر سيأيت مكا الدقيقة

 بكرثة اجلزيرة معارة وعىل هئا،وأبنا للجزيرة العربية اهلوية عىل

وطوائفهم. العربية القبائل مجلة من فهيا الساكنني

 قول مهنا ومجهلم.. لكماهتم بعض األقوال هذه من ونتذكر

 البحرين جزيرة عن واإلدرييس بطوطة وابن الشيباين املجاور ابن
 »وتسكهنا قوهلم: أو العرب« من طوائف »وتسكهنا أوال: جزيرة أو

 املمساة البحرين جزيرة يقصدون احلرب« من »كثري أو العرب«

 من كثرية خالئق »وجود عن قبلهم املسعودي ذكره وما أوال،

 من خباصة هلا( التابعة واجلزر البحرين أو )أوال جزيرة يف العرب«

 قول أو وغريمه، عامر وبين ومتمي وائل بن وبكر القيس عبد بين

 أوال: جزيرة فهيا مبا البحرين يف اكن إنه البغدادي الرويم احلموي
(. ومتمي«) وائل، بن وبكر القيس، عبد من كثري خلق »وهبا

 النجدي، ماجد بن أمحد اخلليجي العريب املالح قاله ما وأيضًا

 يف أمساه معا اهلجريني والعارش التاسع القرنني عملاء من وهو

 البحرين( جزيرة أو أوال )املمساة الثامنة باجلزيرة )الفوائد( كتابه

 العرب« من قبائل مجلة »وفهيا الله: رمحه بقوله ساكهنا وصف من
 سابق زمن يف اكنت البحرين أن املعارصين الباحثني بعض قول أو

العرب من قبائل تسكهنا قرية وستني ثالمثائة من »تتألف جزيرة:
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 ل

ف
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 خليفة بن حممد الشيخ ذكره وما ،(1 والزراعة«) بالتجارة تشتغل

 سكنًا اكنت )أوال( اجلزيرة أن من: وغريه بقرون بعدمه النهباين
 بيان من مزيد إىل حباجة ليسوا خلص عرب ومه ،(2للعبديني«)

 اجلاليات بعض وجود ذلك إىل باإلضافة جانهبم إىل واكن القول،

األعامج. من العرقية

 بالد ذكر البلدان( )ممجع صاحب البغدادي الرويم واحلموي

 القيس عبد من كثري خلق فهيا وقال: أوال« »جزيرة فهيا مبا البحرين
 قاله ما املسعودي وكرر ،3باديهتا«) يف مقميني ومتمي وائل، بن وبكر

 معني، بنو »فهيا اجلزيرة: هذه عن قال حيمنا أوال جزيرة عن احلموي
 أو القيس عبد بين من سواء (، العرب«) من كثرية وخالئق ممسار وبنو

 قول وكذلك األخرى، العربية القبائل ومن وائل بن تغلب أو وائل بن بكر
 كبرية مدينة هبا حسنة، جزيرة »أوال بأن: اإلدرييس الرشيف اجلغرايف
 من طوائف ويسكهنا ،(5خصيبة«) حسنة عامرة ويه البحرين، تمسى

وغريمه. بطوطة اكبن الحقون مؤرخون لكامه يف وافقه وقد العرب،

 بن يوسف الدين مجال املستبرص( )تارخي كتاب مصنف وذكر

 لكها قرية (360) وجود رصحي نص يف املجاور بن حممد بن يعقوب
 العرب، -طوائف قال ومه-مكا اجلزيرة«)(، يف واحدة قرية عدا إمامية

عمل أو االجمتاع عمل مؤسس خلدون بن حممد بن الرمحن عبد أما

.301 - 300ص العربي، الخليج في البرتغالي النفوذ الصيرفي، حمزة نوال ( 1)
 ،12ص الجزيرة، تاريخ في النبهانية التحفة النبهاني، محمد الشيخ كتاب انظر (2)

بأكملها. األولى لحلقة البحرانية(، القرية تاريخ في )دراسات كتابنا وكذلك ،30
.366 ،365 ،274ص ،1ج البلدان، معجم الحموي، (3)
،110،ص1ج الذهب، المسعودي،مروج (4)
 اإلقليم من السادس الجزء أول اآلفاق، اختراق في المشتاق نزهة اإلدريسي، (5)

.180 ،169ص الثالث،
.167ص المستبصر، تاريخ المجاور، ابن (6)
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 بين ديار يه أوال جزيرة فهيا مبا البحرين بالد أن فريى البرشي العمران

(. اديهتا«) يف ومتمي وائل بن بكر من كثري وبرش القيس، عبد

-K K ٤

 املنصور خليل أنيسة األستاذة البحرانية األاكدميية وذكرت

 العربية القبلية السالالت »أن إلكرتوين مصدر يف نرشته مقال يف

 »جزيرة سكنت قد وغريها( ومتمي القيس عبد وبين )األزد نفهسا

 هذه تارخي مع السالالت هذه وتفاعلت اإلسالم، قبل ما منذ أوال«

 أصيلة عربية قبائل من املحندرة السالالت تقصد هنا ويه اجلزيرة،

 بطون وبعض وائل، بن وتغلب وائل بن وبكر ومتمي القيس كعبد
 األاكدميية األستاذة نقلت وقد األخرى، (2البحرانية«) العربية القبائل

 وقدماء سابقني مؤرخني آراء نظرها وجهة لتأييد املنصور أنيسة

وغريمه. واحلموي والبكري اكملسعودي

 اهلجريي املبارك نارص الشيخ ابن إبراهمي الشيخ العالمة أما

 واملعارصين، املتأخرين البحرين عملاء من وهو البحراين، التوبالين

 البحرين ألهل التارخيي العريب االنمتاء أصالة عن فتحدث

 ساكهنا اخلصوص وجه عىل وقصد األصيلة، القبلية العربية وجذورمه

 »وساكهنا الشأن: هذا يف هيلع الله رمحة فقال التارخييني، األصليني
 اليت األصيلة العربية القبائل من ومها (.3ومرض«) ربيعة من عرب

 أوال جزيرة أخفاذمها بعض واستوطن الكربى البحرين بالد سكنت

بعيد. زمن منذ

كتابه: من آخر ماكن يف الله رمحه املبارك الشيخ قال وهلذا

.359ص ،2 ج خلدون، ابن تاريخ خلدون، ابن (1)
.7ص التاريخ(، في عرفتهم كما البحرين )أهل عنوانه إلكتروني مقال المنصور، أنيسة (2)

.23البحرين،ص المبارك،كتابحاضر (3)

144



و
I
تي

 وما مرض من ومتمي قيس عبد بين من البحرين أهل أن »فاملتيقن
(.1«)ربيعة من خالطهم

 وأمهمه مهنم عدد إىل خليل حممود حممد الباحث وأشار

 جزيرة فهيا مبا البحرين بالد إقلمي سكنت اليت األصيلة العربية القبائل
 وائل بن وبكر بطوهنا مبختلف القيس وعبد األزد قبائل خباصة أوال

 وقال وغريها، (2نزار) بن وأياد وقضاعة متمي وبنو وائل، بن وتغلب

(.3العرب«) من أقوام »يسكهنا أوال: جزيرة إن

 عنواهنا م(2008) عام صادرة حديثة إلكرتونية دراسة ويف
 األستاذ مؤلفها ذكر الفارسية« السواحل يف العربية القبائل »تارخي

 الكتاب هذا من األول اجلزء يف األنصاري اهلارون خالد بن جالل
 الساكنني للعرب تقسميه عند تعبريه حد عىل البحارنة« »عرب عن

 حسب ه 1100 عام قبل العريب« اخلليج »حوض ب أمساه فميا

 البحرين جزيرة ساكن »مه األنصاري: جالل فقال االستيطان، موقع

 عرشي، االثين الشييع املذهب أتباع من واألحساء والقطيف )أوال(

 وبين القيس عبد القدمية العربية القبائل أصول من ينحدرون ومه
(. متمي«) وبين عامر

قوله: األنصاري جالل تابع مث

 قبل من تسكن ه 11 00 العام قبل اكنت البحرين »جفزائر
استيطانًا، الساكن أقدم فهيا ميثلون ومه ،(5واجلبور) البحارنة، عرب

.25ص البحرين، حاضر كتاب المبارك، (1)

.56- 51ص العربية، الجزيرة وشرق الخليج تاريخ خليل، محمود محمد (2)

.48ص السابق المصدر (3)

 الفارسية، السواحل في العربية القبائل تاريخ األنصاري، الهارون خالد بن جالل (4)
م.2008 سنة طبعت األولى إلكترونية، نسخة ،14ص ج!،

 = مع الجزيرة، أبناء بين لهم ملحوظ وجود ال حكام الجبور« »أي آنذاك وهم (5)
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 قرابة البحرين أي )أوال( جلزيرة زيارته عند بطوطة ابن إن حيث
 رأيه وعزز اإلماسة«)؛( الشيعة من ساكهنا بأن أخرب ه(750) عام

 ذلك من واستنتج تقدم، مكا بطوطة ابن املخريب الرحالة بلكام

 اكلتايل: يكون األسبقية حيث من البحرين جزيرة ساكن ترتيب أن
(.2العتوب«) مث اهلولة مث والعامير، اجلبور مث )البحارنة(

 جزيرة بأن املؤرخني قول عن قليلة عينة جمرد هو ذكرناه وما

 بعض ومن العرب من بساكهنا آهلة بعيد زمن منذ اكنت أوال
 االكتظاظ هلذا أن فيه شك ال ومما األجعمية، واجلاليات األقوام

 عدد وبوجود والقرى، املدن بتاكثر ومبارشة إجيابية عالقة البرشي

 البحرين »جزيرة ب اليوم املمساة أوال( )جزيرة يف القرى من كبري

 بعضهم ذكرنا املؤرخني من مجلة عهنا حتدث جزر« من يتبعها وما

الكتاب. هذا مباحث يف

7٤ 2٤ I-

الساكن: وتزايد االقتصادية احلياة ازدهار

 كرثة عن ورواياهتم السابقني املؤرخني إشارات استبطنت
 الوجود وكثافة عام، بوجه البحرين وبالد أوال، جزيرة يف الساكن

 يف واالجمتاعية االقتصادية احلياة ازدهار عن عبارات العريب القبيل

 قرى عدد وتزاد وتنوعه، الساكين المنو عىل ذلك وأثر البحرين، جزر

واحضة. كبرية بصورة هبا املحلقة البحرانية واجلزر البحرين جزيرة

 كبير فارق البحارنة عرب ووجود التاريخي وجودهم بين الفارق أن اإلشارة
 القرن من موجودون البحارنة( )عرب العرب فالشيعة خلت، قرون عدة تجاوز

 أو الهجري التاسع القرن في الجزيرة إلى فأتوا »الجبور« أما األول، الهجري
الهجري. الثامن سنوات من بحقود عليه تقدموا

 الفارسية، السواحل في العربية القبائل تاريخ األنصاري، الهارون خالد بن جالل (1)

.15ص ح
.15ص ج!، السابق، المصدر (2)
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 فإ املؤرخني من لعدد السابقة النصوص بعض إىل عدنا وإذاما

 ل بني املنطقية والعالقة اإلجيايب، الرتابط لنا تبني ذكرنامه الذين
 ق وبني وملحقاهتا أوالجزر مبافهيا البحرين بالد يف الساكن كرثة

ت النصوص هلذه أخرى مرة العودة وحنتاج اجلزر، هذه عددقرى كرثة
يل جزر يف القرى وكرثة الساكن كرثة بني العالقة بيان يف الستنطاقها

 ٩يف أهل من املعارصين املؤرخني بعض إليه تنبه ما وهذا البحرين،

 التداخل تضمنت فقد وكتاباهتم، أحباثهم يف وأثاوه البحرين،

 األخرى جزرها ومعارة البحرين ساكن كرثة بني الشديد والتشابك

فهيا. القرى عدد تزايد وبني باألنفس،

 من مواقع يف بعضها ذكر عىل أتينا اليت نصوصهم ومن

يأيت: ما الكتاب هذا مباحث

يه: أوال« »جزيرة إن العاين الكرمي عبد الرمحن عبد قال .1

 وإن (، اإلسالم« ظهور عند بالساكن املأهولة اجلزر »من

 كرثة بدليل بالساكن مأهولة اإلسالم ظهور عند اكنت البحرين

 فهيا املياه توفر إىل ذلك ويرجع والعشائر، القرى من فهيا ما
(.2البحر«) عىل ووقوعها أرضها، وخصوبة

 ابن لكام عىل احلميدان نارص بن اللطيف عبد األستاذ ومر .2

 أوال البحرين جلزيرة ووصفه املذكورة، دراسته يف املجاور

 واستدل الفرتة، هذه حدود يف االقتصادية حياهتا وازدهار

 ابن بقول اجلزيرة يف االقتصادية احلياة بازدهار احلميدان

 القرن عملاء من وهو املستبرص(، )تارخي كتابه يف املجاور
 أن هنا باإلشارة جدير هو »ومما قال: حيمنا اهلجري السابع

الفرتة هذه حدود يف البحرين جلزيرة املجاور ابن وصف

.35ص اإلسالم، صدر في البحرين العاني، الكريم عبد الرحمن عبد (1)

.49السابق،ص المصدر (2)
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 املجاور: ابن يقول إذ األقتصادية، حياهتا ازدهار عىل يدل
 يف البحر شبه البحرين.. أوال.. جزيرة »أهايل أهلها بأن

 إمامية قرية وستني ثالمثائة هبا أوال جزيرة وأن كرمهم،
 (، لؤلهئا«) من أجود هناك وليس واحدة، قرية خال ما

 له احلميدان وامطئنان احلدد بشيوع اللكام هذا ويفيد

 من املوقف وهذا فيه، يطحن ومل هيلع، اعرتاضه وعدم

 بعض عند القول شيوع عىل يدل )احلميدان( اكألستاذ مؤرخ
 جزيرة وبلدات قرى عدد هو قرية (360) بأن املؤرخني

 من وغريه احلميدان اللطيف عبد األستاذ وامطئنان أوال

 عن ه( 1399 - م1979) دراسته يف املعارصين املؤرخني
 موقف فإن وبذلك (،2 البحرين«) يف ين العصفوري »إمارة

يه: مواقف ثالثة - بالتحديد - تضمن احلميدان

 ابن للكام االستناد احلميدان اللطيف األستاذعبد ثقة أ-

 قرى عدد عن الكبري المك عن قاله فميا املجاور(

 ما إمامية قرية (360) والبالغ البحرين جزيرة وبلدات

 تدوين وإعادة أخرى، دينية مذاهب ألتباع واحدة عدا

 حكقيقة القارئ ذهنية يف وترسيخها الفكرة هذه

نظره. يف تارخيية

 االقتصادية احلياة ازدهار عىل احلميدان األستاذ تأكيد - ب

 يف قوله من ذلك ويستفاد البحرين، أو أوال جزيرة يف

 فاجلزيرة لؤلهئا«، من أجود هناك »وليس السابقة: عبارته

»خماصات أو فهيا« اللؤلؤ »مغاصات ب آنذاك مهشورة

 الوثيقة، ومجلة ،82ص البحرين، في العصفوريين إمارة الحميدان، ناصر اللطيف عبد (1)
.38ص البحرين، في ين العصفوري إمارة عن دراسة الثالث، العدد

نفسها.. والصفحة السابق، المصدر (2)
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 إ املجاور))( ابن اجلليل العامل تعبري حد عىل الدر«
يل .3املؤرخني) من وغريه

 يف عىل ساحقة« »تشيع وجودحركة عىل احلميدان موافقة - ج

 نل وال ساكجنزيرة بينعرب االثنيعرشي املذهب

 ة هذا وقدمرعىل املجاورمتامًا، ابن قالمكا »البحرين«
,ًا عدد ضد نقديًا نقاشًا يفتح ومل هيلع، اعرتاض بدون النص

ساكهنا. من الساحقة األغلبية تشيع أو (360) البحرين قرى

 االقتصادية احلياة بازدهار اإلشارة هذه آخرين لكام يف وجاء .3

 المشايل اجلزء يف االستيطان »تركز لفظه: ما الساكن وكرثة

 العذبة املياه وفرة بسبب ذلك ويرجع البحرين، جزر من

 واملراسب النبايت الغطاء وتوافر الزراعية، الرتبة ومالءمة

 من المشايل اجلزء يف الرتكز هذا يزال وال اآلمنة، الطبيعية
 »ومواردها اجلغرايف: البحرين جزيرة ملوقع ونظرًا ،(3اجلزر«)

 جمموعات ملتىق مبثابة التارخي عرب البحرين اكنت األقتصادية

 واهلند فارس من أخرى وعنارص العرب من خمتلفة ساكنية
(.4أفريقيا«) ورشيق

 االقتصادية احلياة يف االزدهار واقع الباحثني بعض وتناول .4

 من (16 - 13) من القرون خالل البحرين جلزر واالجمتاعية

 كبري عدد ووجود وجتارته، الغوص حركة يف األهايل نشاط

عىل البحرين ألن االقتصادي املجال هلذا التابعة السفن من

.167ص المستبصر، تاريخ المجاور، ابن (1)
1 رقم الملحق في التاريخية الوثيقة انظر (2)

 - 1500) الحديث البحرين تاريخ العابدين، زين وبشير اله، عبد أحمد محمد (3)
.39ص م(،2002

.40ص السابق، المصدر (4)
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 اجلزيرة »يه يربير« »تويم الربتغايل الرحالة تعبري حد

 فهيا، اللؤلؤ أنواع أفضل بتوفر متتاز اليت اخلليج يف الرئيسة
 جزءًا ويشلك غريها، أخرى مناطق يف وجود له ليس حيث
 »ألفونسو تغايلالرب القائد وعرب ،(1اللؤلؤ«) جتارة من مهامً

 اجلزيرة هذه عىل السيطرة يف »رغبته عن البوكريك« دي
 وكذلك ،(2 التجارية«) حركهتا وازدهار باللؤلؤ مغاصاهتا لرثاء

 مثل أيضًا غربيون وكذلك آخرين، برتغاليون رحالة أكده ما

وباروس. وفارتميا سا،باربو دواريت

 البحرين جزيرة عن »باروس« الربتغايل الرحالة ويقول
 الشأن هذا يف هبا املحلقة اجلزر من وملحقاهتا احلالية

 العديد إلهيا وتبحر اخلليج، وسط فذ مبوقع »متتاز بأهنا:

 تتاكثر حوهلا ومن البضائع، أنواع بشىت املمحلة السفن من

 جتار ويتوىل اجليدة، األصناف من البحر يف اللؤلؤ أصداف

 من وجينون اللؤلؤ، عىل الغوص معليات إدارة البحرين
 هرمز من جتار البحرين إىل ويأيت خضمة، أرباحًا ذلك

 صفات ومن اهلند، أسواق يف بيعه مث ومن اللؤلؤ، لرشاء
 وينابيع الفواكه، من فهيا ما تعدد أيضًا البحرين جزيرة

 والشعري والحمق والصقور والمتور املاحلة العميقة املياه
(.3 خليول«) وا

 البحرين )تارخي كتاب مصنفا يقول مكا تغاليةالرب املصادر وتؤيد

 يف كبري تنوع من ماجد ابن ذكره ما م(2002- 1500 احلديث

واخلوخ والرمان والفواكه المتور تمشل اليت الزراعية املنتجات

 - 1500) الحديث البحرين تاريخ العابدين، زين وبشير الله، عبد أحمد محمد (1)
.85ص م(،2002

نفسها. الصفحة السابق، المصدر (2)
.86ص السابق، المصدر (3)
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 ٠١ الباب هذا يف شهبهتا حيث اخلرضوات، أنواع وخمتلف والتني

 ي بأن ذلك معللة الفواكه، إنتاج فهيا يكرث اليت إيبرييا جزيرة بشبه

 ق ويه منخفض، حدذاته يف البحرين.. اجلزيرة.. تلك »موضع

 نؤ حفر أيمنا إنه حىت واخلرضة، الرطوبة وشديدة النخيل كثرية
يف اجلزيرة. أرايض يف املا،«)؛( جيدون الساكن

 ٠٩١ هذه من »ويستشف بقوهلما: املذكور الكتاب مصنفا وعلق

 اكنت البحرين جزر أن الربتغاليني« الرحالة »نصوص النصوص

 أمناط تعدد يف جليًا ويظهر ومستقر، مزدهر باقتصاد تمتتع

 والتجارة والزراعة اللؤلؤ، عىل الغوص يف املمتثلة اإلنتاج

 الحظه ساكين تنوع وجود إىل االزدهار ذلك أدى وقد البحرية،

 عدد وجود عن حديثه خالل من للبحرين وصفه يف ماجد ابن
من قبائل مجلة استيطان إىل باإلضافة (، القرى) من كبري

 - 1500) الحديث البحرين تاريخ العابدين، زين وبشير اله، عبد أحمد محمد (1)
.86ص م(،2002

 بتأمل والنظر الدراسة، بهذه المالحق قسم مراجعة الكريم للقارئ يمكن (2)
 قدرها التي )أوال( البحرين جزيرة قرى عدد تحديد في ماجد ابن نص إلى

 - 1500 الحديث البحرين )تاريخ كتاب مصنفي ولكن قرية، وستين بثالثمائة

 السعدي ماجد بن أحمد الخليجي والمالح الربان نص كتابهما في نقال م(2002
 حظهما لسوء لكنهما أوال، لجزيرة الحال واقع عن تاريخي كمستند النجدي

 ابن ذكرها التي والستين الثالثمائة الجزيرة قرى عدد إلى اإلشارة منه شطبا
 الحال بحقائق والله تعمدأ أو خطأ أو سهواً إما الشطب يكون أن ويرجح ماجد،
 ونحن ،87ص م(،2002 - 1500) الحديث البحرين تاريخ كتاب: انظر وأدرى، أعلم

 المؤلفين إلشارة متعمد غير كان ربما بشرياً خطأ البتر هذا يكون أن نرجح
 للجزيرة السكاني والتنوع االقتصادية الحياة )ازدهار فكرة بين العالقة إلى هنا

 اشه رحمه النجدي السعدي ماجد ابن نص على التعليق في قراه( وكثرة
 كانت البحرين جزر »إن المذكور: الكتاب مؤلفي قول من ذلك وظهر تحالى،
 المتمثلة اإلنتاج أنماط تعدد في جلياً ويظهر ومستقر، مزدهر باقتصاد تتمتع

 = إلى هاراالزد ذلك أدى وقد البحرية، والتجارة والزراعة اللؤلؤ، على الغوص في
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 العريب اخلليج جتار كبار من جمموعة واستقرار فهيا، العرب

 البحرين، يف العمرانية احلركة عىل بدوره انعكس مما فهيم،
العامرة()؛(. يف )غاية بأهنا مدهنا ماجد ابن وصف حيث

 يف الربتغاليني الرحالة أحد »باروس« تغايلالرب املؤرخ ونقل

 »إن املجال: هذا يف قوله عرش السادس القرن من األول الربع

 وافري الناس من وغريمه كثريون جتار فهيا يعيش البحرين

 احلجارة من مبنية اجلميلة هتا«بيوتا »أي ودؤرها الرثاء،

 ونوافذ رشفات تزيهنا طوابق، عدة من تتألف ويه واجلير،

 الفاريس المنط حتايك اليت امللك قصور مهنا وباألخص كبرية،
جذًا«)ن(. غنية اجلزيرة لكون وذلك البناء، يف

 )تارخي كتابه يف الباحمثحمدحممودخليل األستاذ وقال .5

 مؤرخني مصادر عن نقالً العربية( اجلزيرة ورشق اخلليج

 أهشرها كثرية ومدن قرى »وهبا قوهلم: قدماء وجغرافيني

 التجارية، املراكب وتقصدها الساكن، كثرية ويه املنامة،
 كذلك قال مث ،(3اهلواء«) جيدة جزيرة ويه عذبة، مياه وهبا

 ازدهار وجوانب الزراعية حماصيلها عن النص هذا صاحب

 كثرية أوال.. أي »واجلزيرة.. ومواردها: االقصادية احلياة

 واشهترت واألهنار، والزرع واألجشار واجلوز واملوز النخل

أقوام ويسكهنا احليوانات، أنواع هبا تكرث مكا اللؤلؤ، مبصايد

 عن حديثه خالل من للبحرين وصفه في ماجد ابن الحظه سكاني تنوع وجود
.87ص الكتاب انظر القرى«، من كبير عدد وجود

 - 1500) الحديث البحرين تاريخ العابدين، زين وبشير الله، عبد أحمد محمد (1)

.87 - 86ص م(،2002

.87ص السابق المصدر (2)

 بالد إقليم المسمى العربية الجزيرة وشرق الخليج تاريخ خليل، محمود محمد (3)
.47 ص العربية، الدويالت حكم ظل في البحرين
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 i واالقتصادية الطبيعية املظاهر هذه ولك العرب«)؛(، من

 ل وهو لعددي،وتاكثرمها وجتمعهم للساكن واالجمتاعيةجاذبة
 يق أعدادوتزايد وظهورها، جديدة منوقرى منطقيًاإىل أمريؤدي

ؤ فعيل. وموجودة قامئة قرى ىف ظاهرة بكثافة الناس  أ ٠
I ج ٠ لتكدر وا الطبيعي المحراك

 القهرية( والطارئة الطبيعية )بأسبابه الساكين احلراك يشلك

 وظاهرة بل البحرين، لشعب االجمتاعية احلياة يف مألوفة حالة

 وشعوهبا األرض جممتعات بسائر أسوة األحيان من كثري يف طبيعية

 ظاهرة وغريها البحرين يف متعددة ألسباب الناس ألف إذ وأممه،

 أخرى، منطقة إىل حمددة منطقة من والقهري( )الطبييع التنقل
 أخشاص من دامئًا يمت ال الكثرية بأسبابه )التنقل( أن واملحلوظ

 حيث مجايع، تنقل حبركة نفسه عن يعرب وإمنا حفسب، منفردين

 أرض أو مدينة أو قرية من عائالت جمموعة أو مجاعات تنتقل

 ومناطق قرى عدة يف يتوزعون أو ثانية قرية يف للعيش معينة

دامئة. أو مؤقتة ملدة فهيا واالستقرار للبقاء أراضهيا ويزنلون

 والقهرية الطبيعية مسبباهتا مبختلف - الظاهرة هذه وأدت

 بشلك البحرانية القرى بعض ساكن أعداد تزايد إىل - والطارئة

 أصالً تكن مل أخرى لقرى جديدة ونشأة تكوين إىل أو تدرجيي

 ألهايل الساكين احلراك يؤدي إذ األرض، عىل موجودة وال قامئة

إما جديدة قرى ظهور إىل أو إحضافها أو قرى اختفاء إىل القرى

 بالد إقليم المسمى العربية الجزيرة وشرق الخليج تاريخ خليل، محمود محمد (1)
 البلدان( )تقويم كتاب عن نفأل 48ص العربية، الدويالت حكم ظل في البحرين

 ياقوت المسلم والمؤرخ للجغرافي البلدان(، )معجم وكتاب ،48ص الفداء ألبي
.247ص ،1ج الحموي،
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 ضغط حتت أو واملعتاد واهلادئ الطبييع التنقل ظروف حتت

 هذا أن ومع األخاليق، غري القايس والظمل والتشتت القهر ظروف
 بعضها أن بيد البحرانية، القرى لك عىل دامئًا ينحسب ال الوصف

 بأشاكله الساكين احلراك ظاهرة إىل يعود ظهورها منشأ اكن

 )هنا قرية تكوين يف املمتثل الطبييع غري بشلكه أو الطبيعية
 لألمن طلبًا أو والهنب السلب مارسوا معتدين ظمل من هربًا وهناك(

 ظروف حتسني يف رغبة أو سطوهتم من وخشية غزاة حماربني من
وخمتلفة. خاصة ألسباب أو األفضل العيش

 البحراين الحشب حياة يف الساكين( )احلراك اكن وسواء
 والتشتت القهر أسباب عن نامجًا أو الطبيعية ظروفه عن ناجتًا

 قرى تكوين إىل وأدى االجمتاعية، احلياة إىل امتد تأثريه فإن

 احلياة منايح بعض هشدهتا اليت الظاهرة هذه ولعل جديدة،

 واملحلقة حوهلا املحيطة وجزرها أوال »جزيرة يف االجمتاعية
 بشلك أدى مما البحرانية، القرى بعض ظهور يف سببًا اكنت هبا«

 أنه مكا ها،وتزايد البحرين قرى عدد تاكثر إىل وتصاعدي تدرجيي

 بعض يف عكسه إىل أدى ناةواملعا والقحط القهر ظروف حتت
 منطقة يف أكرث أو قريتني وظهور معينة، قرية باختفاء األحيان

 حدث مثملا هلا تابعة أخرى جزيرة أو اجلزيرة أرايض من أخرى

 وتهتيأ وجوههم، عىل الناس لهيمي القدمية الفارسية قرية الختفاء

 أو اجلديدة( )الفارسية بامس جديدة قرية لتكوين صعبة فرصة

 مهنام واخلروج الشتات لظروف وجو عسكر قرييت أهايل تعرض

 ذلك عن فنتج الساكن، من وخالية قامئة أخرى مناطق إىل ظملًا

 من قرنني قبل واملعامري« »النويدرات ل متجاورتني قريتني ظهور

قلياًل. أكرث أو الزمان

 مخسة قبل كقرية األوىل ووالدهتا املنامة مدينة نشأة وحلل

 ابن الشيخ الفرس قبل من البحرين وايل انتقال من بدأت قرون
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 إ ,لمشايل الساحل عىل جديدة منطقة إىل البحراين البالدي ماجد

 ل من لعدد التدرجيي الزنول مث القدمي، البالد من قريبة الرشيق
 ف وتاكثرت املنامة، ألرض قروية عوائل ومجيعها البحرانية، العائالت

 ئ جتارية وعامصة مدينة مث مهمة قرية أصبحت حىت فهيا العوائل

 ٠ القرى عدد تاكثر أسباب من الساكين احلراك يكون وهكذا كبرية،
 يت وقاسية صعبة ظروف بعضهاأحيانًايف اختفاء مع حىت البحرانية
 الساكين احلرال ألثر التفصيل من بيشء أرشنا وقد الناس، يعيهشا

 مشلكة عن حديثنا عند والقهرية« والطارئة »الطبيحية بأسبابه

 حدوث يف اإلنسانية املشلكة هذه ودور البحرين(، أهل )شتات

 البحرين ساكن عدد تناقص إىل أدت ساكنية وفاحجة كربى، انتاكسة

للتاكثر. يًا فطر مييل البرشي االجتاه لكن عام. بشلك

 ذهن من داخلية حركة يه وحمددة بسيطة بلغة االجتاه

 »نعم« ب بالتأييد قضية أو ما يشء حنو معينة مجاعة أو ما خشص

 األفراد اجتاهات حوهلا يتحدد اليت القضايا ومن »ال«، ب الرفض أو

 ورفع والتوالد(، )التناسل قضية سابقة عصور ويف الزمان، هذا يف

 القضية وهذه البرشية، املجمتعات وتاكثر لدهيم، املواليد نسبة

 يف بضبطها فكيف اليوم ضبطها يصعب البرشي التارخي يف قدمية

 حتديد ذلك سياق يف ويصعب ؟، اإلنسانية تارخي من ماضية أزمنة

 تعيهشا اقتصادي( )ازدهار ظروف يف مت إذا خباصة النسل عدد

 وتعاىل سبحانه الله بأن أهلها لدى ديين إميان أو البحرين جزر

 لإلنسان تخسرياً حية اكئنات من خيلق وما الناس، أرزاق مصدر هو

.معيشته وأسباب

 السياق منطق وفق القضية هذه تفهم أن ميكن ذلك ومع

 تقوم اليت آنذاك الناس وتفكري الشعوب ثقافات يف تارخييًا املألوف

 تنظمي وال ضبط بال البرشي( التوالد وكرثة )التناسل فكرة تبين عىل
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 وهذا الساكين، التاكثر مشلكة مواجهة يف اليوم حنن نفحله مكا
 أعداد يف تدرجيي تزايد إىل يؤدي املذكور التارخيي للسياق وفقًا

 وسلبًا إجيابًا ذلك فيؤثر تاكثرمه، معدالت يف أكرب منو وإىل الساكن،

 مع جديدة قرى ظهور )تدرجيي( يصحبه قد جديد برشي توالد عىل

 يف أحيانًا اختفت وإن حىت البحرين أهايل بني ساكين حراك وجود

 مشلكات نتيجة أفرادها عدد تناقص أو أخرى، قرى حصبة ظروف

 أو غزو من هربًا األفراد قبل من داخلية تنقالت أو اكلشتات اجمتاعية

 البحرين( )جزيرة األم باجلزيرة البرشي فالتاكثر للعيش، أفضل تأمينًا

 هو سابقة تارخيية فرتات وخالل هبا، حميطة جزر من يتبعها وما
 مزدهرة، اقتصادية حياة »توافر عىل مؤسسة طبيعية ظروف يف

 بعدد مررنا اليت املؤرخني نصوص بذلك هشدت مكا ساكنية« وكرثة

 الله بأن البحرين جزر أهايل لدى قوي ديين إميان ويسندمها مهنا،

 اكنوا، أيمنا عباده عىل املنعم وهو الكرمي، الرزاق هو وتعاىل سبحانه
 وأن واملعنوية، املادية أشاكهلا مبختلف حاجاهتم تأمني مصدر وأنه

 حقط عن املتأخرين حنن فيه نمسع مل بنحو متوافرة آنذاك اخليرات

 سنوات باستثناء أخرى بالد يف حدث مكا وأهلها اجلزيرة أصاب شديد

 النسل بكرثة عالقة هلا يكون ال قد ظروف نتيجة ومتفرقة حمدودة
 أو املتعدد بالزواج مهنم كثري أو هؤالء يؤمن ما وغالبًا الناس، وتوالد

الزوجات«. »تعدد ب نمسيه ما

 األهايل تغري تزال ما األم باجلزيرة األرايض مساحة أن مكا

 الناس تفكري نوعية ذلك يف وختدمهم والتاكثر، التوالد من مبزيد

 جزر، أربع يف يه املسكونة فاألرايض التاكثر، اجتاه تتبىن اليت

 غري أخرى وجزر اجلزر، هذه يف مساحات تزال ما ذلك ومع

 السكن إىل ويومنا يومذاك حباجة ويه حارضنا، حىت مسكونة

 التاكثر حنو واالجمتاعية الفردية فاحلركة هلذا فهيا، والعيش

الساكن كرثة من يزيد مما وهو قرون، قبل وطبيىع منطىق أمر
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فإ وبعضها بعضها)قدمي(، وقرى ومدن مناطق يف وتوزعهم البحرانيني
0 مسكونة غري جديدة أراض يف الناس بمتركز الحقًا ظهر اآلخر

يف التاكثر مسألة جحم أدركنا وحنن خصبة، زراعية اكنت إذا خباصة

3: حمددة ساكنية تقديرات بدون القرى هذه ظهور فرتة يف الساكين
يف املؤرخني من املجاوروغريه ابن حديث ولكن أعداد،أو بأرقام

يف الساكنية، الكرثة عن يعرب قرية (360) تبلغ القرى من كثرية بأعداد

 أخرى وعوامل تنظمي، أو ضبط بال الزمان ذلك يف الناس وتوالد

 عدد يف دقيقة بإحصائيات مقدرة غري الكرثة هذه أن بذلك نعين

 أهايل بني البرشية الكرثة هذه ولكن صعوبات، لوجود األنفس

 عدد فإحصاء اجلزيرة، تارخي يف القامئة القرى بعدد مقدرة البحرين

 ماكن يف عهنا ممثلني مجع مبجرد وهني بل ممكن، أمر القرى

 يومني، أو يوم حبدود وقت بأقىص أو قليلة ساعات حدود يف معني

 ذلك إىل وباإلضافة متباعدة، ليست القرى هذه بني املسافات ألن

 بدون جزرمه يف القرى أمساء معرفة عىل أنفهسم البحرانيني قدرة

وتضليلهم. قراهئم عىل المتويه يريدون باحثون يفتعلها طالمس

 أو واحد خشص جهة من وإجراؤه إحصاء معل يتعذر ولكن

 دمع بدون البحرين( جزر خمتلف يف )األنفس لعدد مجاعة حىت

 القامئين عىل تهسل كبرية وإماكنيات تنظميي وجهد مايل ومتويل
 املسكونة املناطق بني تنقلهم حركة من واإلحصاء العد عىل

 تتآزر السابقة العوامل بأن القول ميكن وهلذا البحرين، جزر يف

 كرثة يف نفهسا عن تعرب ساكنية( )كثافة ظاهرة توليد يف مجيعها

 البحرين، جزر أرايض يف وتوزعها البحراين املجمتع يف »العوائل«

 يف وتصب األنفس، وأعداد الساكين، المنو يف عالية ومعدالت

 وال مسكونة، جزر يف تاكثرها أو باجلزيرة حبرانية قرى وبروز تكوين

 عدد وجود ويف كبرية، ساكنية كثافة وجود تقبل يف صعوبة جند

 املعاجلة هذه خالصة يف ذكرناه وما البحرين، جبزر القرى من كبري
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 البحرين( جزر يف القرى من كبري عدد )وجود بفكرة قبولنا ألسباب
 العرب املؤرخني من مجلة به هشد منطيق استنتاج حقيقته يف هو

فقط. بعقولنا فيه جنهتد ومل واملتأخرين، القدماء
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الخامس الفصل

 أقوال في 360 ال البحرين قرى عدد
العثمانية والوثائق المؤرخين





 العددية( )الكرثة سابق فريع عنوان يف أوحضنا أن بعد

 السابقة اخلطوة نستمكل التارخيية وأقدميهتا أوال جزيرة لساكن

 وقد كثرية، وقرى مدنًا باجلزيرة أن وتؤكد تعزز الحقة خبطوة

 جلزيرة الساكنية املسألة يف العددية »الكرثة حالة تارخييًا رصدت

 مأهولة اجلزيرة أن إىل تشري عامة بأقوال اإلسالم صدر منذ أوال«

 واملسملني العرب من القدماء املؤرخني عبارات ولكن بالساكن،

 البحرانية القرى عدد رمق حتديد يف بيهنم اختالف عىل حددت

 تقلص مث اهلجري، عرش الرابع القرن حىت اهلجري السابع القرن منذ

 من األخرية الثالثة القرون يف تام بوضوح وتناقصها القرى هذه

 تراجعت حيث اهلجري، عرش الرابع القرن حىت عرش الثاين القرن

 (120- 100) بني ما حدود إىل البحرين قرى لساكن العددية الكرثة

املعارصة. املحلية التارخيية الدراسات بعض حبسب حبرانية قرية

 وتدهور البحرانية، لقرانا الفعيل العدد يف الرتاجع هذا لكن

 متعددة، أمنية ألسباب اكن متأخرة عصور خالل الداخلية أوضاعها

 وقوع أو للجزيرة واملسمتر املتكرر اخلاريج الغزو صدارهتا ويف

 التارخي حقائق سقوط مطلقًا يعين ال الداخيل الرصاع من حاالت

 قامئة عددية كرثة وجود حقيقة كدفن دفهنا يعين وال مطهسا، أو
 الشتات حاالت وقوع من به ارتبط وما البحرين، جزيرة لقرى

 سيأيت مكا خارجها ويف جزيرهتم داخل للبحرانيني املروع الساكين

وتال. جديد فصل يف توضيحه

 من عدد بوجود واجلغرافيني املؤرخني من عدد هشادة إن
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 قاموس من أبدًا تسقط لن قرية (360 - 300) بني يرتاوح القرى

 يسنده مل غرضه، اكن أيًا تشكيك، معلية ملجرد ومصادره التارخي

 معني باحث أراد فإذا عملي، خطأ الواقع يف وهذا عملي، دليل

 العملية، واملعاجلة البحث يف حقه وهذا ما، قضية يف التشكيك

 واألنىك عملي، غري هدفًا تشكيكه أحضى وإال أدلته تقدمي فعليه

 نظر وجهة يستقرئ مل اخلوري إحساق فؤاد األستاذ أن ذلك من

 ومسملني عربًا زمانه.. عىل السابقني واجلغرافيني املؤرخني

 حمسها أو االقل، عىل رأيه لتحييد كتاباهتم يستنطق ومل وأجانب،
 بدون التشكيك بإثارة احلظ لسوء واكتىف النيف، أو واإلثبات بالتأييد

 مثل يف املطلوبة العملية املعاجلة خطوات يف اإلجيايب امليض

املوقف. هذا

 حددوا قد واجلغرافيني املؤرخني من وافرًا عددًا أن ونعتقد

 فعل مكا اجلزيرة زاروا إما ألهنم تشكيك بدون البحرانية القرى عدد

 املكرمة، مكة إىل طريقه يف ه690 عام وفاته قبل املجاور ابن

 وغريمها النجدي ماجد بن أمحد اخلليجي واملالح العريب والربان

 ومع املكتوب، بالنقل بعضهم يف املؤرخني ثقة طريق عن أو

 عن البحث عىل تساعدنا أن ميكهنا التارخيية املصادر بأن إمياننا

 البحرين قرى من الكبري احلدد هذا بوجود يعتقدون مؤرخني آراء

 تجسيل من أثبتوه ما ببعض املؤرخني هؤالء من سنكتيف أننا إال

 عززنا مكا خمتلفة. عصور خالل التارخيية مصادرمه يف هشاداهتم

 حبرانية قرية (360) ب أقروا الذين واجلخرافيني املؤرخني هؤالء آراء

 العمثاين العهد من وثيقة مبثابة وهو العمثانية، الوثائق من بمنوذج

 القرى تواجه أن وقبل خلت، قرون مخسة عن يزيد ما منذ مؤرخة

 من بأكرث مضموهنا نرش مت وثيقة ويه بعددها، تشكيكها البحرانية

 يف قرية ثالمثائة عن يزيد ما وجود عىل يؤكد ومجيعها صبغة،

أوال. جزيرة
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 يل املسمتدة الرسائلأو أواجلغرافيني املؤرخني هؤالء وتعتربعبارات
 يت القضية حصة عىل عيان هشود هشادة مبثابة ىه احلمثاىن األرشيف من
I والستني الثالمثائة البحرانية القرى عده وهيأن إثباهتا نريد اليت

ج عرش والثاين اهلجري السابع القرن بني ما املمتدة الفرتة يف آنذاك

 ١ ومهًا وليست اجلزيرة تارخي يف قامئ حقييق وجود يه اهلجري

;ؤ رسالة ألول لمنوذج ن واكحنظنا أدلة، بال املشككون مكايريد

1 إي األحساء( العسل)أو قاىض من موجهة وىه باليد، خمطوطة

 I م(،1573ه/981 سنة صفر 10) وتارخيها العمثانيني، أمراهنا أمري

 يف وسوف باسطنبول، الوزراءالعمثاين أرشيف يف حمفوظة رسالة ويه
 ٦ للوفيقة اآلخر المنوذج أشا (2والتوثيقو<)؛() ثإلفاده الغيط نصها أذتر

 ؤ مكعلومة الباحثني بعض بني ومتداول مكتوب« ذاهتافهو»نص

 من بعض إلهيا أشار وقد القدمية، البحرانية القرى عدد عن تارخيية

 أدلتنا سياق يف إلهيا وسنشري أوال، وجزيرة املنطقة بتارخي هيمت

 قرية (360) ل حقييق تارخيي وجود من به آمنا ما حصة عىل

 تدرجيي بنحو القرى هذه عدد تقلص مث قرون، مخسة قبل حبرانية

 الثالثة القرون يف البحرانيون هبا اكتوى وفنت حمن وقوع بعد

 داخل القرى هذه ألهايل الشتات من حاالت هلم وسببت األخرية،

الحقًا. إليه اإلشارة سيأيت مكا (3خارجها) ويف اجلزيرة،

ه ه

 قاضي من رسالة وهي العثمانية، الوثيقة هذه البحرانية الوثيقة مجلة نشرت (1)
 م،1573 ه، 681 سنة صفر من 1 وتاريخها األحساء، أمراء أمير إلى األحساء
 انظر الجزيرة، البحرين في قرية ثالثمائة من أكثر بوجود الوثيقة هذه وتقول
.147ص م، 1982 سنة األول، عددها في البحرانية الوثيقة مجلة

7 ،6 رقم الملحقين انظر (2)
 لقسري وتهجيرهما لبحرايين )شتات االطالععلىكتابنا الكريم يمكنللقارئ (3)

واستفاضة. بتوسع المسألة هذه عالجنا فقد ه(، 1286 - ه 1014 بين
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 ما عاشوا قدماء ملؤرخني هشادات إىل الهشادات هذه وتنقسم

 مخسة تتجاوز ولفرتة اهلجري، عرش والثاين اهلجري السابع القرن بني

 وبايق وجوده، يف متأخر وهو اجلزيرة أبناء أحد ومهنم جهرية، قرون

 وممن األجانب، زوارها من وآخرون املنطقة، أبناء من املؤرخني هؤالء

 وتقلدوا بالدمه قوات مع جاؤوا أو السياسية املهام ببعضض اشتغلوا

 للتقيص جبوالت قاموا أو قضائية أو عسكرية أو سياسية مناصب
احلقيقة. عن والبحث

 القدماء املؤرخني من أي عرصنا.. عىل سابقة خمتلفة عصور من ومه

املتقدمني:

الزمين: وجودمه ترتيب حبسب .أ

ه(.690 )ت املجاور ابن .1

ه(.732)ت الفداء أبو .2

ه(.906)ت لفوائد فيكتاب ابمناجد دراسة .3

م.1765 سنة نيبور كريسنت الدامنريك الرحالة دراسة .4

م(. 1833ها 1250) »نادري« ب امللقب اكزروين إبراهمي حممد دراسة .5

ه(.1367)ت الذخائر صاحب العصفور عيل حممد الشيخ دراسة .6

ه(.1337 )ت النهباين دراسة .7

(:‘املعارصين) املؤرخني من الدراسات إصدار تارخي ترتيب حبسب - ب

م(.1908 صدورها )ارخي لورمير دراسة .8

جونز. فيلكس دراسة .9

العرشين(. القرن يف العرب )جزيرة كتابه يف وهبة حافظ .10

 بوجوه بعضهم قال الذين والسياسيين المؤرخين آلراء مستقالً فصالً عقدنا (1)
الرابع. الفصل وهو بحرانية، قرية (360)
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يف م(.1966 )ت الهسالوي حمسن الشاعر قصيدة .11

يف م(. 1967 )ت التاجر عيل حممد الشيخ دراسة .12
يت ه1399)ت البحراين التوبالين ملبارك إبراهمي الشيخ دراسة .13

2 م(.1979ا

٩ م(.1987 )تارخيصدورها الرحياين األستاذأمني دراسة .14

يت يف )صادرة البحراين النارصي عيل حممد املال دراسة .15

أ م(.1990ه/1410
يف م(.1ووو صدورها )تارخي النارصي عيل حممد املال دراسة .16

ف سنة صدورها )تارخي النويدري الله عبد بن سامل األستاذ دراسة .17
ق م()؛(.2009

ي‘ #**

 أرشيف من تارخيية وثيقة من نخستان املجال هذا يف ولدينا

 تقريبًا، قرون مخسة حوايل الوثيقة هذه ومعر العمثانية، الدولة

 الوثيقة أن الحظنا ولكن م(،1573ه/981) سنة يف مؤرخة ويه

 الثقافة اختالف إىل ذلك يعود ورمبا لفظية، صيغة من بأكرث
 واحد، موضوع ذات األساسية مادهتما أن بيد لملرتمج، اللغوية

 نيص تأكيد وهو العمثانية، للوثيقة الرتمجة نيص بني اتفاق ومثة

 الفرتة تلك يف حبرانية وبلدة قرية (360) وجود عىل الرتمجة

الزمنية.

 جميعاً يقولوا لم أسمائهم ذكر أوردنا الذين والمؤرخين الباحثين مجموعة (1)
 واقع بدراسة اهتموا ولكنهم بذلك، بعضهم اعتقاد مع قرية ثالثمائة بوجود
 ما، بشكل أو معين بنحو تاريخها إلى تعرضوا أو البحرانية القرى بعض وتاريخ

 هذا في ذكرناهم ولهذا القرى، هذه عن مستقلة دراسات بعضهم أنجز وقد
 وستين »بثالثمائة القائلين المؤرخين مجموعة آراء على نمر وسوف المقام،

 وأمين وهبة وحافظ جونز فيلكس ومنهم القادم الفصل في بحرانية« قرية
الناصري. علي محمد والمال الريحاني
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 العمثانية الوثيقة نص إشارة أن إليه التنويه ينبيغ ومما

 هشادة حقيقهتا يف يه متقاربة صيغة من بأكرث املذكورة

 القرى من الكبري المك هذا وجود عىل عيان هشود من واقعية

 براهني وال أدلة بال وجودها يف شكك اليت البحرانية والبلدات

 املؤرخني لكام جتاهلوا ممن املتأخرين من العرب الباحثني بعض

 من بعده صدر وما املجاور، اكبن البحرين جزيرة بعضهم زار

 أهايل عىل جرى ما مث عمثانية، وتقارير ووثائق لملؤرخني، أقوال

 وترشيد وشتات مآس من هلا التابعة واجلزر البحرين جزيرة

 إىل اهلجري عرش احلادي من الثالثة القرون يف خباصة قرسي

 حاد تناقص إىل والشتات الغزو فأدى اهلجري عرش الثالث القرن

 الرحالة نيبور« »كريسنت بذلك هشد مكا القرى هذه عدد يف

 الزيارة هذه إن ويقال م، 1765 عام للجزيرة زيارته أثناء الدامنريك
 عباس اإليراين املؤرخ ماقاله وكذلك (،٤)م( 1761) عام يف متت

.وغريمها فرويغ

ملحوظتان:

 واجلغرافيني املؤرخني بعض نظر وجهات تفاصيل عرض وقبل

يأيت: ما بيان نود

 القدماء من والرحالة واجلخرافيني املؤرخني هؤالء غالبية أن , 1

 مثائة)الثال ملمجوعة الفعيل الوجود عىل أكدوا واملعارصين
 وحتدث أمساهئا، حتديد بدون حبرانية وبلدة قرية والستني(

 بعضها أمساء بتحديد املذكور الرمق من أقل عدد عن بعضهم
هئا.أمسا حتديد بدون حبضها وترك

مع اختلف قد واملؤرخني الباحثني من اآلخر البعض أن .2
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 عدد تقدير يف واجلغرافيني املؤرخني جمموعة من آخرين

 البحرانية القرى هذه عن البحث يف اجهتد غالهبم لكن القرى،

 بعض يف بيانه وسيأيت واحض، بنحو وذكرها أمساهئا، بتحديد
الحقًا. هلا سنعرض اليت الدراسات

4
 و
1 
تي ٦ؤآل.
3 
I

 تي
ق

 (360) بوجود املؤرخني من جمموعة خلت قرون يف قال

 وتوزعهم سكهنم أماكن وتويح البحرين، جزيرة يف قرية
 من شائعة حالة القرى من الكبري المك هذا بأن اجلغرايف

 اجلغرافية املنطقة االعتقاد هذا ختىط فقد بيهنم، االعتقاد

 يف أبعد مناطق ليمشل البحرين بالد منطقة أو اجلزيرة هبذه

 كتابه يف محاة صاحب الفداء أيب موقف يف مكا إقلمينا
 ثالثة، القدماء املؤرخني هؤالء من حرصنا وقد البلدان(، )تقومي

 وخباصة حباهلا، وأعرف اجلزيرة واقع إىل أقرب - آنذاك - ومه

 زيارات من البحرين جزيرة لقرى العددية بالكرثة آمنوا أهنم

 مالحنا النجدي ماجد وابن املجاور ابن فعل مكا ميدانية

اخلليجي. العريب

م(: 1291ه/ 690 )ت المجاور ابن دراسة
 ابن املهشور اجلليل والعامل اجلغرايف والرحالة املؤرخ

 بن حممد بن يعقوب بن يوسف الفتح أبو الدين مجال املجاور

 بني املهشور هو وهذا ه(،690) عام املتوىف الشيباين عيل
 م(، 1291 - 1205ه/690-601) بني ما عامًا تسعني عاش الباحثني،

 مكا صنفه قد كتاب وله باحلديث، عاملًا دمشق، أهايل من وهو

املستبرص(، )تارخي كتاب وامسه م(،1233-ه630) سنة قبل يقال
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 وقال ، الحسين( بن يوسف )الوزير الفارسي المجاور ابن غير وهو
 النبالء، أعالم )سير كتابه في الشيباني المجاور ابن عن الذهبي

 (6879) رمق حتت الذاتية لسريته القصرية الرتمجة ( الثالث() اجلزء

لفظه: مبا

"لتت "مود ٣ مند ٠ بوب٠٢س وتلف٠١—٦٨٧٩

 ابر الدسن لجم المعنرالمد الجبل لمم انبخ ٠انفاد ابن

 التتاني الجاد بن عمد ن معهرمب ملرفمر ن4 ريني لغتح
الكتب. ملعصقى

 فكر. كندي يمن اي وسمح -تمدعة. حدى1 -ة عس
 بن وماره ’مدال بن الجعد وعد الثروحي. كاس بن واحتحر
 لشيية، براحم بت وفهن طارس، بن ظه وحبة ب نال

 لممزمن1 عبد لح٤اجازا عله ٠ملية ياعياء وعفزهـ وجامة.
وش الخمر

 له والسية. سراس اسحى ٠الزء حن معتبراً. غيساً وكان
ركد نء ٠مدة اسمم هسد ؤهراق ن عندم كد حطم! اخة

 ٠ي ودقتم ٠لي٠زالبرذ ٢ط٠اخئ ونن ٠عمرى ٠الثمة عته محر

رجائن.

 نكاناً وولف -'«إلغ» رم تمن ئة I ع ٠ ذي ف مات

بد ح رجتيتع
.٤٠رسمره٨ رء٠٠٠معمهمرح1

 بن الحسين بن يوسف الدين »نجم هو أعاله إليه المشار الفارسي المجاور وابن (1)
 شيراز، مدينة من األصل فارسي الشعراء، من أديب وزير الحسين«، بن محمد
 بيت إن قوله األندلسي سعيد أبي عن ونقل فيها، ومات دمشق في ولد
 جنة رفض الذي جدهم من النسب هذا ولزمهم بدمشق، مشهور مجاور بني

 في الحرام البيت مجاورة ب»المجاور«.. فعرف مكة، مجاورة ولزم دمشق،
 المجاور بن الحسين بن محمد بن الحسين بن ليوسف وكان المكرمة، مكة

 للعزيز معلماً وكان األموي، الجامع باب على بدمشق الصبيان لتعليم مكتب
 بن يوسف المؤرخ المجاور ابن غير وهو الدين، صالح السلطان ابن عثمان

 مجلد في قسمان الكتاب وهذا المستبصر(.. )تاريخ كتاب مصنف يعقوب
صغير. واحد

(.6879) لترجمة رقم تحت ،429 1،ص3النبالء،ج أعالم الذهبي،سير (2)
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 إ
 ؤ
لفي 3

 فقال نفسه املجاور ابن فيه نسب آخر حتديد يف ولكنه

 بن أمحد بن عيل بن مسعود بن حممد »ابن )...(بأنه نسبه عن
 حسن ممدوح األستاذ وقال (، النيسابوري«) البغدادي املجاور

 املجاور البن املستبرص( )تارخي كتاب حتقيق مدخل يف حممد

 تآلف ما خبالف املجاور ابن لنسب اخلاطئة النسبة تصحيح يف

 عىل حسن ممدوح األستاذ استند وقد اآلخرون، الباحثون هيلع

 الثاين القسم من )شبام( عنوانه فصل يف نفسه املجاور ابن نص

املذكور. كتابه يف

 األول امسه يذكر ومل أبيه، نسب عن املجاور ابن قال حيث
لفظه: مبل خشصيًا

 املجاور بن أمحد بن عيل بن مسعود بن حممد والدي »وكتب

 يونس بن الله عبد بن امللك عبد بن جلعفر النيسابوري البغدادي
(.2وهييبه«) هيدده اجلرجاين اخلزريج

 حسن ممدوح األستاذ املستبرص( )تارخي كتاب حمقق وعلق

 الثقافة )مكتبة نخسة يه علهيا اعمتدنا اليت والنخسة حممد،

 ومقدمته الكتاب مدخل يف فقال م(1996) طبعة بالقاهرة، الدينية(

يأيت: ما

 اختلفت حيث المجاور.. ابن نسب عن أي وقفة.. هنا »ولنا
 واحد، اسم على له تتفق ولم المجاور، ابن نسبة في المراجع
 بن يعقوب بن يوسف الفتح »أبو أنه: على تذكره المراجع فغالبية
 األعالم، في الزركلي أورده وهكذا الشيباني، المجاور بن محمد
والعلماء اإلسالمية العلوم »موسوعة في الصورة بنفس ورد وأيضاً

 حسن ممدوح تحقيق الثاني، القسم المستبصر، تاريخ كتاب المجاور، ابن (1 )
.281ص محمد،

نفسها.. والصفحة نفسه، القسم السابق، المصدر (2)
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 - 1951) سنة ليدن، ط، الكتاب، غالف عىل ورد وهكذا املسملني«،

خاطئة«. نسبة ويه م(،1954

حسن: ممدوح األستاذ قال مث

 اجلديدة الطبعة هذه من (281) ص يف املؤلف أورد »فقد

 بن عيل بن مسعود بن حممد والدي »وكتب نصه: ما أيدينا بني اليت

 بن امللك عبد بن جلعفر النيسابوري البغدادي املجاور بن أمحد
(.1وهييبه«) هيدده اجلرجاين اخلزريج يونس بن الله عبد

 املجاور ابن ذكر فقد تلك، أو الصورة هبذه نسبه اكن وسواء

 عنوان حتت املستبرص( )تارخي كتابه هناية يف البحرين جزيرة

 من الثاين القسم من فصل آخر يف البحرين« »صفة هو فريع

 أقر الداللة واحض نص عىل للجزيرة إشارته وانطوت املذكور، كتابه

ومهنا: حيوية، قضية من بأكرث املجاور ابن فيه

 أهل من مجاعة »حدثين لقوله: اجلزيرة زار - يبدو مكا - أنه

 »إذا : - له قالوا وأهنم البحرين جزيرة عن يتحدث وهو - البالد«

 ماء وأعاله فرتاه عذبًا ماء فرشب ورشب املاء بني إنسان غاص

 اجلزيرة: عن لكامه مطلع يف قوله هذا قبل تقدم وقد ماحلًا«،
(.2عذب«) حبر فوق ماحل حبر يف جزيرة إهنا »ويقال

البحرين. ألهل العريب االنمتاء وقضية

 بثالمثائة عده بنحو أوال جزيرة لقرى العددية« »الكرثة وقضية

قرية. وستني

رمقي بتقدير أهالهيا من الساحقة الشعبية »الغالبية وقضية

.281ص حسن ممدوح تحقيق الثاني، القسم المستبصر، تاريخ المجاور، ابن (1)
.167ص البحرين(، )صفة فصل السابق، المصدر (2)
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ل »الشيعة مجاعة من نصه يف ذكر مكا ومه %(،96،5) يصل

 ون وهذا والتارخييني، األصليني )البحرين( أوال جزيرة أهاىل اإلمامية«
 I البغدادي« احلموي الدين كهشاب املؤرخني ض عدد هيلع أمجع ما

ه وغريمه. بطوطة، ابن املغريب. والرحالة

 3 به عرفت الذي الطبييع اللؤلؤ عن نصه عبارات يف وحديثه
 ل بن اللطيف عبد األستاذ بنحووصفه اللؤلؤفهيا ومغاصات اجلزيرة

 ٦١ اجلزيرة«. يف االقتصادية احلياة »ازدهار ب احلميدان نارص
 ليف »صفة عنوان حتت التارخيي نصه جماوريف ابن قول واكن

ة م( 1233ه/630) عام تصنيفه وأىت الذكر، اآلنف كتابه يف البحرين«

 3 البلدان، من بعدد جوالته يف وهو للجزيرة، زيارة بعد ذكر مكا

 j فريضة أداء إىل رحلته طريق يف »أوال« البحرين جزيرة إىل فوصل
 طريقه، يف »أوال« البحرين جزيرة فاكنت املكرمة مكة يف احلج

 القليلة، معلوماته بعض عهنا وكتب قراها، عىل وتعرف فهيا فتوقف

 وجود يف املشككني شكوك تنسف هامة تارخيية معلومات ولكهنا

 العريب، انمتاهئا ويف املذكور، باحلدد البحرانية القرى جمموعة

هلال. عرش االثين األمئة مذهب عىل الشيعية وهويهتا

 من املتاخرة الصفحات يف البحرين« »صفة عنوان وحتت

 أنه: املجاور ابن املؤرخ قال املستبرص( )تارخي املذكور كتابه

 شبه العرب وأهلها البحر، ألجل إال حبرين البحرين مسيت »ما

 ثالمثائة وهبا أوال«، »جزيرة اجلزيرة وتمسى كرمهم... يف البحر
ومأكوهلم واحدة)'(، قرية خال ما املذهب إمامية قرية وستني

 سكان عدد بين الكبير السكاني بالفرق المجاور البن التاريخي النص يصرح (1)
 (359) الشيعي فالمكون الشيعة، غير من سكانها وبين الشيعة من البحرين

 أشار التي اإلمامية غير الواحدة والقرية واحدة، قرية غيرهم عدد بينما قرية،
 واحد ديني مذهب من بالضرورة ليست المجاور بن يحقوب بن يوسف إليها
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 اللفظية املفردات عىل التعرف الكرمي للقارئ وميكن (، والمسك«) المتر

(.1 رمق )املحلق يف هيلع الله رمحة املجاور البن التارخيي للنص

 يدل »وهذا النص: هذا عىل العرب املؤرخني أحد وعلق

 اللطيف عبد األستاذ يقول مكا االقتصادية« احلياة ازدهار عىل

 األستاذ مر فقد العصفوريني، إمارة عن دراسته يف احلميدان نارص

 أوال البحرين جلزيرة ووصفه املجاور ابن لكام عىل احلميدان

 بعض عند القول شيوع عىل يدل وهذا الفرتة، هذه حدود يف
 أوال جزيرة وبلدات قرى عدد هو قرية (360) بأن املؤرخني

 املؤرخني من وغريه احلميدان اللطيف عبد األستاذ وامطئنان

 العصفوريني »إمارة عن ه( 1399- م1979) دراسته يف املعارصين
(.2 البحرين«) يف

 جزيرة يف االقتصادية احلياة بازدهار احلميدان واستدل

 مصنف املجاور ابن املؤرخ بقول أوال جبزيرة املمساة البحرين

 أوال.. جزيرة أهايل أهلها« »إن قال: حيمنا املستبرص( )تارخي كتاب

 وستني ثالمثائة هبا أوال جزيرة وإن كرمهم، يف البحر شبه البحرين..
 (،3لؤلئه«) من أجود هناك وليس واحدة، قرية خال ما إمامية قرية

وعدم له احلميدان وامطئنان العدد بشيوع اللكام هذا ويفيد

 تكون أن يستبعد فال المشركين، من أو المجوس أو المسيحيين أو كالسنة
 كالمسلمين شتى أقوام من وخليطاً متعددة، دينية طوائف من الواحدة القرية

 فرضية في ويحتمل ذكرهم، مر كالذين عقائدية أخرى وأقوام السنة أهل من
 أحد ذكر كما هم أو السنة، المسلمين من هم القرية هذه أهل يكون أن ثانية

 أفرادها عدد الحاالت كل وفي اإلسماعيليين، جماعة من أصدقائنا من الباحثين
اإلمامي. المذهب من البحرين سكان عدد من بكثير أقل

.167المستبصر،ص المجاور،تاريخ ابن (1)
.82ص البحرين، في ين العصفوري إمارة الحميدان، ناصر بن اللطيف عبد (2)
.82ص السابق، المصدر (3)
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 لي - تضمن الحميدان موقف فإن وبذلك فيه، يطعن ولم عليه، اعتراضه
دئ هى: مواقف ثالثة - بالتحديد

٦٠ جزيرة وبلدات قرى عدد عن قاله فميا املجاور ابن بلكام ثقة ا.

ي مذاهب ألتباع واحدة عدا ما إمامية قرية (360) البحرين

٦ أخرى. دينية
ت ودل جلزيرة، يف القتصادية احلميدانبازدهاراحلياة قول .2

3 لؤلهئا«. من أجود هناك »وليس قوله: ذلك عىل
يف عىل ساحقة« »تشيع حركة وجود عىل احلميدان موافقة .3

في »البحرين« أوال جزيرة سكان بين عشر االثني األئمة مذهب
 ق وقد احلمبدان يفمرمن ومن تدمًا،املجاؤر ابن قال مكا

 يف نقاشًا يفتح مل بل احتجاج، أو اعرتاض النص هذا عىل مر

 األغلبية تشيع عىل وال ،(360) البحرين قرى عدد عىل ال نقديًا

مهنا. الساحقة

لة٤ل٤
 أوال جزيرة يف (360) القرى أهايل تشيع حال وطابق

 لكام مع - املجاور ابن عبارة تويح مكا - واحدة عدا )البحرين(

 تشيع يف اهلجري الثامن القرن يف النظار( )حتفة كتاب صاحب

 امليدانية زيارته أثناء العربية اجلزيرة برشق »القطيف« مدينة

 مهنا، القريبة أو اجلزيرة للبحرين املجاورة املدينة ويه هلا،

 مبارشة للبحرين بطوطة بن إبراهمي بن حممد وصف بعد وذلك

 رافضية ومه العرب، طوائف القطيف.. مدينة أي »تسكهنا.. بقوله:

 بعد مؤذهنم ويقول أحد، خيافون ال جهارًا الرفض يظهرون غالة،
(.1الله«) ويل عليًا أن أهشد الهشادتني:

عن للشك فهيا جمال أل واحضة منطقية داللة القولني وىف

 .250ص ،1ج األمصار، غرائب في النظار تحفة بطوطة، بن إبراهيم بن محمد (1)
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 غريمه مع املوئية والنسبة العددي والمك املاكين االنتشار مدى

 اإلمامية، للشيعة قرية (359) بني النسبة جماور ابن يضع حيث

 قرية يف فيوجدون الدينية واملذاهب األقوام أتباع من غريمه أما

 هذه أن منه نتأكد مل رأي وهناك أوال، جزيرة من فقط واحدة

 الباحثني أصدقائنا أحد من مسعناه وقد إمساعيلية، يه القرية

 القرن هناية قبل جماور ابن هشادة واكنت عملية، بطريقة اجلادين

 مطهسا البعض يريد اليت احلقائق بعض تقرر اهلجري السابع

يأيت: مكا ويه وكراهيهتا،

 ملجاور بنا زيارة زمن يف وبلداهتا البحرين إنعددقرى .1

 امليالدي، عرش -الثالث اهلجري السابع القرن خالل للجزيرة

 360) جمموعها يف يه ه(690) سنة يف وفاته قبل وبالتحديد

 هويهتا التارخيي نصه يف املجاور ابن حدد وكذلك قرية(،
 عدا »إمامية إهنا: بقوله هلا بوصفه عهنا قال حيمنا الدينية

 قرية (359) يه آنذاك الشيعية القرى إن أي واحدة«)'(..

املذهب. هذا غري عىل واحدة وأحصاب حبرانية،

 (359) بني آنذاك البحرانية القرى جمموعة املجاور ابن وزع .2

 التارخيي، وصفه يف جاء مكا اإلمامية الشيعة يسكهنا قرية

 نوع وال ساكنهيا، هوية يذكر مل حيث لغريمه، واحدة وقرية

 - ادىع «Ancel» أنسل لكن هبا، يؤمنون اليت الدينية املذاهب

 املهمتني الباحثني أصدقائنا أحد من مسعت -مكا دليل بدون
(2القدمي«) يه»البالد القرية هذه أن البحرين تارخي بدراسة

1 رقم الملحق انظر (1)
 في تقصير نتيجة أو متعمد مستمر لتشويه القديم البالد منطقة تتعرض (2)

 أهالي كون من الرغم فعلى زماننا، حتى المذهبية هويتها تحديد في البحث
بعض أن إال البيت، أهل أتباع من هم - طويل لتاريخ - التاريخية البلدة هذه

ء مع سنية بلدة أو قرية ويصنفها الحقائق، يلوي البحرين الباحثينفيتاريخ
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؛ قرمطية بلدة ويه للبحرين، عامصة سابقة فرتة يف اكنت اليت
 و؛ وهذا اجلمرى، حسني األستاذ صديقنا قال مكا إمساعيلية

 1 بطوطة وابن اكحلموي زمانه فرتة يف مؤرخني أقوال يعادل

 O التارخيية املرحلة تلك ىف اجلزيرة ساكن أن من وغريمها
 3 من »مه املؤرخني بعض تعبري حد عىل أو إمامية، شيعة مه

 ؤ احلموي، ياقوت البغدادي قول يف مكا السبئيني« الروافض

 ل قول مكايف رافضة« »غالة بأهنم البحرين أهايل أووصف
يف بطوطة. بن إبراهمي بن حممد املغريب الرحالة

 لف األحقاح العرب من لكمه جممتعة. البحرانية القرى ساكن إن .3

 I ساكن عن السابق نصها من مقطع يف املجاور ابن لقول

 :3: لفظية مفردات ست من مكونة جبملة )البحرين( أوال جزيرة

 البحر شبه العرب »وأهلها عهنم: التارخيي نصه يف قوله ويه

 االنمتاء إىل بوضوح املجاور ابن أشار وبذلك كرمهم«، يف

 البحرين جزيرة ألبناء العربية واهلوية العريب، القبيل العريق

اكتصاف األخالقية خصائصهم من جوانب وإىل أوال، جزيرة أو

 أحد كتب سنوات فمنذ حاضرنا، من جداً عهد قريب التصنيف هذا تاريخ أن
 السنيين من القديم( )البالد بلدة جعل دكتوراه رسالة المحدثين الباحثين

 مع بينهم، مذهبي صراع عن وتحدث الشيعة، حفص جد أهالي مقابل في
 الدين، في شيخين ال سياسيين زعيمين أتباع بين ألنه سياسي خالف أنه

 واسمه الباحث هذا متعمد بتزوير أو الخطأ طريق عن كتبه ما ولنقرأ
 السنيون األهالي يسكن كان البحرين »وفي يقول: إذ طهبوب، فائق حمدي

 محمد بن »أحمد الشيخ آنذاك يتزعمهم وكان القديم«، »البلد بلدة في
 ويرأسهم حفص«، »جد بلدة يقطنون السكان من الشيعة وكان ماجد«، آل

 وال »الزبارة«، في العتوب المذهبي االنقسام هذا ساعد وقد مدن«، »الحاج
 هامة معلومات لهم فنقلوا معهم واتصال البحرين في أعوان لهم كان وأن بد

 - 1783 السياسي، البحرين تاريخ كتابه: انظر البحرين«، احتالل على ساعدتهم
.49- 48ص م،1870
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 أبرز من - نعمل مكا - ويه »الكرم«، بصفة اجلزيرة أهايل

 وتعبريه تارخيه، يف العريب اإلنسان هبا متيز اليت الصفات

وكرمهم. عطاهئم يف اكلبحر بأهنم اجلزيرة ساكن عن

 )البحرين أوال جزيرة أهل كون بني املجاور ابن ربط وهنا .4

 صفة وبني التارخيي، نصها يف قال مكا العرب من حايل(

 الطويل، وتارخيمه حياهتم يف العرب هبا عرف اليت )الكرم(

 دقيق وصف وهو ينقطع، ال الذي البحر بعطاء كرمهم وشبه

اخلير. وعطاء والخساء الكرم يف ألخالقهم

 حىت جماور ابن قبل ما زمن من متثل البحرانية القرى إن .5

 وساكنية عددية« »كرثة تغايلوالرب العامين الغزو فرتات

 التارخيي نصه يف أمساها مكا أوال أو البحرين جزيرة يف

 قدمي زمن منذ املوجودون األصليون ساكهنا ومه املتقدم،

 الوثائق من وعدد مؤرخون، بذلك وهشد اجلزيرة، يف

سيأيت. مكا العمثانية

 اليت املهن ونوع القرى ألهايل احلرضي الطابع ولتأكيد .6

 قوله يه املجاور ابن نص يف مجلة وردت هبا يعملون

 المتر »ومأكوهلم العرب: الشيعة من أوال جزيرة أهايل عن

 بأمعال امهتاهنم تعين ويه هلم، وصفه يف والمسك«

 ببحر حماطة جزيرة فبالدمه املستقرين، احلرضيني الساكن

 وخباصة الزراعة عىل قامئ بالدمه واقتصاد منه، يرتزقون

 احلرضي النشاط مظاهر من وذاك النخيل، أجشار زراعة

 أنه احلميدان قول يظهر مكا هذا واكن االستقرار، عىل الدال

 جبزيرة االقتصادية احلياة ازدهار يف اهلامة األسباب أحد

.ه . "لبحرينا أوال
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ه(..: 732 )ت الفداء أبو

 الله رمحه املجاور ابن املستبرص« »تارخي مصنف هشادة وبعد

 ابن عارص أنه يبدو آخر مسمل مؤرخ هشادة عىل أخرى مرة نتعرف

 محاة«، »صاحب ب املحروف الفداء أبو وهو الذكر، السابق املجاور

 سبحانه العباد رب توفاه وقد البلدان(، )تقومي كتاب ومصنف

 بعد والثالثني الثانية السنة يف أي م(..1331ه/732) عام يف وتعاىل

 وجود إىل الفداء أبو وأشار اهلجري، الثامن القرن من السبعامئة
 البحرين.. جزيرة أرايض تراب عىل املنترشة القرى من كبري عدد

 نور األفضل امللك ابن إمساعيل الدين معاد هو الفداء.. فأبو أوال،

 أيب بن معر بن حممد بن حممود الدين مجال بن عيل الدين

 وقد اهلجريني، والثامن السابع القرنني يف عاش أيوب بن شاهنشاه

 كتاب صاحب وهو م(،1331ه/732) عام يف الرمحة هيلع تويف
 العملاء بني معروف وجغرايف تارخيي مصدر وهو البلدان(، )تقومي

والعلوم. املعارف من وغريه التارخيي بالشأن واملهمتني والباحثني

 أعيان يف الاكمنة »الدرر سفره يف العسقالين جحر ابن وكتب

 بن عيل بن إمساعيل الفداء أيب لسرية ترمجة الثامنة« املائة

 املؤيد امللك أيوب بن شاهنشاه معربن حممدبن حممودبن

 املائة أعيان من العسقالين جحر ابن وعده األيويب، الدين معاد
 -جوادًا الفداء أبا يقصد - »اكن لفظه: ما عنه وقال وأعالمها، الثامنة

 تارخيه وصنف الفقه، يف احلاوي نظم فنون، عدة يف عاملًا جشاعًا

 معرفة يف وفاق واملوحشات، الشعر ونظم البلدان، وتقومي املهشور

 يف مات أن إىل ذلك عىل يزل ومل نفيسة، كتبًا واقتىن اهليئة، عمل
(.الستني«) يمكل ومل ه،732 سنة املحرم

 رقم الترجمة ج!، الثامنة، المائة في الكامنة الدرر العسقالني، حجر ابن (1)
.372ص (،941)
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 »اكن الاكمنة: درره يف العسقالين يذكر مكا الذهيب عنه وقال
 فاضالً كرميًا املؤيد واكن كثرية، حماسن له وأهلها، للفضيلة حمبًا

 ومشاركة اهليئة، يف طوىل يد وله والفلسفة، والطب بالفقه عارفًا
ويؤوهيم«))(. ويقرهبم العمل، أهل حيب واكن علوم، عدة يف

 البحرين جزر كربى )ويه أوال جزيرة الفداء أبو ذكر وقد

 جعلها حيث البلدان(، )تقومي املذكور كتابه يف العامرة( احلالية
 بن شاهنشاه ابن الدين مجال بن عيل بن إمساعيل الدين معاد

 قنبلة، )جزيرة ويه إلهيا، أشار أساسية جزر مخس مضن أيوب

أوال(. وجزيرة سومطرة، جزيرة دهلك، سواكن، وجزيرة

أوال: جزيرة عن الفداء أبو قال

 باخلليج العرب حنن نمسيه فميا أي فارس.. حبر يف تقع »إهنا

 بقوله: امسها شاهنشاه ابن إمساعيل الدين معاد ضبط مث العريب،
 قال كذا قال: مث ،(..2أوال) أي والم.. ألف مث والواو، اهلمزة »بفتح

 أنه إما احمتالني: أحد القول هذا ويف ،(3الثقات«) أهلها بعض

 اجلزيرة امس له فنطقوا أوال جزيرة أبناء من أفراد أو بناس التىق

 جزيرهتم امس ينطقون فمسعهم اجلزيرة زار أنه أو »هكذا« قال مكا
املتداول. التارخيي بامسها »أوال«..

تقومي كتابه يف (4أوال() جزيرة عن )أي عهنا الفداء أبو وذكر

)بتصرف(. 372ص ،1ج الثامنة، المائة في الكامنة الدرر العسقالني، حجر ابن (1)
البغدادي الحق عبد بن المؤمن عبد الدين كصفي آخرين مؤرخين كالم في وجاء (2)

 بها البحرين، بناحية جزيرة بالفتح -ويروى بالضم - »أوال قوله: ه(739 )ت

 ،1ج والبقاع(، األمكنة أسماء على االطالع )مراصد كتابه انظر وبساتين«، نخل

.12 8ص

.370ص البلدان، تقويم شاهنشاه، بن إسماعيل (3)

 B الجزر من لمجموعة إشارته في البلدان( )تقويم كتابه في شاهنشاه ابن عرض (4)
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 عىل البحر يف ويه القطيف، من بالقرب جزيرة أهنا البلدان..
 عىل مفضل مغاص وهبا قال القطيف، عن الطيب للرحي يوم مسرية

 دورها وأما جهة، لك من يومني مسرية اجلزيرة هذه وقطر غريه،

املذكور. للناقل معلوم غري فاكن

 األفضل امللك ابن إمساعيل الدين )معاد الفداء أبو قال مث

 عن وتعاىل سبحانه الله رمحه الدين( مجال بن عيل الدين نور

 : - قال - يزيد، وما ضيعة ثالمثائة تقدير »وهبا أوال: جزيرة

 ومراع، حصراء وهبا وأترج، وخنيل الغاية، إىل كثرية كروم وهبا
 اجلزيرة هبذه أي جدًا«)؛(.. حارة ويه هبا، عيون عىل ومزارعها

 ملا مفتوح رمق هو يزيد( )ما وتعبري يزيد، وما قرية ثالمثائة

 من قريب أو ثالثني أو عرشين أو قرى بعرش الثالمثائة بعد

 حديثه يف فصل الفداء أيب بأن ويالحظ األقل، أو باألكرث ذلك

 الزراعية الغالت وبني صغرية(، )قرى برشي كتجمع الضيعة بني
(.2وغريها) واألترج والنخيل اكلكروم

المك هذا شيوع عىل الفداء أليب التارخيي النص هذا ويدل

 الجدول في (5) رقم تحت أوال لجزيرة وأشار الشرق، بحر بجزائر أسماه فيما
 هذه عن العامة واألخبار األوصاف بعض الثاني الجدول في قال ثم األول،

 بتسلسل األول الجدول في جزيرة كل عن الجدول هذا في يتكلم وكان الجزائر،
 )فبدأ جزيرة عن العامة واألخبار األوصاف بعض فأعطى متعاقب، رقمي

 ،2 رقم الخانة في سواكن وجزيرة الجدول، من 1 رقم الخانة في قنبلة بجزيرة
 في سوقطرة أو سومطرة وجزيرة الجدول، من الثالثة الخانة في دهلك وجزيرة
 من الخانة هذه وفي الخامسة، الخانة في فهي أوال جزيرة أما ،4 رقم الخانة

 جزيرة يعني وهو العامرة( )البلدة بقوله شاهنشاه ابن المؤلف بدأ الجدول
 انظر الجدولين، في (5) رقم الخانة من عنها المعلومات بعض ونقلنا أوال،
البلدان(. )تقويم كتابه من 371 - 370ص

.37 1ص البلدان، تقويم شاهنشاه، بن إسماعيل (1)
.2 رقم الملحق انظر (2)
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 بعيدًا يسكنون ملؤرخني حىت البحرين جزيرة يف القرى عدد من

 زار الذي جماور وابن بالشام، )محاة(مدينة ساكن الفداء كأيب عهنا

 العريب( )اخلليج املنطقة أهل من حبار فهو ماجد ابن أما اجلزيرة،

 لطاليب مناذج الثالثة العملاء فهؤالء أوال، جلزيرة جميئه يستبعد وال

 قرى من العدد هذا بلغهم من أو املنطقة زاروا ممن سواء احلقيقة

 احلقيقة عىل وتعرفوا الشفهي، لتناقل وا النقل بطريقة البحرين

أعمل. وتعاىل سبحانه والله مبارش، غري أو مبارش بأسلوب

 عىل االستخدام شائع الفداء أيب نص يف الوارد »ضيعة« ولفظ

 معروفة لكمة ويه مهنا، القريبة والبلدان الشام بالد يف واسع نطاق

 لفظها يف اللفظة هذه وتعين العريب، اإلنسان ثقافة يف القصد

 جمموعات يسكهنا زراعية غالت ذات و)أرض بلدة(، )قرية، العريب

 أحد قال مكا يه أو ذلك، يشابه ما أو املزارعني( أو القرويني من
 احلارضة عند والضيعة ،1غلة«) ذات »أرضًا تعين الضيعة اللغويني:

 - الصحاح( )خمتار معجمه يف الرازي أيب بن حممد يقول -مكا
 البرش، جبماعات املسكونة الزراعية ( واألرض«) والكرم النخل »يه

 املعارصين الباحثني أحد لسان عىل جاء مكا البحرين.. جزيرة ويه..

 الدين نور األفضل امللك ابن إمساعيل الدين معاد املؤرخ قول عن

 واجلوز واملوز النخل »كثرية الفداء: أيب حممود الدين مجال بن عيل

 أنواع هبا تكرث مكا اللؤلؤ، مبصايد واشهترت واألهنار، والزرع واألجشار
 عوام لفظ يف تعين ويه ،(3العرب«) من أقوام ويسكهنا احليوانات،

 فهيا يكون زراعية منطقة يف للناس سكين جتمع وألسهنم الناس

زراعية. قرية أو بلدة شلك عىل تواجدمه

.593لطالب،ص رائد جبرانمسعود، (1)

.162ص الصحاح، معجم الرازي، القادر عبد بن بكر أبي بن محمد (2)

 الجزيرة وشرق الخليج )تاريخ كتاب عن نقالً 99ص البلدان، تقويم الفداء، أبو (3)
.48ص البحرين(، إقليم العربية..
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 أن األنصاري كالم اعتمدنا ما إذا ولكن وفاته، سنة ه( 906) عام جعل من هناك (1)
 بسنوات بعدها ما أو ه(936) سنة وفاته عام يكون قرن بعد مات ماجد ابن

 االحتالل عهد عاصر أنه التاريخ هذا ويعني م(،1532) عام يوافق وهذا قليلة،
 ما انظر المالحية، خبراته من العسكريون البرتغاليون القادة واستفاد البرتغالي

العربي. الخليج من لمحات كتابه: من (49 - 42ص) األنصاري كتبه
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 يزيد« وما ضيعة »ثالمثائة بوجود قوله من القصد يكون وبذلك
 أو بالدنا يف قرية ثالمثائة عن يزيد ما وجود يعين أوال.. جزيرة يف

 وبمسات الزراعية، بأرضها عرفت »القرية« امس ذكر وإذا أوال، جزيرة

 بني ومتاسكها وترابطه، العالقات »قوة مثل اخلاص البرشي التجمع

 فهيا الساكنني وقلة ألراضيه، اجلغرافية املساحة جحم وصغر أفرادها،

 قبله مؤرخني لكام يف جاء ما هذا وعزز املدينة«، ساكن لعدد قياسًا

م(.1573ه/981 )سنة يف املؤرخة العمثانية الوثيقة تضمنته وما وبعده،

 مع وجغرايف مكؤرخ اتفاقه ندرك الفداء أيب لكام سياق ويف

 عددية كرثة وجود عىل بعدمها من وآخرين املجاور ابن سابقه

 قرية (300) عن يزيد مبا )أوال( البحرين جزيرة قرى عدد يف

 أو أقوام وأهلها الثامن، القرن من األول النصف سنوات يف حبرانية

 األصيلة العربية قبائلهم إىل إشارة ذلك ويف العرب.. من طوائف

 ومتمي وائل، بن وبكر وائل، بن وتغلب ربيعة قبيلة من واملهشورة

 بالعامل القرى كأهايل البحرانية القرية هذه أهايل وميهتن وغريها،
 زراعة يف اكلعمل اجلزيرة عرفهتا تارخيية ومهنًا وحرفًا أمعاالً لكه

 مبصائد والعمل الفداء، أيب نص يف ذكرت اليت الزراعية املحاصيل

املوايش. وريع احليوانات وتربية األمساك، وصيد ومغاصاته، اللؤلؤ

٤ ٤ ه
م()(:1500ه/906 )ت ماجد ابن دراسة

أهل مؤريخ بعض بني سائد مناخ وهو نفسه، السياق ويف

181



 حبرانية( قرية 360) بعدد نفسه القول وجاء واجلغرافيني، السنة

 بن حممد بن ماجد بن »أمحد اخلليجي العريب املالح عن

 أيب بن حسني بن حسن بن يوسف بن دويك بن فضل بن معر
 ماجد ابن ولد وقد النجدي«)'(، الراكيب أيب بن السعدي معلق

 تعرف ما ويه معان، ساحل يف جلفار ببلدة م(1432ه/836) عام
 املائة بلغ إنه قيل حىت طويالً معر وقد اخلمية، رأس بإمارة اليوم

 قال مكا األكرب« اخلليج »حبار ب ماجد ابن وعرف تزيد، أو سنة
 من منوعة جتارب وخاض حبرية بيئة يف نشأ حيث األنصارى(،

البحرية. املالحة

 كتابًا أربعني »حوايل األنصاري الدكتور ذكر مكا ماجد ابن وألف

 اجلغرافية، واملعارف املالحة وفنون البحر علوم يف وأرجوزة ورسالة

 يف السفن سري طرق معرفة تضمن )الفوائد( كتاب مؤلفاته أبرز ومن
 عن وكتب ،(3القبلة) ومعرفة الرياح ومهب القمر منازل مبعرفة البحر

 وكذلك فران، غابريل الفرنيس اكملسترشق املسترشقني بعض حياته

 مكا وغريمه، وكراتشكوفسيك( )شوموفسكيو الروسيان املسترشقان

 ياسني حممد أمثال عرب باحثون عهنا والكتابة الذاتية بسريته اهمت

 وقدري حافظ، قدري واألستاذ هامش، اهلادي عبد والدكتور احلموي،
(. الشبييب«) رضا وحممد قلعيج

 زمانه يف وقراها البحرين يف البلدات عدد ماجد ابن ذكر وقد

 عاهشما قد اهلجريني والعارش التاسع القرنني من متداخلة سنوات خالل

الفرتة تلك بعد فميا البحرين جبزيرة أملت اليت املعاناة رمغ عىل فهيام

 والقواعد، البحر أصول معرفة في الفوائد كتاب: مخطوط ماجد، بن أحمد (1)
.6ص األولى، الفائدة راجع

.41 - 40ص العربي، الخليج من لمحات األنصاري، جابر محمد (2)

.45 - 44ص السابق المصدر (3)

.48 - 46ص السابق، المصدر (4)
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 الربتغالية وخباصة اخلارجية االعتداءات سلسلة نتيجة الصعبة التارخيية

 واليت وفرارمه ساكهنا ترشد مقدمهتم ويف االجمتايع لكياهنا املدمرة

 يوم يف اكنت اليت البحرين من جعلت للساكن واسعة جهرة عهنا نتج

 ماجد وابن الفداء وأيب املجاور ابن علهيا أكد قرية 360 هبا األيام من
 بن أمحد اخلليجي العريب املالح يقول مفاذا النجدي«)(.. السعدي

)الفوائد(؟ كتابه يف النجدي ماجد

 يف )الفوائد كتابه خمطوط من العارشة( )الفائدة باب فيف

 اخلليجي العريب املالح أشار والقواعد( البحر عمل أصول معرفة

 من ذكره ما ومهنا اجلزر من لعدد النجدي ماجد بن أمحد

 أوال« »جزيرة ب امسها خص اليت الثامنة اجلزيرة عن معلومات
 وأهلها البحرين جزيرة عروبة عىل التارخيي نصه يف مؤكدًا

 اجلزيرة هبذه قرية (360) وجود عىل وتأكيده العريب، وانمتاهئم

 اهلجري، التاسع القرن من سنوات بني املخرضمة حياته زمن يف
اهلجري. العارش القرن من أخرى وسنوات

النجدي: ماجد بن أمحد العريب اخلليجي املالح قال

 أوال، وتمسى ذكرها، املتقدم البحرين ويه الثامنة »اجلزيرة
مجلة من )احللو( احلايل املاء وفهيا ،(2قرية) وستون ثالمثائة وفهيا

.21 9ص والقواعد، البحر علم أصول في الفوائد كتاب ماجد، بن أحمد (1)
 محمد للدكتور م(2002 - 1500 الحديث البحرين )اريخ كتاب مؤلفا شطب (2)

 نشرا التي الوثيقة هذه نص من جزءاً العابدين زين بشير والدكتور الله عبد أحمد
 عن قوله النجدي ماجد بن أحمد نص من حذفا فالمؤلفان بهما،كتا في محتواها

 عن آنذاك تحدث ماجد ابن وكان قرية، (360) من مكونة بأنها البحرين جزيرة
 عن الله رحمه فقال والقواعد، البحر علم في الفوائد مخطوطه في الثامنة الجزيرة

 وستون ثالثمائة وفيها أوال، وتسمى ذكرها، المتقدم البحرين »وهي الجزيرة: هذه
 سهواً الحذف يكون وقد قصد، غير أو عمد عن الحذف هذا سر نعلم وال قرية«،

 (360) بوجود القول حذف الذي األصلي المصدر من أساساً واقعاً الحذف كان أو
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 ؤ تعاىل: قوله القصاصري له يقال ماكن فهيا ما وأجعب جوانهبا،
 من املاحل خمتلط ألنه (1)4 هذاءذبفراتسآيغرشابةوهذايل^أجاج

 ثالثة أو طويل رجل قامات ثالث عىل وهو حتت، من واحلايل فوق

 املاء من وميألها بالقربة املاحل البحر يف اإلنسان يغوص أبواع

 اللؤلؤيأوي معدن حوالهيا وما املاحل املاء يف وهوغرقان احلايل
(.2مركب«) ألف قريب إلهيا

 املثال سبيل عىل كقوله املعلومات بعض ماجد ابن ذكر مث

 وفهيا جتار، ومجلة العرب، من قبائل مجلة »وفهيا اجلزيرة: عن

 واخليل األوصاف هبا ترضب اللوايت املمثرات النخيل من مجلة
(.3وأترجن«) وتني ورمان جارية عيون وفهيا واألغنام، والبقر واإلبل

 تتوقف مل ذكرها اليت املعلومات وبعض اجلزيرة يف رأيه ولكن

 الباحثني أحد ويقول بعده، من باحثون فتناوهلا خمطوطه، حدود عند

 )الفوائد( كتاب خمطوطة عن نقالً الشأن هذا يف املعارصين العرب

 نظام عن يتحدث وهو ماجد بن أمحد العريب اخلليجي لملالح نفسه

العريب: اخلليج جبنوب هرمز ململكة التابعة اإلمارات يف احلمك

 بعبارهتا ماجد بن أمحد رأي الصرييف محزة نوال الباحثة فذكرت

االلية:

 اكن فقد هرمز ململكة التابعة اإلمارات يف احلمك نظام »أما

من تتكون اكنت املثال سبيل عىل فالبحرين القبائل، بعض أيدي يف

 مخطوطه من البحرين في القرى عدد من ماجد ابن ذكره ما نحن نقلنا بينما قرية،
.87ص الحاشية هذه في إليه المشار كتابهما انظر مباشرة،

.12 آلية: سورةفاطر، (1)
.3 رقم الملحق انظر (2)
 البحر علم معرفة في )الفوائد كتاب مخطوطة النجدي، ماجد بن أحمد (3)

 إلكترونية. نسخة وهي ه، 1001 نسخها تاريخ مرقمة، غير الصفحة والقواعد(
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 القرن خالل العربي الخليج في البرتغالي النفوذ تاريخ الصيرفي، حمزة نوال (1)
.68ص ماجد، البن الفوائد كتاب عن نقالً ،301 - 300ص السادس،

.222ص ،1ج حسين، أبا وعلي خليفة، آل خالد بن الله عبد للشيخ (2)
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 والزراعة، بالتجارة تشتغل العرب من قبائل تسكهنا قرية وستني ثالمثائة
امليالدي«)؛(. عرش اخلامس اهلجري، التاسع القرن يف قوهتا أوج بلغت

 النص هذا حبسب النجدي« ماجد بن »أمحد اخلليجي فالربان

 تسكهنا اليت البحرين جزيرة قرى عدد فيه لبس ال تام بوضوح حدد

 الكرثة حيدد مل ولكنه التارخيي، نصه يف جاء مكا خالصة عربية قبائل

 وابن احلموي فرتة من القريبة الفرتة يعين ولكونه للساكن، العددية

 هؤالء تقديرات من قريب فتقديرمه الدمشيق جماور وابن بطوطة
 بذلك يفيد نصًا يكتب مل أو بعينه رمقًا حيدد مل وإن حىت املؤرخني

 غالة، رافضة أو غالة شيعة أو سبئيون أو روافض لكمه بأهنم اكلقول

نعرفه. مل ما لسبب اللكامت هذه من لكامه خال فقد

 القرى عدد بشأن ماجد ابن قول هو لكه النص يف هيمنا وما

 السادس بالقرن زمانه خالل أوال أو البحرين جزيرة يف املوجودة

 )الفوائد(: كتابه يف اخلليجي مالحنا قال حيث امليالدي، عرش

 وفهيا أوال، وتمسى ذكرها، املتقدم البحرين ويه الثامنة »اجلزيرة
 من أهالهيا ينحدر قرى ويه عامرة، حبرانية قرية« وستون ثالمثائة

 هذه وذكر والزراعة، التجارة بأمعال تشتغل اليت العربية القبائل
(.2)اإلساليم( التارخي يف البحرين )ماكنة كتاب مؤلفا الوثيقة

 دراسهتام يف شطبوا املعارصين األاكدمييني الباحثني بعض لكن

 بن أمحد العريب املالح ذكره مكا البحرانية القرى عدد إىل اإلشارة

 حىت العملي اخلطأ هذا الوثائق قسم يف وسنبني النجدي، ماجد
 ومطس والتدليس والتضليل المتويه بغرض مقصودًا يكن وإن

نرشه وسنعيد تارخيي، مستند يف قرأناه مكا النص ونضع احلقيقة،
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 )الفوائد( كتاب من املأخوذ األصيل بالنص مقارنًا الوثائق قسم يف

تعاىل. الله رمحه النجدي السعدي ماجد البن

 ماجد بن أحمد الدين غماب وصف
١٤٩٨ لأل^ضاعفىالبحرينعام

 وفيما ... أوال. وتمى الحربن، وهي الخسمنة لجزسة
 مكان فيما ما واعج جوابها. جملة من هـلحار االء

 المالح البحر عى اال.سان يغوص القصاصير له دال
 المالح الماء فى غرقان وهو الحاني الما. مس ويملؤها يعلعربة

 مرك. ألف قريب ايما يأوي '.لؤلؤ دن مع: حوالبم وم
 م جملة وعيها ٠جار وحملة نعرب م فن حممة وعبه

 وس وم'- ة٠مد. عبوى ,يم ت.. ■ب ’ وال.ر

٠ تثنة تي I ي

 أحمد محمد لمؤلفه م(2002 - 1500 الحديث البحرين )تاريخ كتاب من تاريخي مستند
 البحرين جزيرة قرى عدد عن خمس كلمات إسقاط تم وفيه العابدين، زين وبشير الله عبد

(.٤)الفوائد() كتابه في ماجد بن أحمد أخبر كما بحرانية قرية (360) ب
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ه(: 1178 - م 1761) نيبور كريستن دراسة
 م()( 1761) سنة العربية( اجلزيرة وشبه )اخلليج يف منطقتنا زار

 (،Carstan Niebuhr) نيبور كريسنت الدامنريك والرحالة األورويب املؤرخ

 وقوع قبل أي م(،1765) عام احلالية البحرين جزيرة إىل وصل إنه ويقال

 أوضاعها بعض عىل وتعرف وحمكهم، العتوب سيطرة حتت اجلزيرة
 الخشصية وباملعاينة قرب، عن واملعيشية والسياسية االجمتاعية

 اجلزيرة شبه إىل )رحلة كتابه يف مشاهداته نيبور ودون املبارشة،
العربية. وبلدانه اخلليج عن العربية(

 عن الذكر اآلنف كتابه يف نيبور كريسنت ذكره مما إن وقيل

 حل وما البحرانية القرى عدد إىل إشارته للبحرين االجمتايع الواقع

 خفضت احلروب »إن قوله: عنه الباحثني بعض فنقل دمار من هبا

 مدينة (360) من فهيا القرى عدد تناقص إىل وأدت البحرين ساكن
(. بائسة«) قرية ستني إىل وقرية

 هذه أمرييك، جاميع وحمارض باحث، وهو كول، جوان وذكر

 الشيعة عن ودراسته حبثه سياق يف وذلك البحض، يكرهها اليت الفكرة

 تقطنه الذي البحرين بالد إقلمي أو العربية اجلزيرة رشق يف اإلمامية
 (Carstan نيبور كريسنت وجد م 1763 عام »يف أنه: شيعية غالبية

(Niebuhi اخنفضت قد 360 عددها بلغ اليت البحرين وقرى مدن أن 
(.3االقتصادية«) واألزمات واملحن للدمار تعرضت بعدما فقط 60 إىل

.16 1ص القراصنة، ساحل بلجريف، تشارلز (1)

 قبيلة الربيعي، ونجاح ،290ص العربية الجزيرة شبه إلى رحلة نيبور، كريستن (2)
.137ص ومواقف، وتاريخ نسب البحارنة، ربيعة

 المتصارعة التجارية اإلمبراطوريات (1800- 1300) العربية الجزيرة شرق كول، جوان (3)
 الثاني، ربيع الثاني، العدد الدوحة، مجلة الشايب، جعفر ترجمة اإلمامية، والشيعة

.113ص ه،1416 سنة
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 محالت أربع وقوع بعد ما امليدانية الزيارة هذه تارخي واكن

 أعوام بني ما البحرين جلزيرة العامين الدايم العسكري الغزو من

 اقتحام يف محلتان مهنا فشلت وقد التوايل، عىل ه( 1128ه/1127)

 للعالمة اكللؤلؤة الرتامج كتب بعض يف جاء ما حبسب اجلزيرة

 )الثالثة( مها محلتني يف العامنيون وجنح البحراين، يوسف الشيخ
 وما قادم، فصل يف (1توضيحه) سيأيت مكا م(17 17ه/1130) سنة

 إحداث يف الغزو وتسبب للبحرين، اكمل احتالل من عهنام ترتب

 مدارس وهدم املكتبات وحرق والهنب السلب من وأشاكل معليات

 بلدان إىل الناس وفرار وهروهبم العملاء وقتل العبادة، ودور العمل

 مروعة برشية نكبة تعيش اجلزيرة جعل مما اإلقلمي، يف جماورة
(. «)البحرانيني واجهت

 بعد احلظ لسوء فمتت م1737ه/1150 عام الرابعة احلملة أما

 فتحقق م1717ه/1 130 عام األول االحتالل وقوع زمن من سنة عرشين

 أمعال من ألهلها حدث ما وتكرار للبحرين ثان احتالل للعامنيني

 حدث ما الباحثني بعض وصف وقد واخلراب، والتدمري السلب

 حبالة أمسوه ما السابقني االحتاللني أمعال من للبحرانيني

 واحض تناقص من هبا ارتبط وما البحرين، ألهل األعظم( )الشتات

 قال مكا قرية ستني إىل قرية (360) من البحرين قرى عدد يف

 »القرى ب لكامه يف وصفها وقد نيبور، كريسنت الدامنريك الرحالة
 بعد وفواحج وأحزان وفقر ودمار خراب من فهيا حل ملا البائسة«

 م1717 سنة األول الغزو حدوث من عامًا وأربعني مثانية مرور

م.1765 تارخي إىل

)نيبور( الدامنريك للرحالة امليدانية الزيارة هذه أن واملحلوظ

.443 - 442ص الحرين؛ لؤلؤة الحراني؛ أحمد بن يوسف (1)

 العلمية. حركتها على التدميرية وآثاره للبحرين العماني االحتالل نا:كتاب انظر (2)
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 قرى من تبىق ما حياة يف احلال واقع عىل التعرف له مسحت
وأمهها: مشاهداته املذكور كتابه يف ودؤن )البائسة(، ب وصفها

 وساكهنا البحرانية القرى عدد يف وكبري حاد اخنفاض حدوث - أ

 )بائسة(، بقرى نيبور وصفها قرية ستني إىل قرية (360) من

 ويف فهيا، القاطنني عدد يف اخنفاضًا كذلك ترك أمر وهو

 البلدان ويف اجلزيرة، داخل يف شتاهتم بعد بأرسها اجلزيرة

 إيرانية ومدن العرايق، اجلنوب مدن يف مكا للبحرين املجاورة
 بل واألحساء، والكويت معانية ومناطق ومسقط والقطيف،

اهلند. يف ومناطق أفريقيا ورشق

 اليت البؤس حالة هو كريسنت تملسه الذي اآلخر واليشء - ب
 - تأكيد بلك - يه هذه اليأس حالة وأن اجلزيرة، أصابت

 القرى وبأهايل اجلزيرة بساكن العامنيني اجلنود ألفعال نتيجة

 واحلرق والهنب والسلب القتل أمعال يف ذلك وجتسد فهيا،

 يف الناس وترشد االجمتاعية احلياة وفساد والشتات، والفرار

 فهذه أفريقيا، ورشق والعراق وإيران واهلند اإلقلمي بلدان

املتكرر. العامين للغزو التدمريية اآلثار من األمعال

 وكتهبا مشاهداته، بنفسه جسل نيبور كريسنت الرحالة إن - ج

 واخنفاضها القرى عدد بتناقص قوله ومهنا مبارش.. بنحو بقمله

 يف احلال بواقع وعمل قرب وعن العامين، الغزو حدوث بعد

 الزتوير إىل حاجة لديه يكن مل وأنه القرى، هذه جممتعات

رآه. مكا الواقع سوى ونقل

 إىل باللجوء الداخل اجتاه يف تفرقوا القرى هذه أهايل إن د-

 القرى هذه ساكن من الغالبة الكرثة أما أمنا، أكرث قرى

 الفرار إىل والغزو القهر ظروف فاضطرهتم أهالهيا من وآالف

 إىل ذلك وأدى والنائية، القريبة البلدان يف والشتات اجلمايع
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 هنائيًا، بعضها وزوال البحرانية القرى عدد يف رهيب اخنفاض

 ويف جزيرهتم يف البحرين أهايل أصابت مروعة نكبة ونشوء

 نيبور كريسنت أقوال واكنت غامشين، احتاللني حبد خارجها

 جمثت اليت اإلنسانية النكبة هذه عىل عيان شاهد م1765 سنة

املستضعف. البحراين الحشب عىل

ل٤ ل٤ ه
م(:1833 ه/ 1250) بالنادري الملقب كازروني دراسة

 حممد هو فاريس أصل من إيراين مؤرخ الدراسة هذه صاحب

 اجلزر عن دراسته وكتب »النادري«، ب امللقب اكزروين إبراهمي

 عنوان واكن خلت، سنة (180) قبل اخلليج يف الساحلية واملدن

 ولسوء الفاريس«، اخلليج يف الساحلية واملدن اجلزر »تارخي دراسته

 نخسة هلا توجد وإمنا مكتوبة، الدراسة هذه عىل نعرث مل احلظ

منشورة. إلكرتونية

 1250) أعوام بني ما ونرشها املذكورة الدراسة كتابة وتارخي

 شاه حممد امللك عهد يف بإيران جهري أو مقري (1264 -

 جهريًا عامًا (184) حوايل قبل أي م،1833 عام حوايل يف اكجار،

 جاء مكا للدراسة األصلية والنخسة تقريبًا، ميالديًا عامًا (180) أو

 حتت بإيران، الوطنية املكتبة يف توجد خمطوطة مقدمهتا يف

 صفحاهتا صفحة، 218 من وتتكون ،1320 وجحمها ،681 رمق

 النخسة أن بيد سطرًا، 16 صفحة لك ويف مس، 8.5 وعرضها 17.5

خمترصة. االلكرتونية

 إىل الفارسية األصلية نخسته من خمترصاً الكتاب ترمج وقد

 اعمتادًا م،2004 أبريل/نيسان هشر يف الوحدي محيد العربية اللغة

 ىف موجودة أخرى بنخسة ومبقارنهتا أعاله، إلهيا املشار النخسة عىل
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 الخليج في الساحلية والمدن الجزر تاريخ كازروني، إبراهيم ن محمد (1)
.14ص إلكترونية، نسخة الفارسي،

.14 - 3السابقص المصدر (2)

2
و

!

في
Iاق
هع

 الشورى جملس مكتبة يف أخرى ونخسة السابق، السنات جملس مكتبة
 الاكتب تطرق الكتاب هذا ويف اإليرانية، العامصة بطهران.. اإلساليم)'(

فعليًا. أمساءها وحدد حبرانية، وقرية بلدة (98) ذكر إىل اإليراين

 سوى يشريوا مل ولكهنم ،(360) قدميًا البحرانية القرى عدد إن

 باستثناء زماننا يف متت الدراسات هذه وغالب فقط، مائة عدد إىل

 اهلجريني، (14- 13) القرنني يف الذخائر وصاحب النادري كتبه ما

 كعدد آنذاك القامئة األولية البيانات بعض املؤرخ هذا وأعىط

 يف عامرة اليوم يه وهل الطبيعية، عيوهنا وبعض فهيا، العائالت

 جزيرة أرض عىل موزعة والبلدات القرى وهذه خربت، قد أم زمانه

 دراسته، يف قال مكا قرية (366) أصل من فهيا ومنترشة البحرين

 بأن ووصفها تسكهنا، اليت العائالت عدد وقرية بلدة لك يف وقدر
(.2واألهنار) والبساتني واألجشار العيون من الكثري فهيا

٠؛أ:٠ -L- -ا-

م(: 1901 / ه1319) الذخائر صاحب دراسة

 كتاب صاحب العالمة حفيد قاله ما املثال سبيل عىل ومهنم

 الدرازي عصفور آل تيق حممد الشيخ ابن عيل حممد الشيخ احلدائق
 واجلزائر( البنادر جغرافيا يف )الذخائر كتابه يف ه(1367)ت البحراين

 بعض عن نقل قد الله رمحه أنه م(1901ه/1319) عام صنفه الذي

 الزمان يف البحرين قرى عدد »اكن إنه: قوهلم العملاء من مشاخيه

 فتلك وفروهشا، سقوفها اآلن بيق ما فبظملهم السنة، أيام بعدد السابق

 مائتني، من أزيد اآلن املمعورة والقرى عروهشا، عىل خاوية بيوهتم

قال: حيث وبلدة، قرية (87) حوايل سوى يذكر مل ذلك وحم
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 ورأس وحوره، وجفري، والمساهيج، وحمرك، »منامة، ومهنا

 وكرباباد، ودي، وسنابس وكرزاكن، وكتاكن، ومين، ونعمي، رمان،

 الدخان، وجبل وباربار، وجنوسان، احلاج، وجد وكرانة، وقلعة،

 وضلع، وسار، مجرة، وبين ودراز، وبديع، ورشيبه، احلسان، وجزيرة
 وقدم، وجهر، وألك، وشاخورة، وجحر، وجزيرة، وبوري، وعايل،

 وسرتة أوال، وبربورة، ورويس، ومهلة، وجدحفص، وهسلة، وابكوة،

 وغرييف، وتوبيل، وكورة، القدمي، وبالد ورفاع، قرية، مخسة، ويه

 ويه وجو الصغرية، وحلة وجبيالت، وسقيه، وزجن، لكيب، ودار

 احلبش، وجبلة ومصىل، صيبع، وأبو ومهشد، البحرين، منهتى واقعة

 اخلارجية وقرية وبستان، ومقابا، ودمستان، ومرخ، وقرية، وماحوز،

 وجد وجنبية، ولقبيط، وسند، وصدد، وجور، والعقري، وعراد والدوجن،

 وشويكة، عيل، وحلة الكبرية، وحلة حويص، وعايل وهلتا، عيل،

 ملسو الدار، وعني وهشراكن، املزارعة، وفريق وبين، وصداغة،

 يف ذكرها وصغرى كربى بالبحرين قريتان وحرنان، ومروزان، آباد،
 هذه من والشعراء العملاء حاالت يف يأيت مما ذلك وغري القاموس،
 حني البحرانية والبلدات القرى بعض أمساء سيذكر أي (..‘اجلزيرة«)

واألدباء. للعملاء الذاتية السرية ذكر أو بالرتمجة يقوم

 ابن عيل حممد الشيخ الذخائر لصاحب التارخيي النص وبتأمل

 بعض يف والتدقيق البحراين، الدرازي عصفور آل تيق حممد الشيخ

 والقضايا األمور بعض عىل الله رمحه تأكيده جند ومفرداته لكماته

يأيت: مبا اهلامة

 السنة. أيام بعدد السابق الزمان يف وبلداهتا البحرين قرى عدد أن .1

 الذخائر كتاب تأليف تارخي قبل حبرانية بلدة و قرية (360) وجود أي

م.1901ها1319 عام شعبان هشر من عرش الثاين يف ونرشه
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إل أهل مالقيه عددهابسبب بعدتناقض املمعورة القرى أن .2

 يل عام يف وذلك مائتني، أزيدمن هواآلن ظمل من البحرين
 ا تسعني ذكرمايزيدعن الرمحة هيلع ولكنه م،1901ها1319

2 فقط. قرية

٩, الذي البحرانية القرى عدد اخنفاض أو االنتاكسة هذه وسبب .3
H ظمل هو واملؤرخني العملاء من وغريه الذخائر صاحب حدده

يف هذه من اآلن مابىق وأن البحرانية، القرى هذه ألهاىل الظاملين
 يف وفروهشا، سقوفها هو الذخائر تعبريصاحب القرىعىلحد

 ف أحوال إليه آلت ما بسبب عروهشا عىل خاوية بيوهتم فتلك

ق وأمنية. اقتصادية وأزمات ودمار خراب من القرى هذه

 3 البحرانية القرى من املائتني عىل الذخائر صاحب تأكيد مع .4

استمكل وليته فقط، قرية (93) حوايل مهنا ذكر فإنه املمعورة

زمانه. يف العامرة القرى من يذكره مل ما حبرص نصه

 الاكملة شبه القرسية اهلجرة أن الذخائر صاحب لكام من يبدو .5

 بعض فهيا بيق اآلخر وبعضها البحرانية، القرى بعض يف

 يفيد قوله وبعض البالد، بداخل مناطق حنو نزحوا أو أهاهبا

 بيوهتم فتلك وفروهشا، سقوفها اآلن بيق ما »فبظملهم بذلك:

 من أكرث ميض بعد ما اللكام هذا وقيل عروهشا«، عىل خاوية

الزمان. من قرن

 تزال ما ذكرها اليت البحرانية والبلدات القرى من كثرياً أن .6

 مثل االندثار نصيبه اكن اآلخر بعضها بيمنا بأهلها، معمورة

 بربورة، حويص، عايل هلتا، املزارعة، فريق حرنان، مروزان،

 والعقري جبيالت ومويلغة، مري، صداغة، لقبيط، الدوجن،

 وضلع ورشيبة، احلسان، وجزيرة الدخان، وجبل وبستان

ها.وغري املزارعة، وفريق وصداغة ومهشد
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 اكلهسلة قمسني أو منطقتني من مكونة القرى هذه بعض أن .7

 »أو )قريتان( وحرنان جنوبية، وهسلة مشالية لهسلة تنقسم

 العصفور عيل حممد الشيخ قال مكا سرتة مثل قرى مخس
سنة. (115) قبل زمانه يف وذلك ذخائره، يف

 أخرى أمساء سيذكر أنه نظرنا لفت الذخائر صاحب املؤلف أن .8

 الذاتية، سريهتم وذكر العملاء من عدد برتمجة يقوم حيمنا

 حاالت يف يأيت مما ذلك »وغري الرصحي: بقوله ذلك عن وعرب

اجلزيرة«. هذه من والشعراء العملاء

 تملذ لذين لعملاء من مشاخيه القوهلم أمنصدرهذا .9

 القرى عدد فكرة شيوع إىل القول هذا ويشري أيدهيم، عىل

 يف العملاء بني وخباصة زمانه قبل الناس بني املذكور بالرمق

 يف مشاخيه عن الرمق هذا ذكر ألنه خارجها ويف البحرين

شرياز. مدينة يف وبالتحديد البحرين، بالده خارج

٤ ٤ ه

العثمانية الوثائق في البحرانية القرى عدد

 والقدماء، السابقني املؤرخني أقوال من بعدد مررنا أن بعد

 من فرتة يف أي ه(، 131 9) عام وحىت ه(690) عام قبل ما واكنت
 حناول فإننا عامًا(، وثالثني مائة )ست إىل سنواهتا تصل الزمن

 القدماء اخلمسة لملؤرخني التارخيية النصوص تعزيز جديد من

 وثيقة نظرنا يف ويه العمثاين، العهد من التارخيية الوثائق بإحدى

 الوثيقة هذه وأحلقت الزمنية، الفرتة تلك مصادر يف مدونة هامة
الوثيقة هذه وتعترب (، رمسية) وغري رمسية مستحدثة بدراسات
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 عددها في للوثائق البحرين مركز عن الصادرة البحرانية )الوثيقة( مجلة نشرت (1)
 األستاذ نشر ثم البحرين، في البرتغاليين عن دراسة ضمن 147ص )األول(،



 والقائل آنذاك، السائد االجتاه تعزيز يف جدًا مفيدة العمثانية

 حبسب قرية( )ثالمثائة عن يزيد مبا أو حبرانية قرية (360) بوجود
 التارخي يف البحرين )ماكنة كتاب ونرش (،1العمثانية) الوثيقة

 عربية بلختني اليد خبط مكتوبة للوثيقة خطية نخسة (2اإلساليم()

وتركية.

 العرص من وثيقتني - الكرمي القارئ يعمل مكا - أيدينا وبني

 حبرانية وبلدة قرية ثالمثائة عن يزيد ما وجود تثبتان ولكتامها العمثاين،

 التحديد« وجه عىل خليفة »آل العتوب جميء قبل البحرين جزيرة يف

 دراسة من مأخوذة وثيقة ويه - إحدامها وسنعرض م،1783 عام للجزيرة
 مستقلة، تارخيية -كوثيقة وثائقية حبرانية جملة يف ومدونة منفردة

 البحرانيني الباحثني ألحد التارخيية الكتابات بإحدى مثبتة واألخرى

التارخيي. نصها بتوافر وليس للفكرة صياغته مبمضون

 العمثاين، األحساء أمري خبمت املختومة العمثانية الوثيقة انطوت

 إقرار عىل اسطنبول مدينة يف العمثانية السلطنة«» لدار واملرسلة

 جزيرتنا يف البحرانية« »القرى من كبري عدد بوجود ورصحي واحض

 م(،1573 املوافق ه981 )سنة أعاله املذكور بالتارخي البحرين
 الوثيقة هذه يف ورد وقد ننا،زما من تقريبًا قرون مخسة قبل أي

 حبرانية قرية ثالمثائة من بأكرث البحرين قرى عدد حتديد العمثانية

 العمثانيون فهيا تصارع فرتة ويه امليالدي، عرش السادس القرن يف

أي البحرين.. جزيرة يف نفوذمه تعزيز عىل الربتغاليني مع األتراك

 خمسة خالل )المنامة كتابه في الوثيقة هذه مضمون العريض الكريم عبد
 ضمن الوفاق مجلة في نشرها المرشد ميزرا عباس األستاذ وأعاد ،32ص قرون(

.14ص البحرانية، القرية عن دراسته
 التاريخ في البحرين مكانة حسين، أبا وعلي خليفة، آل خالد بن الله عبد (1)

.229ص ،1ج اإلسالمي،

.228،ص1السابق،ج المصدر (2)



 هذه وجاءت عام، عرش بتسعة اهلجري العارش القرن هناية قبل
 »صفحات عنواهنا تارخيية دراسة يف البحرانية القرى عن اإلشارة

 الوثيقة جملة ونرشهتا البحرين«، يف الربتغايل النفوذ تارخي من
(.147) الصفحة يف مهنا صدر عدد أول يف البحرانية)(

االمس(: )جمهول الدراسة هذه اكتب وقال

 كتب األحساء أمراء أمري أن فنجد م 1573ه/981 لسنة »ونأيت

 ص (33) رمق الوثيقة يف ذكرت العمثانية السلطنة دار إىل رسالة

 باسطنبول، العمثاين الوزراء رائسة أرشيف من املمهة دفرت (43)
 رحبها وأن قرية، ثالمثائة من أكرث هبا البحرين أن الرسالة يف وجاء

 ويسأل فتحها، الهسولة من وأن فلوري، أربعني سيكون السنوي

 الالزمة املدة ومك ومىت البحرين، فتح ميكن كيف األعظم.. الصدر
(.2وحمصوهلا«) البحرين عساكر عن األخبار تقيص يطلب مث لفتحها،

 ومضموهنا الوثيقة هذه نص البحرانيني الباحثني بعض وتداول

 مقطع يف قال حيث العريض الكرمي عبد األستاذ ومهنم املعريف،

 قرون(: مخسة خالل املنامة )مدينة كتابه يف جاء مكا نصها من
 أربعون السنوي ريعها وإن قرية، ثالمثائة من أكرث البحرين »يف

 برج ببناء السلطان أمر مث اللؤلؤ، صيد من خاصة )فلوري( ألف
 نص يف لفظها الواد الفلوري وأن ،(3املنامة«) ميناء يف قلعة

 سنة البندقية رضب خاصة ذهبية معلة يه العمثانية الوثيقة

كرمي األستاذ أوحضه مكا بنديق بامس الرشق يف وعرفت م،1284

 البحرين في البرتغالي النفوذ تاريخ من صفحات العدداألول، الوثيقة، مجلة (1)
 كالخرائط، العثمانية التاريخية الوثائق بعض فيها وردت وقد ،150- 116ص

 النجدي، السعدي ماجد ابن كنص عربية مخطوطات من نصية وصور والرسائل،
)الفوائد(. كتابه مخطوط من مأخوذ نص وهو

.150 - 148المصدرالسابق،ص (2)

.32ص قرون، خمسة خالل المنامة مدينة العريض، الكريم عبد (3)
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 4 األخرية)؛(، غالفه صفحة ىف وخباصة املذكور كتابه ىف العريض
 ت (2إلساليم() لتارخي يف البحرين )ماكنة وأشارللوثيقةذاهتاكتاب

مل (.3األول) عددها يف البحرانية الوثيقة جملة وكذلك

 ي البحرانية: الوئيقة جملة نرشهتا اليت التارخيية الدراسة وتقول

 ٦: جزيرة تضم اكنت وقتذاك البحرين أن الربتغالية املصادر »وتذكر
 ل باجلواهر وغنية الباسقة، واألجشار واخلرضوات باملياه غنية كبرية

 I لقبائل من ومه ساكهنا، وأن األمساك، اللؤلؤومصايد ومغاصات
 ليف ىل بدورمه ينقلونه لذين للتجار اللؤلؤ يبيعون العربية،اكنوا

 تن أرباحًا البحرين عىل فيدر األخرى، العربية والبالد وفارس اهلند بالد
 ق جزيرة يف االقتصادية احلياة ازدهار إب إشارة دلك و_يف(4طائلة«)

 ق ما املقطع هذا يف ولعل الغامش، الربتغايل االحتالل أيام البحرين

 ساكنية كثافة بوجود املزدهرة االقتصادية احلياة عالقة إىل يشري

 آنذاك القامئة والستني الثالمثائة القرى جمموعة وجود يف متثلت

اجلزيرة. أرايض عىل

2٤ ٤*ل

 الباحث صديقنا كذلك اهلامة العمثانية الوثيقة هلذه وأشار
 بقوله: الحق، موضع يف بيانه سيأيت مكا املرشد مريزا عباس األستاذ

 يف (300) من أكرث إىل وصل الذي القرى من اهلائل العدد »وظهور
 مضمون متابعًا املرشد األستاذ نقل مث عرش«، السادس القرن هناية

بقوله: املذكورة الوثيقة نص

.6و 5 رقم الملحقين انظر (1)
 لتاريخ في لبحرين مكانة أباحسين، وعلي عبداللهبنخالدآلخليفة، (2)

229 - 228ص 1ج اإلسالمي،
.14 5ص األول العدد ،البحرانية الوثيقة (3)
 البرتغالي النفوذ تاريخ من )صفحات عن: دراسة األول، العدد السابق، المصدر (4)

.129 - 128(،ص لبحرين فيا
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 »يف أن: م1573ه/981 سنة الصادرة العمثانية الوثيقة »فيف
 فلوري ألف أربعون السنوي ريعها وأن قرية، ثالمثائة من أكرث البحرين

 وهذا (، اللؤلؤ«) صيد من خاصة البندقية( يف تستخدم ذهبية )معلة

 ما إذا نمسة ألف 60 من بأكرث تقدر عالية ساكنية كثافة وجود يعين

 معايري وفق نمسة (200- 150) بني الواحدة القرية ساكن معدل اكن

 عدد أن نفهسا الفرتة يف ماجد ابن الرحالة أكد وقد األنرثوبولوجيا،
(.2 قرية«) 350 حبوايل يقدر البحرين قرى

 ورد ما الوثيقة هذه مضمون تناول يف االنتباه يلفت ومما

 املرشد، مريزا عباس األستاذ الباحث صديقنا عند واحض خطأ من

 عند البحرين لقرى الصحيح العدد نقل يف هسوًا وقع خطأ وهو

 يف ذكر مكا - ماجد فابن اخلليجي... املالح النجدي ماجد ابن

 وستني( )ثالمثائة هو البحرين قرى عدد إن قال - الفوائد خمطوطه
 خمطوطه من مبارشة مأخوذ نص وهو (..3ومخسني) ثالمثائة وليس

 آخر ماكن يف حصحه ولكنه ه، 1001 سنة نخسه وتارخي الفوائد،

املختفية. القرى ذاكرة عن دراسته من

٤ -نا:. ٤

 تعرفنا فقد ذاهتا العمثانية الوثيقة لنص الثانية الصيغة أما

 وحتمل واحدة، صفحة عىل و»العريب« »الرتيك«، بنصهيا علهيا

 والرتيك( )العريب نصهيام بلكا ويه ذاته، املعريف املمضون
يوم يف وتارخيها البحرانية، الوثيقة جملة يف منشورة خطية نخسة

 اإلسالمي، التاريخ في البحرين مكانة حسين، أبا وعلي خليفة آل خالد بن الله عبد (1)

 البحرانية، القرية ذاكرة دراسته: في المرشد ميرزا عباس واألستاذ ،292 - 291ص ،1ج

31ص الثاني، القسم التاريخية، والذاكرة الجماعية الهوية احتكار

 التاريخية، والذاكرة الجماعية الهوية احتكار البحرانية، القرية ذاكرة المرشد، عباس (2)

.31ص
.4 رقم الملحق انظر (3)
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 وجود تارخي فرتة ويه (، م/1573ه/981 عام صفر هشر من احلارش

 نفوذها توسعة حتاول قوى مع الفرتة تلك يف ورصاعهم الربتغاليني
 ووصف باشا مصطىف محلة عن (2اكألتراك) واجلزيرة املنطقة يف

 نظره يف جزيرهتم وأن بالروافض، البحرين جزيرة ألهايل التقرير

 القائد تعبري حد عىل الكفار مع احتدت قد وصعبة، خطرة جزيرة

 الروافض( عىن )وقد البحرانيني ملوقف مألوف تشويه وهذا الرتيك،

سواء. حد عىل والعمثانيني الربتغاليني املحتلني من

 عددها -يف قولنا تقدم البحرانية-مكا (3»الوثيقة«) جملة ونرشت

 نص ه، 1402 عام رمضان م، 1982 سنة من يوليو/متوز يف الصادر األول

 العربية اجلزيرة برشق األحساء( منطقة )أي احلسا قايض من رسالة

 جملة ويه السعودية(، العربية )اململكة اليوم اجلديد بامسها أو

البحرين. يف الوثائق مركز عن صادرة

 حمك ،(43) ص (،33) رمق املمهة، دفاتر من الوثيقة وهذه

 إجابة تتطلب اليت األسئلة من جمموعة حول يدور وموضوعها ،(92)

 من عسكرية محلة إلرسال واالستعداد البحرين جزيرة يف الواقع عن

 خليل حممود حممد الدكتور ونرشها وغزوها، األتراك، العمثانيني

 مكا اجلزيرة( رشق البحرين بالد وإقلمي حبرية )وثائق كتابيه يف
 وثيقة تعاىل حبمده وأصبحت ، ‘“ا)إلكرتونية مواقع يف بكرثة نرشت

موحد. ومبمضون ترمجة، صيخة من بأكرث متداولة تارخيية

 دراستنا، موضوع خيص ما الوثيقة هذه نص يف هيمنا ما ولكن '

عدد وجود تأكيد عىل قصري بنص الوثيقة هذه حمتوى انطواء وهو

6 رقم الملحق انظر (1)

.10 رقم الملحق انظر (2)
.147ص م،1982 سنة األول، العدد البحرانية، الوثيقة مجلة (3)

.6 رقم الملحق في الخطي نصها انظر (4)
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 واكن قرية، ثالمثائة عن يزيد مبا الفرتة تلك يف البحرين لقرى كبري

 انهتاء وقبل امليالدي، عرش السادس القرن من الثامن العقد يف ذلك

عقدين. من بأقل اهلجري العارش القرن

يأيت: مكا الرسالة نص يف جاء ما ييل وفميا

األوىل: العمثانية الوثيقة نص

احلسا أمراء أمري إىل حمك.........)؛( هذا

 أن رسالته يف خيبر أنه احلسا قايض من رسالة إلينا وصلت

 وهسولة البحرين أحوال ويكتب قرية، ثالمثائة من أكرث للبحرين

 أي ويف فتحها، ميكن كيف رسالتمك يف كتبمت ما ولكنمك فتحها،
لفتحها. يلزم عدة ومك يهسل، وقت

 وادعوا األحوال، تتبعوا حمكي إليمك وصل ما حني أنه نأمرمك

 عساكر وهل حصحية، األخبار هذه هل عنه... واسألوا القايض،

 من العسكر إرسال جيب هل ؟ فتحها ميكن وكيف ضعيفة، اجلزيرة
 جندي بمك ؟ إليمك وصوهلم أنسب وقت أي يف وجب. إذا ؟ عندنا
 ملسألةا ماهية كيف ؟ لفتحها االستحداد جيب كيف ؟ فتحها يتيرس

؟. اجلزيرة حمصول و

للجزيرة. املتعلقة األحوال وسائر األسئلة هذه أجوبة إلينا اكتبوا

 )كنخراس( ممثلة إلى أعطي

م1573ا ه981 صفر10في

نيااسطنبولالعثما الوزراء رئاسة أرشيف

٠هه
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.واضحة غير كلمة (1)



 البحرانية، الوثيقة مجلة عن نقالً والعربي، التركي المخطوطين بنصيها السابقة الوثيقة
 ومنشورة ه، 1402 رمضان م، 1982 سنة يوليو/تموز في الصادرة ،147 ص األول، العدد

 بالد )إقليم كتاب وأيضاً ،288 ص ،1ج اإلسالمي(، التاريخ في البحرين )مكانة كتاب في
.717 ص خليل، محمود محمد لمؤلفه البحرين(

٢ ما٠مته٠ باسئتتمجتبييتديتتتةي^جتتتتي ٢ سهكتجستيياتيرسيجركس ٠ م
 جبجعسس^نععغهب-سسبعيسنهخمفطة شاض ٠ني٠م

 كسمم::ء دمههمى٠للم صبصخسنسنب
*مسنبدسمخوسمبمععديب^ككيسسبعهنهخه

٠س - م ذغعرسمح

ىا٠٠سئرت٠خ٠ك

A نتا ذد٠٠ا٠ام دذالح ٠ي ق ني عتت 
 ؛٠مدن1دخ٠|.نم لد بمسم^. ٠م

 عل مصسه مبم صم> م ٠عر - •• حمس '٠٠’م دس
 م---^ع مسع •ر-م .*رمم-:مة

 '٠٨٠ال٠د’ ١٠س |،٠م — م٠ذ. دد ٠٠لح . *٠ - م
 -ة٠رما--مد س1 م.,,ا٠ده,سا’
عس-ة ٠٠ل'ط٠.اد'*',م. •

 سعى• ر|رماست، ٠رط حلمة. وتجعله
م٠٩ه مخل سد عىهعة. مملة

- ٧ب -

4

ل٤ ل٤ ه
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السادس الفصل

 أقوال في 360 ال البحرين قرى عدد
المحدثين العؤرخين





 - يديك بني اليت دراستنا من املاضية احللقة يف أرشنا

 القدماء من مؤرخني ستة وأقوال آراء إىل - الكرمي القارئ عزيزي

 الرابع القرن مطلع حىت السابع اهلجري القرن بني ما عاشوا الذين

 ابن فهيا تويف اليت م(1901 - م 1291) عام من أي اهلجري، عرش
 سمتائة تعادل أو قرون ستة عن تقل ال زمنية فرتة ويه املجاور،

 العهد من تارخيية وثيقة مضمون عرضنا وكذلك ميالدي، عام
 عشرية جميء قبل ومطبوعة خطية صيغة من بأكرث العمثاين

 وتهشد تؤيد آراء مجيعًا ويه البحرين، إىل م1783 عام العتوب

 نكبت حىت القامئة البحرانية والبلدات القرى من كبري عدد بوجود

 العتوب مليجء السابقة الفرتة يف القرى هذه من الكربى الغالبية

 والعامنيني والعمثانيني الربتغاليني من الغزاة أيدي عىل م1783 عام

 بالشعب فأحلقت اهلولة ومجاعات البدو من الغزاة بعض وجهمات
 تراثه من كبرية مساحة ودمرت بالغًا، رضرًا وبلدانه وقراه البحراين

واالجمتايع. والثقايف (1احلضاري)

 جزيرة ساكن عدد يف كبري تقلص النكبات تلك عن ترتب ولقد

مجوع فهيا وتعرضت ومدهنا، وبلداهتا قراها خربت أن بعد البحرين

 التدميرية وآثاره للبحرين العماني )االحتالل كتابنا مراجعة الكريم للقارئ يمكن (1)
 حيث دراستنا، من المتأخرة والفصول الحلقات في بخاصة العلمية( الحركة على

 والفرس والعثمانيين كابرتغاليين آخرين غزاة هجمات االحتالل هذا عن ترتب
 وشتات ومطاردات ونهب وسلب قتل عمليات وغيرهم والهولة البدو وجماعات

 مخطوطات وسرقة المكتبات، وحرق المساجد وتدمير والخارج، الداخل في
ذلك. وغير الثقافية والمصادر الكتب بعض وضياع علمية، ورسائل
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 الداخيل أشاكله مبختلف املؤمل القرسي والهتجري للشتات أهالهيا

 املحيطة اإلقلمي دول إىل والشديدة القاسية واهلجرة واخلاريج،

 بيد هذا، كتانا من قادم فصل يف توضيحه سيأيت مكا باجلزيرة

 والبالغ البحرانية القرى من الكبري المك أو العدد هبذا االعتقاد أن

 ذكرنا ممن القدماء املؤرخني معتقدات عند يتوقف مل قرية (360)

 به اإلميان يف تتابعت بل ذكرمه، يف نوفق مل وممن أمساءمه

 وكذلك احلديث، العرص يف والباحثني والكتاب املؤرخني بعض آراء

نعيشه. الذي احلارض زماننا يف

 والرحالة واجلغرافيني املؤرخني من جمموعة آراء نرشنا ومكا

 احللقة هذه يف سنحاول فإننا مبارشة مصادرمه من القدماء

 من آخر عدد أقوال وتدوين ونرش أمكننا، ما ذاهتا الطريقة متابعة

 بطون يف آراهئم عىل عرثنا الذين واملعارصين املحدثني املؤرخني

 العملاء من لغريمه مبارشة غري مصادر إىل اللجوء أو مبارشة، كتهبم

 العدد هذا بوجود اإلميان يف نظرمه وجهات لتأكيد والباحثني

 خالل هبا املحلقة واجلزر أوال جزيرة يف والبلدات القرى من الكبري

م.1783 عام إلهيا العتوب وصول قبل ما فرتة

 الزمين والرتتيب التتابع حبسب اآلراء هذه تتبع وسنحاول

 من اكنوا سواء والرحالة واجلغرافيني املؤرخني هؤالء جمموعة آلراء

 وحبسب املعارصين، املتأخرين من اكنوا أو عام بوجه املحدثني

 تارخي حبسب أو املؤرخون، هؤالء عاهشا اليت الزمنية الفرتات

 آراء إىل وباإلضافة دراساهتم، صدور سنوات بتحديد أو كتاباهتم

 العمثاين العهد من تارخييتني لوثيقتني ونصني قدماء مؤرخني لستة

 املؤرخني من عينة عن أقوال جمموعة مجع من متكنا قد نكون

املعارصين. أو املحدثني والباحثني واجلخرافيني

 أثبتناها تارخييًا ونصًا قوالً عرش( )مخسة األقوال هذه بلغت وقد

 مجعناه ما عدد جمموع يكون وبذلك الفصل، هذا صفحات يف مجيعًا
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 عن والرابع الثالث الفصلني يف رأيًا« وعرشين »مخسة ه وعرضنا

 الشعب تارخي يف قامئة اكنت اليت البحرانية والبلدات القرى عدد

 تقل ال فرتة يف املؤرخني هؤالء هشادات فعليًاوفق وجودًا البحراين

 فبعرثها بقسوة الزمان علهيا جار مث تقريبًا، جهرية قرون مخسة عن

 هشد مكا رمحة بال األرض بقاع يف أهلها وشتت وقسوة، بوحشية

والداين. القايص

 هبذه التام التقيد يف واجهتنا اليت الصعوبات بعض مثة ولكن

 مل ألننا أساهسا عىل العملية احلقيقة عن البحث وضوابط املهنجية

 هؤالء بعض وكتب دراسات من نسخ عىل املبارش العثور يف نوفق

 إبراهمي بن وحممد فرويغ عباس اإليراين املؤرخ كدراسة املؤرخني

 جونز، لفيلكس البحرين( )جزيرة وكتاب »نادري«، ب امللقب اكزروين

مبارشة. غري مصادر اعمتاد إىل - للقارئ االعتذار مع - فاضطررنا

 فرويغ، عاهشا اليت الفرتة يف لدينا صعوبة ذلك عن وترتب

 يف أنفسنا وجدنا هلذا دراسته، إصدار سنة حتديد يف وصعوبة

 مضن أو القدماء املؤرخني من املتأخرين مضن وضعه بني حرية

 أن ونامل املعارصين، من أو املحدثني املؤرخني من املتقدمني

وفاصل. موثق بلكام الصعوبة هذه حسم من نمتكن

 ارتبط اليت الزمنية للفرتة التقديري العمر فإن عام وبوجه

 يه - فرويغ عباس باستثناء - والباحثون العملاء هؤالء بوجودها

 عرش، التاسع القرن ونقصد املتأخرين، امليالدبني القرنني فرتة يف

 غالهبم وكتب املدة، هذه يف عاشوا جفميعهم العرشين، والقرن

 من سابق عدد قاله ما تكرار وأعادوا العرشين، القرن يف دراساهتم

 (360) حوايل من )البحرين( جزيرة تكون من القدماء املؤرخني

 وأن قرية، مثائةثال عىل يزيد مبا بعضهم تعبري حد عىل أو قرية،

 اليت التخريب عوامل بفعل كربى انتاكسة انتكس قد المك هذا
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 مسلحة جهمات وسلسلة وغزوات اعتداءات من القرى هلذه حدثت
دموية.

 واملصادر التارخيية الكتب من عدد مع متأنية متابعة وبعد
 من مواقفهم معرفة لنا توافر اليت املمجوعة فإن احلديثة اجلغرافية

 حلظة حىت احللقة هذه يف أمساهئم وذكر ما، بطريقة القضية هذه

يأيت: مكا مه إعدادها

فرويغ. عباس

»نادري«. ب امللقب اكزروين إبراهمي حممد

النهباين. خليفة بن حممد

جونز. فيلكس

ين. الرحيا أمني

وهبة. حافظ

الرميحي. غامن حممد

احلميدان. نارص بن اللطيف عبد

طهبوب. محدي فائق

النارصي. عيل حممد املال

الصرييف. محزة نوال

العيىس. الفهد حممد

العريض. حممد بن عيل الكرمي عبد

هامش. سعيد

املرشد. مريزا عباس

سيف. آل الته عبد

ل٤ 7ل٤ ه
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فروغي: عباس اإليراني المؤرخ دراسة
 والبلدات القرى من كبري مك بوجود يعتقد ممن فرويغ اكن

 ولكننا حبرانية، وبلدة قرية (360) عددها والبالغ البحرين جزيرة يف

 عن )فرويغ( اإليراين املؤرخ كتبه مما نخسة عىل مبارشة نعرث مل

 مهنا يبق ومل خربت مث القرى، من الكبري المك هذا بوجود اعتقاده

وقرية. بلدة تسعني سوى فرويغ قال مكا

 يم لألستاذة آخر مصدر طريق عن الرأي هذا نقلنا وهلذا

 إحدى فيف البحرين، أهل من معارصة باحثة ويه خليفة، آل حممد
 املتوازي( والتارخي األسطورة خليفة.. بن )حممد كتاهبا صفحات

 اإليراين لملؤرخ تارخييًا نصًا اخلليفة يم األستاذة الباحثة نقلت

 قيل حىت للخراب تعرضت البحرين »إن فيه يقول فرويغ( )عباس
 (90) إال ذلك بعد مهنا يبق مل ومدينة قرية (1()360) هبا اكن إنه

(.2 مهدمة«) قرية

 اخلليفة يم الباحثة نقلته مكا - »فرويغ« نص من ونستبطن

 مهنا: اخلاصة.. الذاتية االستنتاجات وبعض احلقائق، بعض عىل تأكيده -

وتوابعها البحرين جزيرة مهنا تألفت وبلدة قرية (360) وجود - أ

حىت م1291 عام قبل ما فرتة يف هبا املحلقة اجلزر من

 وجدنا خوري إسحاق لمؤلفه البحرين، في والدولة القبيلة كتاب: بمراجعة (1)
 مي الباحثة أن ونعتقد وبلدة، ومدينة قرية (330) وهو أقل رقماً يحدد نصاً

 القرى من الكبير العدد بهذا اإليمان في فروغي رأي على اعتمدت خليفة آل
 العدد فحدد العصفور الشيخ أما تأييده، ال عليه والتشنيع نقده بغرض البحرانية

 م1901ه/1319 سنة زمانه في اآلن المعمورة القرى أن ذكر ولكن (360ب)
 (93) سوى كالمه سياق في منها يذكر ولم وبلدة، ومدينة قرية (200) حوالي

وبلدة. قرية
 نقالً 149ص الموازي، والتاريخ األسطورة خليفة بن محمد الخليفة، محمد مي (2)

آخر. مصدر عن
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 مؤرخون كرره الذي نفسه العدد وهو م،1765 عام قبل ما

عرصه. بعد والحقون زمانه، عىل سابقون

 اخلراب، إىل والبلدات القرى هذه تعرض إىل فرويغ أشار - ب

 عددها يف تناقص حدوث يف تسبب ما فرويغ نظر يف وهو

 بزوال أي زمانه، يف قرية (90) عدد إىل (360) من الكبري

 المكية بالتقديرات وهذا جزئيًا، أو لكيًا وخراهبا قرية (270)

 وخسارة برشية، فاجعة يشلك الناس عند القميية وباملعايري

 من (75)% حبوايل اجلزيرة يف البحراين العريب لملجمتع

 حيدد مل الذي اخلراب هذا نتيجة األساسية وبلداته قراه

البلدات. هذه من (25)% وبقاء أهالهيا، وفرار ونوعه، شلكه

 يف البحراين باملجمتع حل الذي اخلراب بني فرويغ ربط - ج

 عىل قرية (270) أهايل أجرب خراب وهو البحرين، جزيرة

 تقلص إىل أدى سليب حدوث وبني القرسي، والفرار التبعرث

 تحسني، إىل قرية (360) من واخنفاضها البحرانية القرى عدد

 (360) هبا اكن إنه قيل حىت للخراب تعرضت البحرين وأن

 مهدمة، قرية (90) إال ذلك بعد مهنا يبق مل ومدينة قرية

 مع واندماجهم وشتاهتم، الداخل باجتاه األهايل فر حيث

 فرارمه أو البحراين املجمتع داخل أخرى قرى ساكن

 عىل خاوية قرامه لتبىق اخلارج جممتعات باجتاه وشتاهتم

عروهشا.

 حلالة املبارش السبب )فرويغ( اإليراين املؤرخ حيدد مل - د

 لغالبية االجمتاعية احلياة أفسدت اليت والفجاع اخلراب

 إما فيه يرغبوا مل شتاتًا علهيم وفرضت القرى، هذه

 اليت القرى من اجلزيرة داخل يف آمن أماكن إىل باالنتقال

 أرض من هنائيًا بالفرار أو العدوان، أو للخراب تتعرض مل
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 الربط طبيعة ولكن أراضهيا، خارج إىل البحرين« »جزيرة
 أهلها وشتات القرى يف خراب من جرى وما العدوان بني

 نكبة حدوث يف مبارشاً سببًا املتكرر اخلاريج الغزو جبعل

 املؤرخني، من عدد إليه ذهب ما وهذا هبا،وخرا القرى

 يف شعبنا حمنة وراء أساليبه مبختلف والعدوان فالغزو

البحرانية. القرى جمموعة

 بني مبارشة العالقة ذكروا الذين املؤرخني أحد »فرويغ« إن - ه

 خبراب قرية (90) إىل قرية (360) من البحرين قرى عدد تقلص

 ومل رئيس، كسبب عام بوجه اخلراب حدد وقد بلدة، (270)
 اجلزيرة هشدت ولكن للخراب، حمددًا شلكًا أو غزوًا يذكر

 تعرف ومل املتكررة، العسكرية واهلمجات الغزو من أشاكالً

 كوارث أو براكني أو زالزل نتيجة اجمتاعية نكبات تارخيها يف
 بدون جممالً إخبارًا السابق نصه استبطن عام وبوجه طبيعية،

 فغالب أمنية، أسباب بتأثري اجمتاعية نكبة وقوع عن تفصيل

 القرى ألهايل االجمتاعية احلياة عىل جمث الذي اخلراب هذا
 واألخبار األقوال مع متشيًا األوىل بالدرجة أمين هو البحرانية

 والنكبات املآيس هذه بعض عاشوا عيان هشود لنا نقلها اليت

 والشيخ البحراين، عصفور آل يوسف الشيخ اكلعالمة والفواجع

 البدرين(، )أنوار كتاب صاحب البحراين البالدي حسن بن عيل

 حدوث اخلراب هذا عن وترتب وغريمه، الذخائر وصاحب

كبرية. إنسانية نكسة

 مكثال فرويغ رأي نقلت اخلليفة يم الباحثة إن احلظ لسوء - و

 البحرانية، القرى من كبري عدد وجود يف املبالغة عىل

 بطريقة معاجلهتا إىل تسع مل لكهنا املبالغة، هذه وانتقدت
 بعض يف املدونة الهشادات ضوء يف عهنا تفتش ومل عملية،

 مل ألهنا إما العمثانية الوثائق من وعدد التارخيية أملصادر
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 وأنسب وأيرس أهسل احلقيقة هذه إخفاء ألن أو ذلك ترد

عهنا. الناس أنظار رصف يف ملقاصدها

*٤ل٤

ه(:1337 )ت النهباين خليفة بن حممد الشيخ دراسة

 الطايئ النهباين خليفة الشيخ ابن حممد الشيخ املؤرخ أما

 غرة يف احلالية( البحرين )مملكة أوال جزيرة إىل وصل الذي امليك

 )االمزتاج املذكور كتابه مدخل يف قال مكا له وحصل ه، 1332 عام
 بن حممد الشيخ وكتب ،(1)الرفيعني( واملجد الفضل أويل حباكمها

 جميئه من هشرين بعد البحرين عن التارخيية دراسته النهباين خليفة

 ه، 1332 عام األول ربيع هشر يف أي ذاهتا، الزيارة عام يف للجزيرة

 بني الكتاب عرف وقد احلديث، البحرين تارخي عن كتاب أول وهو

 عاجل وقد العربية(، اجلزيرة تارخي يف النهبانية )التحفة ب الباحثني

 القرى خراب كقضية بعضها عىل مر حساسة تارخيية قضايا عدة

البحرانية. والبلدات

 يف النهباين خليفة بن حممد الشيخ ذكر ما فيه هيمنا وما

 من الذكر السالف كتابه يف ونواحهيا( البحرين )تقسميات باب

 يف واملدن والبلدات القرى من الكبري العدد بوجود رصحي اعرتاف

 خارطة عن وزواهلا وتناقصها جهرية، قرون عدة قبل البحرين جزيرة

قاله: ما بسبب اجلزيرة

للجزيرة: الزائر الشيخ هذا وقال

 (331 و) بلدة (36) عىل حتتوي السابق يف البحرين »اكنت

 وزوال هبا احلروب ووقوع علهيا احلاكم تداول كرثة ولكن قرية،
ومل والقرى، املدن تلك أكرث (2وخرب) معراهنا أزال مهنا احلضارة
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 »أي دارسة قبور آثار وفيها )المراقيب(، تسمى الفضاء واسعة أرض الرفاع غرب

 فأكثر، قبر (300) نحو على يحتوي منها قسم وكل متفرقة، قرى كأنها مندثرة«

 والقيصوم والشيح العوسج شجر لبثت ما طول من األرض هذه فوق نمت وقد

 النبهانية )التحفة كتابه انظر البرية«، األعشاب من ونحوها والجعدة والجثجات

..33ص النبهاني محمد للشيخ العربية(، الجزيرة تاريخ في
.42ص السابق المصدر (1)

.51 - 49ص البحرين، في والدولة القبيلة كتابه: انظر (2)

 يف ذكر مث ( هلا«) التابعة القرى وبعض مدن مثان سوى مهنا يبق

هلا. التابعة والقرى احلالية املدن لكامه سياق

 الذين من - تقدم مكا - تعاىل الله رمحه النهباين الشيخ إن

 بعض جتاهلها اليت التارخيية احلقيقة هذه تأكيد إىل ذهبوا

 حرشوا ممن غريه أو اخلوري إحساق كفؤاد املتأخرين املؤرخني

 مقاالت يكتبون الذين للبحرين احلديث التارخي كتابة يف أنوفهم
 عملية، غري لغاية حتقيقًا اإلعالم ووسائل الصحف يف موثقة غري

 بغري أو بويع - رغبوا ممن البحرانيني الكتبة بعض جارامه وقد

 الذاكرة يف نصاعهتا عىل التارخي حقائق بعض حذف يف - ويع

إثبات. دليل اعمتاد بدون األجمتاعية التارخيية

 هذه تأكيد يف إلهيا املشار مقولته النهباين الشيخ جسل وقد

 جميء قبل ما تارخي يف البحرانيني عىل واملؤملة املجفعة احلقيقة

 بعض ألسن عىل تكررت - ذلك حلظنا مكا - مقولة ويه العتوب،

 يف اخلوري إحساق فؤاد اكألستاذ البعض أنكرها وإن املؤرخني،
 بدون (2البحرين«) يف والدولة »القبيلة التارخيي - االجمتايع كتابه

 البعض عند اإلناكر هذا وأدى معتربة، وتارخيية عملية أدلة تقدمي

 أن اخلوري حياول ومل فهيا، مبارش طعن إىل بعده الباحثني من

النيف أو بالتأييد أمرها حيمس رأيًا يعيط

ساكنيًا حرااكً سنني عرب هشدت الساكنية الكثافة هذه أن بيد
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 زمن منذ البحرين ساكن أعداد وتراجع القرى، هذه عدد بتناقص

 اآلخرين والعملاء اكملؤرخني النهباين الشيخ وحيدد القرنني، يتجاوز

 واحضات لكمات يف فيقول ونتاجئه الساكين التناقص هذا أسباب

 احلاكم تداول لكرثة »ولكن البحرين: ساكن يف الرتاجع أسباب عن

 وخرب معراهنا، أزال مهنا احلضارة وزوال هبا، احلروب ووقوع علهيا

 وبعض مدن مثان سوى مهنا يبق ومل والقرى، املدن تلك أكرث
(.1هلا«) التابعة القرى

مها: أساسيني أمرين جند السابق املقطع وبتأمل

السكاني: الحراك أسباب تحديد - أ

 حبض النهباين الشيخ حتديد القارئ عزيزي تلحظ مكا ويه
 ويه البحرين ساكن يف التناقص اجتاه يف أسبابًا رآها اليت األسباب

يأيت: ما النص يف مكا

أهلها. ورشدوا واجلور بالظمل البلد حمكوا الذين احلاكم تداول

 مرارًا العامنيني غزو حكمالت اخلارجية احلروب حدوث

 الربتغاليني اكعتداءات خارجه ومن محالت، أربع من ألكرث للبحرين

 الوالة بعض مظامل وكذلك للبحرين، اإليراين واالحتالل والعامنيني

 من البحرين جزيرة حتمك اكنت حلاكم والة ومه الداخلية، واحلاكم

 غري حاالت األمر هناية يف ويه والسلغريني، اكهلرمزيني خارجها
واحلروب. الظمل عن نامجة إنسانية

الحراك: هذا ونتائج معطيات - ب

يأيت: فميا النهباين الشيخ نص حددها مكا وتتلخص

وماديًا. وروحيًا ثقافيًا وانتاكسهتا البحرين حضارة زوال .1
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يل لبحرين. لشعب احلضاري العمران زوال .2
ق التارخيية. املصادر أوحضته مكا البحرين وقرى مدن خراب .3
 I يقول مكا مهنا يبق ومل البحرين وساكن ومدن قرى تناقص .4

 2 وحبض مدن مثان »سوى النهباين خليفة بن حممد الشيخ

 ■٦٠ بتقسميها اخلمس املحافظات متثل اليت هلا« التابعة القرى

يت وبلدة. وقرية مدينة مائة فيحدود احلايل،ويه اإلداري

3 إليه أشار الذى البحرين ساكن عدد ىف الرتاجىع احلراك وهذا
يف دعا الذي هو والباحثني املؤرخني من وغريه النهباين حممد الشيخ

 1 شبه بأرقام إليه اإلشارة إىل اخليري نارص البحريين واملؤرخ األستاذ
3 العقد يف موته قبل زماهنآنذال يف واقعه من قريبة أو واقعية

 واجلزر البحرين جزيرة ساكن عدد عن العرشين القرن من الثاين

 من ألفًا 89 تتجاوز مل اخليري حددها مكا الساكن فعدد هلا، التابعة

 حدوث بعد خباصة سابقًا ذكرنا مكا خمطوطته يف كتب مكا األنفس

 رصاع يف مكا باجلزيرة داخيل رصاع نتيجة الداخلية الفنت حبض

 آل أمحد بن سملان بن خليفة ابين وعيل حممد الشيخني األخوين
. خليفة

اهلام.. والسؤال

 واجههتم اليت والفنت املحن سلسلة بعد الناس آالف ذهب أين
(؟.1والغزاة) الطغاة، أمام

جونز: فيلكس دراسة

»فيلكس ومهنم العرب، غري األجانب من آخرون مؤرخون وذهب

 قبل، من كتبناه موسع كتاب في مستفيضة بإجابة السؤال هذا على أجبنا (1 )
 ه(. 1286 - 1014 من القسري وتهجيرهم البحرانيين )شتات وعنوانه
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 والبلدات القرى من كبري عدد بوجود السابق القول إىل جونز«

 ما وقوع قبل أي سابقة.. زمنية فرتة يف وذلك البحرين، جزيرة يف

 االحتالل عرص يف خباصة للبحرانيني األعظم« »الشتات بعرص عرف

 فائق األستاذ هو معارص مؤرخ ونقل البحرين، لبالدمه العامين
 إنه: جونز فيلكس لسان عىل الباحث هذا فقال رأيًا طهبوب محدي

 يف جونز فيلكس ذلك إىل ذهب مكا قرية (365) البحرين يف »اكن
(. البحرين«) جزيرة كتابه

 جونز فيلكس وضع لكنه التحديد، هبذا - -كناقل طهبوب واكتىف
 ولسوء البحرانية، القرى مز الكبري المك هذا بوجود القائلني مضن

 Bahrain) كتاب أي املصدر. هذا عىل احلصول من نمتكن مل احلظ

Island) يف طهبوب ذكره ما عىل االعمتاد إىل فاضطررنا مبارشة بصورة 

 القصرية عبارته ونقلنا م(< 1870- 1783 السيايس البحرين )تارخي كتابه

 العرب الباحثني كتب أحد باعتباره مبارشة غري بصورة املصدر هذا من

 قرية (360) تبلغ حبرانية قرى وجود لفكرة أملحوا الذين املعارصين

العتوب. جميء قبل تارخيها يف البحرين جزيرة عرفهتا

 إال جونز لفيلكس البحرين( )جزيرة كتاب مطالعة عدم ومع

 والسياسيني املؤرخني بني الثقايف احلراك إطار يف يبعد ال أنه
 فكر عن منقوالً اكن القول هذا أن لآلراء املتبادلة والقراءات

 طهبوب الباحث علهيا تعرف تارخيية مصادر من جونز« »فيلكس

 فكثري هبم، والتىق عارصمه، الذين املؤرخني مصادر من نقلها أو

 العدد هذا إىل تشري اكنت بالعربية املدونة التارخيية الكتابات من

البحرانية. والقرى املدن من الكبري

ه ه *

 كتاب عن نقالً 21ص طهبوب، لفائق السياسي البحرين تاريخ كتاب انظر (1)
249ص جونز فيلكس للمؤرخ األجنبي بنصه البحرين جزيرة
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م(:1924ه/1343) الريحاني أمين دراسة
 وبعد صغره، يف الغربية الدول من عدد إىل الرحياين سافر

 منطقة وخباصة العربية، البالد من عدد يف أخرى مرة جال عودته

 اليت املعلومات ودون ومشاهداته، خواطره، وكتب العريب، اخلليج

 وطبع العربية(، البالد يف رحلة العرب.. )ملوك كتابه يف علهيا تعرف

 ما نقل يف م1987 عام الثامنة طبعته عىل واعمتدنا مرارًا، الكتاب هذا

وبلداهتا. البحرين جزيرة قرى عدد عن املحبث هذا يف دوناه

 بعض أقوال الله رمحه الرحياين أمني األستاذ املرحوم كرر ولقد
 ودل البحرين، جزيرة وقرى مدن عدد يف هيلع السابقني املؤرخني

 العدد هذا فكرة شيوع هيلع السابقني املؤرخني ألقوال الرحياين ترديد

 يف تكرارها وأعاد التارخيية، املصادر يف متغلغلة تارخيية حكقيقة

التايل: نصه يويح مكا بصحهتا إلميانه العرب( )ملوك كتابه

العرب(: )ملوك كتابه يف الرحياين أمني األستاذ قال

 بالساكن عامرة اكنت البحرين. اجلزيرة.. هذه أن التارخي يف »جاء

 من ثالمثائة ومعها مدينة، ثالثون فهيا اكن فقد الزمان، قدمي يف

 ابتليت واملستعمرين، الفاحتين ممطح دامئًا ويه ولكهنا القرى..

 قسم فتداىع واحلروب، الفنت من ويتبعهم ويرافقهم يتقدمهم مبا
 الثالثينات( أوائل )يف اليوم فهيا يبق ومل وامضحل، معراهنا من

 ال الذين ساكهنا أما التابعة، القرى وبعض مدن، مثان سوى

 ال والذين األرض، يزرعون فهم البحار لرزقهم يركبون وال يغوصون،
يتاجرون«)؛(- يزرعون

 تارخيية حقائق عىل - الواحضة بلكامته - الرحياين نص وانطوى

يأيت: مكا نلخصها

.722ص ،2ج العربية، البالد في رحلة العرب.. ملوك الريحاني، أمين (1)
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 قدمي يف بالساكن عامرة البحرين.اكنت اجلزيرة.. إهنذه .1

الزمان.

 من ثالمثائة ومعها مدينة، »ثالثون اجلزيرة هذه يف اكن قد .2

 جزيرة يف وقرية( مدينة 330) عدد بوجود اعتقاده أي القرى«،

 مدخل يف الواردة »قد« ومفردة هبا، املحلقة واجلزر البحرين
 نص من السابق واملقطع وانقىض، مىض زمنًا تفيد اجلملة هذه

 جازم اعتقاد عىل مبارشة وغري مبارشة، بصورة يؤكد الرحياين

 يكتب وهو الكبري، المك هبذا اجلزيرة قرى بعدد الرحياين عند

هلا. زيارته بعد تارخيها من جزءًا هذا كتابه يف

 تراجع - الكرمي القارئ يلحظ مكا - أسند الرحياين أمني إن .3

مها: أساسيني عاملني إىل وتناقصها القرى هذه عدد

واملستعمرين. الفاحتين أمطاع - أ

 القوة تأثري يعززان ولكامها واحلروب، الفنت وإىل - ب

 جمموعة يف املواطن أمن عىل سلبية بطريقة األمنية

البحرانية. القرى

 ما ويه عهنا، بالرضورة ترتبت وتضمنلكامهنتيجةطبيعية .4

 العاملني بسبب إنه بقوله: التارخيي نصه من عبارة يف حدده

 فهيا يبق ومل وامضحل، معراهنا من قسم »تداىع السابقني

 القرى وبعض مدن، مثان سوى الثالثينات.. أوائل يف اليوم

التابعة«.

 هذه كتبوا الذين املؤرخني من تبعه ومن الرحياين إن .5

 جهدًا يبذلوا مل اخلوري إحساق وفؤاد اكلنهباين املعلومة

 بتحديد موجودة اكنت اليت البحرانية القرى إحصاء يف اكفيًا

أخرى. دراسات حفلت مكا أمساهئا

* ل٤ 3٤
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م(:1935ه/1354) عام دراسته يف (4وهبة) حافظ

 العرشين( القرن يف العرب )جزيرة كتابه يف وهبة حافظ أشار

 قسم أو الثامنة احللقة يف نرشناها اليت التارخيية نصوصه أحد يف

 جبزيرة اخلاصة املعلومات من عدد إىل (3) رمق الدراسة« »مالحق
 كتهبم من كبري عدد يف العرب يمسهيا اكن مكا أوال أو البحرين

 التارخيية املعلومات هذه ومن التارخيية، ومصادرمه اجلغرافية

 فهيا يزرع وما مياهها، وكرثة تربهتا وخصوبة بامسها، اجلزيرة تمسية

 والتني، والتوت والرمان، اكللميون زراعية حماصيل من النخيل عدا

 للمنو قابليهتا يؤكد ولكها اخلرضوات، وأنواع واألترج والبطيخ،

جنوهبا. باجتاه المشال من ميالً (30) ب طوهلا وذكر والتقدم،

كتابنا: موضوع يعين فميا وهبة حافظ األستاذ قال مث

 القول هذا اكن وسواء قرية، ثالمثائة بالبحرين اكن إنه »ويقال

 أشبه ويه املائة، تتجاوز ال اليوم البحرين قرى فإن فيه مبالغًا أم حصحيًا
(.3الدراسة) هذه وثائق قسم يف لقوله الاكمل النص ونرشنا ،(2باألكواخ«)

 املعارص العريب املؤرخ لكام من يستفاد التارخيي النص ومبقتىض

 للقارئ تذكريه وتعاىل سبحانه الشه رمحه وهبة حافظ األستاذ

 العدد حبمج العرشين( القرن يف العرب )جزيرة كتابه يف الكرمي
بأن عنه الناقلني أحد قال هلذا هتا،وبلدا البحرين لقرى الكبري

 البريطانية العاصمة في السعودية العربية للمملكة سفيراً وهبة حافظ كان (1)
 جاء كما األولى طبعته وظهرت الحرب، جزيرة عن دراسته كتب حينما )لندن(

 حتى مرات ثالث الكتاب طبع وأعيد ه( 1354- م 1935) عام في مقدمته في
 من عليه اعتمدنا ما نقلنا وقد ه(، 1375- م1956) عام في الثالثة طبعته ظهور
كور.والمذ األخير التاريخ في الثالثة الكتاب طبعة

92ص العشرين، القرن في العرب جزيرة وهبة، حافظ (2)

.7 رقم الملحق انظر (3)
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 نصه يف وردت مجلة ولكن ؛(،()300) وبلداهتا البحرين قرى »عدد

 مجلة وهذه قرية«، ثالمثائة بالبحرين اكن »إنه »ويقال: تقول:

 يف قرأها قد إنه أو املعلومة هلذه وهبة حافظ بمساع لنا تويح
 بني وشائعة متداولة فكرة - نظره يف - يه أو تارخيية، مصادر

 تؤكد ال اليت السابقة اللغوية بالصيغة إلهيا فأشار املؤرخني بعض
 انتشارها بقوة تويح إلهيا اإلشارة أن بيد متامًا، تنفهيا وال دها،وجو

واملالحني. واجلغرافيني املؤرخني بني

 تقدم من الباحثني بعض انتباه أثارت العبارة هذه أن بيد

 البحرين جزيرة يف القرى من كبري مك بوجود تأخر ومن مهنم

 الفرتة يف وثقافهتم الناس بني بشيوعها وذكرهتم مضت، قرون خالل

زماننا. من السالفة

2٤ -K 7٤

م(:1975) الرميحي غانم محمد الدكتور دراسة
 بلدة و قرية (360) بوجود االعتقاد يف ي الرحيان أمني رأي ونقل

 أهايل من وهو - الرميحي غامن حممد الدكتور هو عنه متأخر أاكدميي

 وقد الكويت، يف مكواطن والعيش لبلده مغادرته قبل البحرين
 املعىن هذا نقل وقد - الكويت جبامعة االجمتاع لعمل كأستاذ معل

 مع االجمتايع( والتغري )البرتول كتابه يف السابق النص خالل من

 ثقته التعبريية بطريقته الرميحي أعاد وقد لكماته، بعض يف تعديل

قرية. (360) بوجود ذاته الرحياين أمني بقول

 يف الترصف من بيشء الرحياين قول عن نقالً الرميحي يقول

النص: مفردات

 في العرب جزيرة كتاب عن نقالً 21ص السياسي، البحرين تاريخ طهبوب، (1)

.90ص العشرين القرن
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 عامرة اكنت - البحرين - اجلزيرة هذه أن التارخي يف »جاء

 ومعها مدينة، ثالثون فهيا اكن فقد الزمان، قدمي يف بالساكن

 سوى العرشينات أوائل يف اليوم مهنا يبق ومل القرى... من ثالمثائة
هلا«)؛(. التابعة القرى وبعضض مدن مثان

 الرميحي من خفية مبوافقة الرحياين نص استخدام ويويح
 مدينة (330) من مكونة وأهنا قدميًا، عامرة اجلزيرة كون عىل

 مد حركة وحدثت سياسية، ألسباب العدد هذا تقلص وقد وقرية،

 النص فاقتباس القرسية، اهلجرة بسبب الساكن عدد يف وجزر

لنقضها. وليس الفكرة لتأييد الرميحي استخدمه املذكور

 وجزر مد هناك اكن »بالطبع قوله: ذلك عىل الرميحي وأضاف

 العديد ألزمت سياسية ألسباب نتيجة اجلزيرة يف الساكن لعدد بالنسبة
 أن إال املجاورة، البلدان إىل عهنا بالرحيل مهنم الرمغ عىل هئا،أبنا من

 كوهنا بسبب سكنية مكناطق -اسمترت خاصة القرى - العمران مراكز
(.2للزراعة«) القابلة واألرايض البساتني أطراف عىل تقوم

 سياسية، ألسباب الساكن عدد يف واجلزر باملد الرميحي فقول

 املجاورة البلدان إىل عهنا الرحيل عىل أبناهئا من العديد وإلزام
 يؤدي أمر وهو اجلزيرة، من للناس القرسية اهلجرة إىل إشارة هو

الساكن. نسبة وتراجع القرى، عدد تناقص إىل منطقيًا

2٤ 2٤ ل٤
م(:1979ه/1399) احلميدان دراسة

 دراسة احلميدان نارص بن اللطيف عبد الدكتور األستاذ كتب

وذكر م(،1979ه/1399) عام البحرين« يف العصفوريني »إمارة عن
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.74 - 73ص االجتماعي، والتخير البترول الرميحي، غانم محمد ( 1 )
نفسها. والصفحات السابق، المصدر (2)



 أوال جبزيرة ودالالهتا االقتصادية احلياة ازدهار ظروف احلميدان

 يف متأثرًا والبلدات القرى من اجلزيرة هذه يف وما »البحرين«،

 املجاور بن حممد بن يعقوب بن يوسف الدين مجال بلكام ذلك

أوال. أو البحرين جزيرة عن املستبرص( )تارخي كتابه يف

 ابن لكام عىل احلميدان نارص بن اللطيف عبد األستاذ مر لقد

 وازدهار أوال البحرين جلزيرة ووصفه املذكورة، دراسته يف املجاور

 بازدهار احلميدان واستدل الفرتة، هذه حدود يف االقتصادية حياهتا

 )تارخي كتابه يف املجاور ابن بقول اجلزيرة يف االقتصادية احلياة
 ابن وصف أن هنا باإلشارة جدير هو »ومما قال: حيمنا املستبرص(

 ازدهار عىل يدل الفرتة هذه حدود يف البحرين جلزيرة املجاور

االقتصادية«. حياهتا

 البحرين. أوال.. جزيرة »أهايل أهلها بأن املجاور: ابن يقول إذ

 قرية وستني ثالمثائة هبا أوال جزيرة وأن كرمهم، يف البحر شبه
 ويفيد ،(1لؤلهئا«) من أجود هناك وليس واحدة، قرية خال ما إمامية

 اعرتاضه وعدم له احلميدان وامطئنان العدد بشيوع اللكام هذا

 احلميدان اكألستاذ مؤرخ من املوقف وهذا فيه، يطعن ومل هيلع،
 قرية (360) بأن املؤرخني بعض عند القول شيوع عىل يدل

 عبد األستاذ وامطئنان أوال جزيرة ومناطق وبلدات قرى عدد هو

 دراسته يف املعارصين املؤرخني من وغريه احلميدان اللطيف
البحرين«)*(. يف العصفوريني إمارة عن ه( 1399- م 1979)

 مواقف ثالثة - بالتحديد - تضمن احلميدان موقف فإن وبذلك

يه:

 ومجلة ،82ص البحرين، في ين العصفوري إمارة الحميدان، ناصر اللطيف عبد (1)
.38ص البحرين، في ين العصفوري إمارة عن دراسة الثالث، العدد الوثيقة،

السابقين. المصدرين انظر (2)
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 املجاور( )ابن املؤرخ بلكام احلميدان اللطيف عبد األستاذ ثقة - أ

 جزيرة بلدات و قرى عدد عن الكبري المك عن قاله فميا

 ألتباع واحدة عدا ما إمامية قرية (360) والبالغ البحرين

 ذهنية يف الفكرة هذه تدوين وإعادة أخرى، دينية مذاهب

نظره. يف تارخيية حكقيقة القارئ

 ودل اجلزيرة، يف االقتصادية احلياة بازدهار احلميدان قول - ب

 من أجود هناك »وليس السابقة: عبارته يف قوله ذلك عىل

 أو فهيا« اللؤلؤ »مغاصات ب آنذاك مهشورة فاجلزيرة لؤلهئا«،

 ابن اجلليل والعامل املؤرخ تعبري حد عىل الدر« »مغاصات
(. املؤرخني) من وغريه (املجاور)

 عىل ساحقة« »تشيع حركة وجود عىل احلميدان موافقة - ج

 البحرين«أوال» جزيرة ساكن بني عرش االثين األمئة مذهب

 مر وقد احلميدان من يظهر ومل متام، املجاور ابن قال مكا

 ال نقديًا نقاشًا يفتح مل بل احتجاج، أو اعرتاض النص هذا عىل

 السائد االعتقاد عىل وال ،(360) البحرين قرى عدد فكرة عىل

ساكهنا. من الساحقة لألغلبية تشيع حركة بوجود

م(:1983ه/1403) الصيرفي حمزة نوال دراسة
 المك هبذا آمن ممن املتأخرين الباحثني بعض رصد ورمبا

 بعض من ومه البحرين، أو أوال جزيرة يف القرى من الكبري

 الذين اجلغرافيني من أو التارخي بدراسة املعارصين املهمتني

بن أمحد العريب اكملالح سابقني جغرافيني آراء بدراسة اهمتوا

.167ص المستبصر، تاريخ المجاور، ابن (1)
.1 رقم الملحق في التاريخي النص وثيقة انظر (2)
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 القول ترديد إىل ومال العريب، واملالح اجلغرايف النجدي ماجد

 الباحثني بعض وبلداهتا البحرين قرى عدد من الكبري المك هبذا

 السعودية الباحثة هؤالء ومن مبعتقداهتم، تأثروا ممن املتأخرين

بإجياز. لرأهيما وسنعرض العيىس، فهد وحممد الصرييف محزة نوال

 )النفوذ كتاهبا الصرييف يوسف محزة نوال للباحثة صدر ولقد

 السادس اهلجري، العارش القرن يف احلريب اخلليج يف الربتغايل

 املاجستري، لنيل عملية كرسالة م1983- ه 1403 عام امليالدي( عرش

 الرياض مدينة يف العزيز عبد امللك دار إصدارات من الكتاب وهذا

السعودية. العربية باململكة

 - التارخي عمل يف كباحثة - الصرييف نوال األستاذة قالت وقد

 هرمز ململكة التابعة اإلمارات يف البحرين »أما لفظه: أو نصه ما

 اكنت املثال سبيل عىل فالبحرين القبائل، بعض أيدي يف اكن فقد

 تشتخل العرب من قبائل تسكهنا قرية وستني ثالمثائة من تتكون
والزراعة)؛(. بالتجارة

جند: »النص« مفردات وبتأمل

 البحرين مملكة أو »أوال باجلزيرة هنا ونقصد البحرين، إن .1

العربية. القبائل بعض أيدي يف اكنت احلالية«

 خمطوطة من واستفادت حبرانية، قرية (360) أكدتعىلوجود .2

 هذه تقرير يف ه(906 )ت النجدي ماجد البن )الفوائد( كتاب

احلقيقة.

 (360) لبالغة لقرى أهايل اجلزيرةمه البحرين إنساكن .3

العرب. من قبائل القرى هذه ويسكن حبرانية، قرية

 كتاب عن نقالً ،301 - 300ص العربي، الخليج في البرتغالي النفوذ بها:كتا انظر (1)

الفوائد.
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 لسائدة ملعيشية األمناط بعض السابق اللفظي حدداملقطع .4

 الباحثة وذكرت أخرى، عاملية بيائت ويف اخلليجية البيئة يف
 من مزدهرة أمناطًا ذلك ويستبطن والزراعة، التجارة أمعال
االقتصادية. احلياة

٤ O ا

كونيتش: بول دراسة
 العامل إليه يذهب مل املؤرخني من كثري اعتقده ما خبالف

 يف قرية (360 أو 300) بوجود االعتقاد إىل كونيتش( )بول األملاين

العامل: هذا قال حيث البحرين، جزيرة

4
٦
3
ج

في
3

3
4

 عىل قرية 360 تواجد عن ذكر ما هو يدهشنا الذي »واألمر

 حييص أن اخلليج موانئ زار حبري قائد ألي ميكن ال إذ اجلزيرة،

 هناك هبم يتصل الذين الرجال طريق عن أو بنفسه العدد هذا

 ماجد ابن يذكرها اليت اجلغرافيا كتب يف نظرنا وإذا زياراته، أثناء
 املعلومات، هذه يتضمن بعضها أن جند الفوائد( )كتاب مؤلفه يف

 املمتلاكت من 300 توجد أنه م(1231ه/732) الفداء أبو فيذكر

 وحىت أكرث، أو ضيعة بثالمثائة تقدر اجلزيرة عىل أكرث أو الريفية

 م(1291ه/690 )تويف املجاور البن سبق الفداء أبو يذكرها أن قبل
 فقال ماجد، ابن يذكره مل املستبرص« »تارخي مؤلفه يف ذكرها أن

 التقاليد وتتبع واحدة، سوى قرية( 360) توجد بأنه املجاور ابن

 )أي اجلزيرة عىل القرى من الكبري العدد هذا أن ويبدو اإلمامية،
 ماكن يف ذكر مكا (1 العقل) يقبله وال فيه، مباخل أمر (360 أو 300

املقال«)(. هذا من آخر

.164ص م،1490 ماجد بن ألحمد البحرين وصف بعنوان: دراسة كونيتش، بول (1)
= تم »لقد فيه: وقال (18) رقم الهامش فقصد مقاله من اآلخر المكان أما (2)
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الرافض: لموقفه استكماأل كونيتش بول قال ثم

 خالف وجود إىل يرجع آخر شلك عىل تفسريه ميكن »لكن

 إذ القدمية، العربية املصادر يف »البحرين« لكمة مدلول حول

 )أوال(، بامس اليوم نعرفها مكا البحرين جزيرة إىل تشري جندها

 اجلزيرة رشق يف األرايض اكفة عىل البحرين امس يطلق بيمنا
 كونيتش بول خطأ مث ومعان«)؛(، البرصة بني والواقعة العربية

قال: حيمنا راحجة أدلة بدون املؤرخني

 جاؤوا الذين - وغريه اكحلموي - املؤلفني بأن الواحض »مفن

 (360) أو (300) نسبة يف أخطؤوا ماجد ابن فهيم مبن بعدمه

 الرشيق الساحل امتداد وعىل البحرين أرايض عىل اكنت اليت قرية

 واليت )أوال( بامس معروفة اكنت اليت اجلزيرة إىل العربية للجزيرة
 هو إال به يقل مل الرأي وهذا (، حينئذ«) البحرين امس اجتذبت

 إىل يذهبوا مل املؤرخني هؤالء أن مكا النارصي، عيل حممد واملال

 عىل بل العربية، اجلزيرة رشق أرايض عىل (360) بوجود القول

 وبعض ماجد وابن الفداء وأيب املجاور ابن سوى أوال جزيرة أرايض

العمثانية. الوثائق

 300) القرى من الكبري بالعدد كونيتش« »بول قبل وهكذا

 عىل ال العربية اجلزيرة رشق يف البحرين أرايض عىل (360 أو

هيلع، أدلة ال لفظي مدلول سوى يعط ومل أوال، جزيرة أرايض

 )ابن المقال انظر للعقل«، مناف بأنه وتقرر قرية، 360 موضوع استعراض

 ،3 المجلد الجديدة، الطبعة اإلسالم، موسوعة في -ريتش« »جي ل المجاور(
168ص الرابع، العدد الوثيقة، مجلة وانظر

 البحرين، وصف بعنوان: دراسة الرابع، العدد الوثيقة، مجلة كونيتش، بول (1)
.165 - 164ص م،1490 ماجد بن أحمد

.165السابق،ص المصدر (2)
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 إذ أقوال دامغًاينيف دليأل بالرضورة ليس يقبل أوال يقبل فالعقل

 و منطقيًا سببًا ليست األخرى ىه اجلغرافية واملساحة املؤرخني،
 يف ظين ولكامه وجوده، عدم أو القرى الكبريمن العده هذا لوجود

 5 فأرض واحلجج، بالرباهني مشفوع تارخيي حتقيق منه أكرث

 ٦ من أقل وقرى مدن يف مليون من أكرث يقطهنا اليوم البحرين

 يف فرتة يف عرشقرى أكربمن اليوم قرية لك ولكن قرية، 300
ق بقة. سا

ؤ ييي

3 م(؛1990لع-ا1410) اسدري عيل حممد املثد دواسة

 املرحوم ذكر البحرين( شعب تراث )من حبنوان دراسة يف

 خىط عىل البحراين النارصي عيل حممد والشاعر واخلطيب املال

 ثالمثائة قدميًا البحرانية القرى عدد أن هيلع السابقني املؤرخني

 أوال جزيرة يف القرى هذه عدد حيرص مل ولكنه قرية، وستون

 هذا إىل وسبقه القدمية، التارخيية املصادر بعض يف مكا وحدها

م 1984 عام يف كونيتش( )بول األملاين الربوفيسور التفسري

 البحرين )جزر خيص ال - قال ومكا رأيه يف - العدد هذا وأن

 عىل مصادره أحد يف أكد مكا العدد هذا اشمتل وإمنا احلالية(،

 إىل مشاالً البرصة فوهة من متتد اليت القدمية »البحرين حدود

 من أوال وجزيرة جهر، وقاعدهتا جنوب، الربميي إىل غربًا، اخلرج
 مساحة عىل توزع قد القرى من العدد هذا أن وافرتض (، مضهنا«)

 القدماء املؤرخني آراء وخالف الكبري، التارخيي اإلقلمي هذا أرايض

 إىل القرى من الكبري العدد هذا وجود نسبوا الذين واملعارصين

اجلزيرة. البحرين..

.156ص البحرين، شحب تراث من الناصري، علي محمد (1)
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 مؤرخون اهلجري السابع القرن يف ذكره ما خبالف وهذا

 بن يوسف الدين مجال املجاور اكبن النارصي زمان عىل سابقون

 يف أوال أو البحرين جزيرة قرى عدد ذكر الذي الدمشيق يعقوب

 وحدد جهرية، قرون سبعة حوايل قبل االستبصار( )تارخي كتابه

 قرية وستني »ثالمثائة ب اجلزيرة يف القرى هذه عدد جماور ابن
 العريب والربان الفداء أيب آراء وكذلك واحدة«)؛(, قرية عدا إمامية

واجلغرافيني. املؤرخني من وغريمه النجدي ماجد بن أمحد

 كثرية ألسباب كثرياً تناقص فقد حارضنا يف البحرين قرى عدد أما

 غزو معليات من متعددة قرون يف أوال جزيرة له تعرضت ما مهنا

 ماكن لك يف وترشيدمه شتاهتم، هيلع وترتب البحرانيني ضد خاريج

 »الشتات بقرن وصف الذي امليالدي عرش الثامن القرن يف خباصة

 الداخلية الفنت بعض كوقوع أخرى سياسية لظروف وكذلك األعظم«،

خارجها. اجلزيرة حاكم قبل من املحينني الداخليني الوالة مكظامل

 )من كتابه يف البحريين النارصي عيل حممد املال وذكر

 وبلدات قرى اكن ما بعضها قرية (94) امس البحرين( شعب تراث
 وبعض تارخييًا، اكن وامتدادها تارخي، يف بعيد وجود وهلا قدمية

 ومعرها قرون، ثالثة معره يتجاوز ال مستحدثًا اكن القرى هذه
 عيل حممد املال وذكر (، قلياًل) أكرث أو عام وثالمثائة مائتني بني

 وبائدة تارخيية قرية (32) حوايل - تقدم ما إىل باإلضافة - النارصي
 عدد النارصي ذكر اجلغرايف - التارخيي معجمه ويف ،(3ومندثرة)

(.4مندثرة) قرية (35) ب البائدة القرى

.167ص المستبصر، تاريخ المجاور، ابن (1)
.157 - 156ص البحرين، شعب تراث من الناصري، (2)
.158- 157السابق،ص المصدر (3)
 وآثار تاريخ جمعية دلمون، مجلة أوال، جزيرة قرى مسميات مقال الناصري، (4)

.64 - 63ص ،18 العدد البحرين،
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م(:1997ه/1 417) قمر محمود دراسة

 التارخيي البحث جمال يف املعارصين الباحثني بعض تأثر

 جزيرة يف ومدينة قرية (360) بوجود االعتقاد يف السابقني بآراء

 الربان تعبري حد عىل أوال جبزيرة املمساة احلالية البحرين

 وقد املؤرخني، من وغريه النجدي السعدي ماجد بن أمحد اخلليجي

 وإشارتنا الصرييف( محزة )نوال أقوال إىل السابقة إشارتنا تقدمت

 املوضوع هذا يف العيىس( فهد حممد )لدراسة بعدها الالحقة

ماجد. ابن بلكام تأسيًا

 مقر )حممود الباحث كذلك ماجد ابن رأي عىل خطا وممن

 والتجارة املالحة يف البحرين »دور وعنواهنا: م(1997 دراسته يف

 قال حيث العباسية«، الدولة سقوط حىت اإلسالم صدر من البحرية

 »عدها لفظه: ما )أوال( احلالية البحرين جزيرة عن الصدد هذا يف
 بشأن هذا قوله مقر حممود وأسند (، وستني«) ثالمثائة ماجد ابن

 لملالح »الفوائد« املهشور الكتاب إىل ومدهنا البحرين قرى عدد

النجدي. السعدي ماجد بن أمحد اخلليجي

 فاكتىف تعبريه، يف حياديًا يكون أن حاول الباحث هذا أن ويبدو

 بسالم، علهيا مر أنه بيد حمايدًا، تظهره بعبارة املقصودة الفكرة بنقل

 بعدم هذا موقفه فأوىح يناقهشا، ومل نقدية، نزعة حوهلا يظهر ومل

 ومقتدر سابق مكؤرخ ماجد ابن هشادة قبول عىل العلين االعرتاض

 عن فتحدث اللكام، من مقر حممود يكرث ومل فعلية، ومبشاهدة
اللكام. من ودل قل مبا ومدهنا البحرين لقرى اللكي العدد

٤ ل٤ 2٤

 حتى اإلسالم صدر من البحرية والتجارة المالحة في البحرين دور قمر، محمود (1)

ماجد.. البن الفوائد كتاب عن نقالً 11ص العباسية، الدولة سقوط
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تارخي(: )بدون العيىس فهد حممد دراسة

 - القدمية خباصة - التارخيية املصادر تكون أن منطيق أمر

 وتوثيقها املعارصة الدراسات إعداد يف هبا يستعان عمليًا مرجعًا

 أخرى، معرفية جماالت يف أو التارخيي« »البحث جمال يف سواء

 - العيىس فهد وحممد الصرييف نوال دراسيت يف -مكا فالباحثون

 وتأكيد وتوثيقها، كتاباهتم إلثراء املصادر هذه إىل اللجوء اعتادوا

 من كثري اعمتد وقد املأل، عىل نرشها يف يرغبون اليت احلقائق

 هذه - بعدمه والالحقني علهيم اكلسابقني - املتأخرين الباحثني

ودراساهتم. أحباثهم يف اآللية

 »نصًا عنه ونقل تارخيي مبصدر الباحثني أحد استعان ما وإذا

 يكن مل لو حىت وحمتواه مضمونه تبين إما قصد إمنا حمددًا«

 يف ورغبته هيلع االعرتاض قصد أو دراسته حمور النص هذا موضوع

ممكنة. طريقة بأية نقده

 عصور يف الباحثني من كبري عدد مع مرارًا تكرر احلال وهذا
 نقدها بغرض الثقافية مبادهتا استحانوا نصوصًا نقلوا حيث خمتلفة،

 به قام وما معينة، حلقيقة تأييدًا الفكري حمتواها تبين أو عمليًا

 عن النجدي ماجد ابن نص نقل من العيىس فهد حممد األستاذ

 وجود عىل تأكيده من فيه جاء وما أوال«، أو البحرين.. »جزيرة

 أو عمليًا الفكرة نقد يف منه حماولة دون حبرانية قرية (360)

 - مبارشة غري أو مبارشة بصورة - يعين إمنا علهيا اعرتاض تجسيل

 استبطن وما املنقول النص ملمضون الواحض وتأييده الفكرة، قبول

 العددية الكرثة تقرير يف داللة ذات معان من اللفظية مفرداته بني

تارخيية. حكقيقة القرى هلذه

 يف أوال جزيرة ذكر عىل مر العيىس( فهد )حممد الباحث فهذا

 من عهنا فنقل اجلبرية( الدولة عن األحساء. تارخي )من دراسته سياق
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 في آل ة
 ٦؟ ان قى 3
3 3

 جزيرة عن معلوماته فيه أيد نصًا النجدي ماجد إلبن )الفوائد( كتاب

 حبرانية قرية (360) وجود عن قاله ما ومهنا أوال املمساة البحرين

 اإلضافة بغرض ال هذه دراستنا يف ذكرناه وقد اجلزيرة، هذه يف

 بعض أذهان يف الفكرة هذه شيوع إلثبات وإمنا احلاجة، بقصد وال

 حد يف وهذا املتأخرين، املعارصين والباحثني القدماء، املؤرخني

أنفهسم. يف لغاية إثارته البعض حياول الذي اللغط عن يغنينا ذاته

 يف اجلبرية الدولة األحساء.. تارخي )من عنواهنا دراسة فيف

 بن أجود لتويل معاجلته أثناء املذكور الباحث تطرق األحساء(

 ووصفه هيلع المسهودي وثناء سيف، أخيه وفاة بعد احلمك زامل
البحرين«. وسلطان جند أهل »رئيس ب

 السفلية احلوايش إحدى يف العيىس( فهد )حممد األستاذ قال

عابر: موقف بالتأكيد وهو البحرين، جزيرة عن دراسته يف

 عهد العهد، ذلك يف للجزيرة وصفًا هنا نورد أن »حيسن

 العريب الربان النجدي، ماجد بن أمحد هو معارص لاكتب أجود،

 ابن يقول مكا الثامنة اجلزيرة عن فقال النص اقتبس مث املعروف،
 نصًا والقواعد« البحر أصول يف »الفوائد كتابه: من النجدي ماجد

 بقوله: الثامنة باجلزيرة اخلليجي العريب الربان هذا رأي فيه ذكر

 وفهيا أوال، وتمسى ذكرها املتقدم البحرين ويه الثامنة »اجلزيرة
 لوحظ بل مضموهنا، نقد إىل يتعرض ومل ،1«)قرية وستون ثالمثائة

 زامل بن أجود لألمري املعارص النجدي ماجد ابن مبعلومات اقتناعه

 والعارش التاسع القرنني من متداخلة سنوات يف ذلك واكن اجلبري،

اهلجريني.
-K ل٤

 603ص األحساء، في الجبرية الدولة األحساء.- تاريخ من العيسى، الفهد محمد (1)
.69ص النجدي، ماجد البن الفوائد كتاب عن نقالً ،604 -
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م(:2006) العريض دراسة
 بعض إلهيا أشارت اليت وأكرث( حبرانية قرية )الثالمثائة تكن مل

 يف رئيسيًا موضوعًا الوثائق وبعض واجلغرافية التارخيية املصادر

 عيل الكرمي عبد لألستاذ قرون( مخسة خالل املنامة كتاب)مدينة

 هو هذا وكتابه املخلصني، البحرين أبناء من وهو احلريض، حممد

 الثقافية البحرين جملة كتاب سلسلة مضن عرش( )الثالث العدد

 هذا مؤلف ولكن البحرين، مملكة يف اإلعالم وزارة تصدرها اليت

 وثيقة يف مرتني إلهيا واإلشارة القرى هذه ذكر عىل مر الكتاب

 األستاذ تعرض حيث الثاين، الفصل يف األول املرور اكن عمثانية،
 عمثانية وثيقة نص ملمضون املنامة« »مدينة عنوان حتت العريض

العامرة. املدينة هذه عن لكامه معرض يف

لفظه: مبا هلا إشارته يف العريض وقال

 خبمت خمتومة عمشانية وثيقة يف »املنامة« ذكر جاء »وقد

 ه981 سنة يف ومؤرخة السلطنة، لدار مرسلة العمثاين األحساء أمري

 قرية، ثالمثائة من أكرث البحرين يف فهيا: ورد م، 1573 سنة املوافق
 مث اللؤلؤ، صيد من خاصة )فلوري( ألف أربعون السنوي ريعها وإن
(. املنامة«) مدينة ميناء يف قلعة برج ببناء السلطان أمر

 اجلانب من كتابه بآخر الغالف صفحة يف الثانية إشارته واكنت

 هذه مضمون »نص العريض الكرمي عبد األستاذ نرش حيث األيرس،

 يف املؤلف هبا جاء اليت نفهسا باأللفاظ ذاهتا« العمثانية الوثيقة

 املنامة( )مدينة عنوان حتت والثالثني( )الثانية بالصفحة كتابه باطن

كتابه. من الثاين الفصل يف

الكتاب نارش عىل تأكيدها األخرية الغالف صفحة من ويلحظ
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 .32ص قرون، خمسة في المنامة مدينة العريض، محمد بن علي بن الكريم عبد (1)



 الوطين والرتاث الثقافة قسم - البحرين مملكة يف اإلعالم وزارة وهو

 ليست اجلهة هذه أن ومع رمسية، جهة القارئ يعمل مكا ويه -

 تعرتض مل اإلعالم وزارة أن إال املؤلف، كتبه معا مسؤولة بالتأكيد

 جزءًا واعتربهتا قرية، ثالمثائة من أكرث بوجود املعلومة هذه عىل

البحراين. الشعب تارخي من

((؛008) هاشم سعيد دراسة

 وتارخيه« اخلميس »مجسد عن دراسته هامش سعيد األستاذ أعد

 رأي إىل الدراسة هذه تضاعيف يف وتطرق باحثني، جمموعة مع

 اجلزيرة شبه وأقالمي الرشق دول زار الذي »نيبور« الدامنريك الرحالة

 من الثاين النصف يف واألحساء( والقطيف )أوال فهيا مبا العربية
 أوال أن الدامنريك( الرحالة نيبور )أي فيذكر عرش، الثامن القرن

 احلارض الوقت يف أما ومدينة، قرية وستني ثالمثائة تضم اكنت
قرة«)؛(. ستني القدمي(.. )البالد العامصة جانب إىل تضم فإهنا

ل٤٤ ل٤
م(:2010) المرشد عباس دراسة

 »للقرية العمراين التوسع موضوع يف املرشد عباس أشار

 امليالدي عرش السادس القرن هناية يف اإلداري وتنظميها البحرانية«

 بالنسبة أمهية األكرث األثر أن »إال فقال: اهلجري العارش القرن وهناية

 التوسع هو السابقة.. الفرتة يف يقصد البحرانية.. القرية تارخي إىل

األنفاق بناء وباألخص البحراين، باملجمتع حلق الذي العمراين

 ذو المشهد كتاب: أبحاث ضمن وتاريخه الخميس مسجد هاشم، سعيد ( 1)
 انظر نيبور، للرحالة األجنبية النسخة عن نقالً ،56ص الثاني، الفصل المنارتين،

.15 2ص
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 مجسد مبقربة عنربة أبو مقربة يربط الذي النفق ويعد األرضية،

 األنفاق أمه من الفرنسية اآلثار بعثة عنه كشفت الذي اخلميس
 اكنت جدرانه ألن وحتطميه بردمه قامت احلكومة أن إال التارخيية،

 من اهلائل العدد وظهور ههال، البيت بأهل التوسل بعبارات مزينة

 السادس القرن هناية يف قرية 300 من أكرث إىل وصل الذي القرى

. عرش

 البحرين »يف أن م 1573 سنة الصادرة العمثانية الوثيقة فيف

 فلوري ألف أربعون السنوي ريعها وأن قرية، ثالمثائة من أكرث

 وهذا اللؤلؤ«، صيد من خاصة البندقية( يف تستخدم ذهبية )معلة

 إذا نمسة ألف 60 من بأكرث تقدر عالية ساكنية كثافة وجود يعين

 وفق نمسة 200و 150 بني الواحدة القرية ساكن معدل اكن ما

 نفهسا الفرتة يف ماجد ابن الرحالة أكد وقد األنرثوبولوجيا، معاير
قربة«)؛(. 350 بنحو يقدر البحرين قرى عدد أن

 نقل يف قصد غري عن أخطأ قد رمبا املرشد عباس أن ويلحظ

 قرية (350) رمق إىل فأشار البحرانية، القرى عدد حدد الذي الرمق
 (360) هو النجدي ماجد ابن ذكره ما أن الصحيح بيمنا حبرانية،

 يف ذلك أثبتنا ومكا )الفوائد(، كتابه يف مكا حبرانية وبلدة قرية

 تقدمت مكا - ذكر النجدي ماجد فابن الدراسة، هبذه املالحق قسم

 بثالمثائة »أوال« البحرين جزيرة يف والبلدات القرى عدد - اإلشارة

 خمطوطه يف ومدون مكتوب، واحض وبنص وبلدة، قرية وستني

العربية. باألحرف

الصحيح العدد دراسته من آخر موقع يف ذكر املرشد ولكن

 والذاكرة الجماعية الهوية احتكار البحرانية.. القرية ذاكرة المرشد، عباس (1)

 من الجزء هذا ونشر <31ص البحرانية، القرية ذاكرة الثاني، القسم التاريخية،

م.2009/11/06 بتاريخ - العدد ملف الوفاق، مجلة في كتابه
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األكرب العدد اختفاء تفسري يف املرشد عباس األستاذ واجهتد

4 
 ل
ي 3
آلم 3

 أ ي3
3

 قاله ما بأن اعتقادنا يعزز ما وهذا حبرانية، قرية (360) ب املقدر

 هو إمنا (350) ب البحرين جزيرة يف القرى عدد عن سابقًا املرشد

 عباس األستاذ فقال التايل، النص يف وحصحه هسوًا، وقع قد خطأ

 البحرين خريطة عن القرى نصف من أكرث غياب »إن املرشد:

 وتغيب القرى تلك تاليش إىل أدت اليت األسباب عن بالسؤال يدفع
 السياق يف املرشد قال مث وخرياهتا«. أهلها مصري وعن تارخيها

 املصادر تسعفنا ال الشديد األسف »مع سؤاله: عىل لإلجابة العام

(«.360) ال القرى لك أمساء حتديد يف التارخيية

 موجودة اكنت اليت القرى بعض أمساء لنا تذكر ذلك مع ويه

 البحرين، جغرافيا يف اليوم ذكرًا هلا جند وال معينة، زمنية فرتة يف

 تغيري يف الرمسية املناطق بعض تلحبه الذي الدور من يقربنا وهذا

 واحد، امس يف املناطق بعض دجم أو التارخيية املناطق أمساء

والبلدي. املدين التنظمي جحة حتت األخرى املناطق أمساء وتغييب

 من األكرب العدد الختفاء أعطيت اليت التفسريات مضن من

 وجزء والقطيف البحرين من لك يمشل إليه املشار العدد أن القرى

 أوسع إقلميًا يعين اكن البحرين امس أن اعتبار عىل األحساء، من

 من إلهيا أرشنا اليت العمثانية الوثيقة أن إال احلالية، اجلزيرة من

 إىل بالتحديد تشري واكنت األحساء، وايل من صادرة اكنت قبل

 صدور سنة بني الفاصلة الزمنية الفرتة فإن وبالتايل احلالية، اجلزيرة

 اختفاء هشدت اليت الفرتة تعترب 1867 سنة وهناية 1573 الوثيقة

 بداية حبلول النصف من أقل إىل عددها وتضاؤل البحرانية القرى
1900.)((»

 .33ص البحرانية، القرية ذاكرة المرشد، عباس (1)
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 حبوادث االختفاء هذا بربط رؤيته وقدم البحرين، جزيرة قرى من

 وقوع وكذلك مرار، العامين اكلغزو وكرثته للجزيرة اخلاريج الغزو

 الوافدين القبليني بني الداخلية واحلروب والرصاعات الفنت حوادث
 من فرعية عناوين حتت اجلزيرة)'( قرى عىل واعتداءاهتم إلهيا

 هذه المسوا الذين والرحالة املؤرخني لك منطق وهو دراسته،

 البعض أمساه ما ووقوع البحرانيني، تارخي يف اإلنسانية النكبة

 سنوات أو امليالدي عرش الثامن القرن يف األعظم« »الشتات حباالت

اهلجري. عرش والثاين احلادي القرنني من

-K جل٤ ٤

م(:2012) سيف آل الله عبد دراسة

 من وقرى )مدن كتابه يف سيف آل الله عبد األستاذ مىض
 (360) قدميًا البحرين جزر يف بأن القائلني مىحن عىل بالدي(

 البحرين، بالده يف الكبري المك هبذا مرارًا إميانه وكرر وقرية، مدينة

 لكام عىل هذا التارخيي اعتقاده تعزيز يف ومؤرخ كباحث واستند

 )تارخي كتابه يف يعقوب بن يوسف املجاور اكبن سابقني مؤرخني

 كتابه يف النجدي ماجد بن أمحد اخلليجي الربان ولكام املستبرص(،

 )جزيرة كتابه يف فرويغ عباس اإليراين املؤرخ ذكره وما )الفوائد(،

البحرين(.

 اكنت سيف آل قال املنامة« »مدينة عن حديثه مدخل فيف

 اجلغرايف يقول مكا قرية 360 من تتكون األزمان سالف »يف البحرين:

 الشيباين عيل بن حممد بن يعقوب بن يوسف العريب الرحالة

 املجاور، بابن املعروف م(1291 - 1205 / ه 690- 601) الدمشيق

البحرين، )جزائر كتابه يف فرويغ عباس اإليراين املؤرخ قال ومكا
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 4 قرية 360 هبا اكن إنه قيل حىت للخراب تعرضت البحرين »إن صو(:
(.٤مهدمة«) قرية (90) إال اخلزو ذلك بعد مهنا يبق مل ومدينة،

 هناية يف عاش الذي ماجد ابن العريب الرحالة اجلغرايف وقال
 ثامن »إن البحرين: جزر عن حتدث عندما عرش اخلامس القرن

 العذبة، املياه هبا توجد مكا قرية، 360 وهبا أوال، تمسى جزرها
(.2اللؤلؤ«) ومغاصات

 موضع يف التارخيية بوري قرية عن سيف آل حتدث وعندما

 مجلة القرية هذه عن كتابته بني تسللت املذكور كتابه من الحق

 واليت القدمية البحرين قرى إحدى يه »بوري قوله: يه ودالة قصرية
(.3قرية«) 364 القرى هذه عدد واكن اليوم، حىت باقية زالت ما

 متقابلتني صفحتني يف سيف آل الله عبد املحايم األستاذ وعاد

 عىل للتأكيد بادت( مث سادت )قرى وعنوانه السادس الفصل من

 قال حيث ومدينة، قرية (360) من تارخييًا البحرين جزر تكون

 مبملكة اليوم تعرف اليت أوال وقرى مدن »واكنت الشأن: هذا يف

 لكها املجاور ابن عهنا قال واليت وقرية، مدينة 360 البحرين

 والقرى املدن هذه من العديد اندثرت وقد واحدة، عدا ما شيعية

 واملنازعات والتعديات الداخلية واحلروب اخلارجية الغزوات بسبب
 يف سيف آل الله عبد األستاذ قال مث (، والطرد«) الهتجري ومعليات

 الغريفة قرية تارخي عن البحرين ومدن قرى عن حملية دراسة

 أن إىل أرشنا سابقة مواضيع »يف اندثرت: قد قرية ويه القدمية،

360 من تتكون اكنت مساهيج( وجزيرة املنامة )جزيرة أوال جزيرة

.16ص بالدي، من وقرى مدن عبدالشهآلسيف، (1)

.نفسها الصفحة ،السابق المصدر (2)

.199السابق،ص المصدر (3)
.412السابق،ص المصدر (4)
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 تقلص فقد اآلن أما وقرية، مدينة (360) لقلنا الدقة أردنا ولو قرية،

 أو اختفت أن بعد وقرية مدينة (100) عن يقل ال ما إىل العدد هذا
القدمية«)؛(. والقرى املدن من العديد اندثرت

 املذكور كتابه بآخر حديثه عند سيف آل الته عبد األستاذ وقال
 »سبسب« قرية ويه القدمية، البحرانية القرى إحدى تارخي عن

 هذه اندثرت وقد التارخيية، لكيب دار قرية غريب جنويب الواقعة

 عن املذكور بكتابه لكامه مطلع يف سيف آل وقال اآلن، القرية

 املدن من العديد مصدت »نعم البحرين: بالده جبزيرة القرى عدد
 قال مكا قرية 360 أي السنة، أيام عدد عددها اكن اليت والقرى

 املوافق ه630 العام يف املستبرص( )تارخي كتابه يف املجاور ابن

 وستون ثالمثائة وهبا أوال، جزيرة اجلزيرة »وتمسى نصه: ما م، 1232
(.2واحدة«) قرية خال ما املذهب إمامية قرية

ه ج٤ ل٤

السلمان: حميد محمد الدكتور رأي

 جاميع، وأاكدميي حصيف واكتب مؤلف الرأي هذا صاحب

 تارخي بدراسة االهمتام وخباصة ومادته، التارخي عمل يف ومتخصص

 لبعض الناقدة رؤيته كتب والبحرين، للخليج الربتغايل ل االحتاك

 البرت »طريقة ب البحرين تارخي يكتبون الذين البرتيني املؤرخني

 وأهواءمه يتفق مبا التارخيية« لملعلومات والقطع واالنتقائية

 تعرض ولقد التارخيية، النصوص بنقل ال ومنافعهم ومصاحلمه

 وقرى البحار )أسد عنوانه له تارخيي مقال يف السملان( حممد )د.

 تارخي ،4189 )العدد البحرانية الوسط حصيفة يف ونرشه البحرين(،

بن أمحد اخلليجي الربان البحار بأسد وعىن م(،2014/2/25 النرش

.413ص بالدي، من وقرى مدن سيف، آل الله عبد (1)
.425السابق،ص المصدر (2)
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 اجلزيرة عن )الفوائد( كتابه يف كتبه وما النجدي السعدي ماجد

 قول من مضنه وما أوال(، املمساة البحرين )جزيرة ويه الثامنة

 قرية( وستني )الثالمثائة تبلغ البحرين لقرى عددية كرثة بوجود
أوال. أو البحرين جبزيرة

 الكتب أحد مؤليف بعض جرأة - قبل من الحظنا مكا - والحظ
 عىل مثال، جمرد وهو البحرين)، جامعة يف تدرس اليت الدراسية

 معلومات من املؤلفان أراده ما وانتقاء التارخيية، النصوص برت

 هذا يف شطهبام ومهنا تارخيية، معلومات من كرهاه ما وحذف

 جزر يف قرية وستني ثالمثائة وجود عن ماجد ابن قاله ما الكتاب
 الثالث القرن حىت زمنًا وأبعد اآلن، من عام( 500) قبل البحرين

 ما أوال جزيرة زار الذي املجاور ابن زمن حىت أي امليالدي، عرش
 كتابه يف القرى عدد الزائر هذا ودؤن (2ه()626-625) عايم بني

 برت معلية السملان وانتقد وستني، بثالمثائة ( املستبرص() )تارخي

 كتابته وإعادة احلقيقة هذه خيص فميا ماجد البن التارخيي النص
 والطلبة القراء عىل متوهيًا القرى من الكبري العدد هذا ذكر بدون

 ماجد ابن قول وتزوير البحرين لتارخي وتشوهيًا للكتاب والدارسني

تعاىل. الله رمحه

 هو لمقصود لكتاب بأن - لسلمان الدكتور من ال - اجتهادمنا أظن،وهذا (1)
 الله عبد أحمد محمد لمؤلفيه م(2002- 1500 الحديث.. البحرين )تاريخ كتاب

 البحرين بجامعة التاريخية الدراسات مركز عن الصادر العابدين زين وبشير
 التاريخي المستند في ماجد ابن نص وبتر القطع وقع وقد م،2009 عام

الكتاب. هذا من 87ص في المنشور
.39ص البحرين، مسند الحسيني، حسن (2)

 هذا من صفحة آخر البحرين، صفة باب المستبصر، تاريخ كتاب: المجاور، ابن (3)
 أخرى وصفحات ،109ص أخرى نسخ وفي النسخ، بعض في 167ص الكتاب،
 المسماة الحجاز وبالد ومكة اليمن بالد صفة كتاب: ومنها مختلفة بطبعات

.33 1ص ،2ج المستبصر، تاريخ كتاب

239



 وأقر البحرين(، وقرى البحار )أسد تقدم مكا املقال عنوان اكن

 قرية (360) وجود من ماجد ابن ذكره مبا السملان الدكتور فيه

 ولكن حساسية، وال مبالغة بال الكرثة هلذه وتأييده البحرين جبزر

 قطع من املذكور الكتاب يف جاءت اليت لملغالطة تنبهيًا تضمن

 بوجود القائلة الرئيسية معلومته وبرت ماجد البن التارخيي النص

 ورذ اهلجريني، والعارش التاسع القرنني يف بالبحرين قرية (360)

 ابن نص من العدد هلذا احلذف معلية السملان حممد الدكتور

الطائفية(. )نظارة لبس ومن احلساسية بعدسة أمساه ما إىل ماجد

مقاله: في السلمان قال

 مبمهة يقوم الطائفية والعدسة النظارة استخدم من »بعض

 لبعض واللصق القطع طريق عن الناس وأفاكر عقول تدمري
 وهذا أساسًا، املكتوب التارخي تشويه هبدف التارخيية املعلومات

 بسيطًا مثالً ونرضب لألسف، الدراسية كتبنا بعض به ابتليت ما

 هشاب الزاخر البحر أسد للربان كتاب فيف غريه، عرشات من هنا
 البحر عمل أصول يف »الفوائد ب املوسوم ماجد بن أمحد الدين

 الدراسات مركز إصدار من هو وباملناسبة والفصول«، والقواعد

 من وليس اخلمية، برأس األمريي الديوان يف والوثائق التارخيية
 العارشة الفائدة يف وحتديدًا أوال، جلزر وصف وبه املعارضة، جهة

 املتقدم البحرين ويه الثامنة، »اجلزيرة يقول: إذ الكتاب، هذا من

 كتابة ويعيد قرية(، وستون )ثالمثائة وفهيا أوال، وتمسى ذكرها،
 وكأنه التارخي، يف موضويع اكتب أنه مدعيًا بدوهنا السابقة الفقرة

خلقه«. بعض يف الله سبحان فيا كتب، فميا ماجد ابن يشارك

بقوله: السملان( )د. ويعلق

 جزر بأن يذكر ملن العداء هذا رس ما نعمل ال »حقيقة

 وبأهلها، بالقرى زاخرة لمليالد عرش اخلامس القرن يف البحرين
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 فهيا املبالغ احلساسية هذه سبب ما أدري وال ؟، العذبة ومبياهها

 قرى وصف ومن الوطن، حب نديع دمنا ما )قرى( لكمة من

وعددها؟. البحرين

 باحلديث تفاخر األخرى اخلليجية »فالدول لكامه: وتابع
 عن البحث وحتاول بل أراضهيا، عىل قرية أو مستوطنة أقدم عن

 اليت وباحلضارة بالساكن املأهولة واملناطق القرى أعداد زيادة

 أن مساع جمرد حىت البعض يكره وهنا القدم؟ منذ حتوهيا اكنت
 قرى وجود عن يتحدث ماجد ابن البحار أسد مثل ومالحًا مؤرخًا

 ماجد ابن أن لو هؤالء متىن ومك بل اآلن، من عام 500 حوايل قبل
 الدكتور حتدث مث ؟، أساسًا يذكرها ومل نيا،الد هذه يف يولد مل

 وقطع واحلذف، البرت معلية وأثر خطورة عن السملان محيد حممد

 وخباصة الناشئة من وجتهيلهم األجيال عىل التارخيية املعلومات

والشباب. الصغار

ة:
23
2
ا 5
إ ٦? 3

والرحالة والجغرافيين المؤرخين أسماء جدولة
 عن األولية املعرفية البيانات من مجعناه ما أمه رسد وبعد

 بعدد - والرحالة واجلخرافيني املؤرخني من - القائلني جمموعة

 هناية يف نود قرية، (360) والبالغة البحرين جبزيرة والبلدات القرى

 ومعارصمه« وحديهثم »قدميمه املؤرخني أفاكر تلخيص الفصل هذا

 الفصل ألفاكر راجعة« »تغذية تقدمي جمرد غرضها ليس جداول يف

 القارئ من الطلب بقصد هو بل حفسب، وتكريهسا احلقيقة وغرس

 عن البحث من تزيد جديدة آراء حتديد عىل مساعدتنا الكرمي

 يعتقد اكن وممن والباحثني والرحالة واجلغرافيني املؤرخني أمساء

 خراب من إليه آلت وما قرية ثالمثائة من األكرث القرى بوجود

مقصود. وتغييب ودمار
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 عىل - التخصصيني خباصة - القراء بعض بقدرة نعتقد وحنن

 أدلة من يرونه مبا دناوإمدا وختصيبه، وإثرائه املحبث هذا إغناء

 واجلغرافيني املؤرخني ومصادر تارخيية، ووثائق ومستندات، إثبات

 ومدوناهتم مشاهداهتم، وجسلوا املنطقة، زاروا الذين والرحالة
والعملية. الخشصية وانطباعاهتم

 املقرتحة اجلداول جمموعة ستكون املحبث هذا هناية وحم

التايل: النحو عىل يه

 قرية (360) بوجود القائلني القدماء املؤرخني بأمساء جدول ٠

حبرانية.

لعمثانية. الوثائقوالرسائل •

 لقائلني واملعارصين املحدثني املؤرخني جدولبأمساءعددمن ٠

حبرانية. قرية (360) بوجود

٤ ٤ K-
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السابع الفصل

البحرانية القرى حصرت التي الدراسات





 اليت املعارصة الدراسات جمموعة األخرية السنوات يف تعددت

 الباحثني بعض قيام اهمتامها من واكن البحرانية، بالقرى اهمتت
 وهذا وحديثًا«، »قدميًا القرى جمموع حرص بعملية وغريمه البحرانيني

 القرى هذه وجود يف تشكك اليت املزامع عىل املبارشة ردودمه أحد

 أعداد حرص يف جتاوزت اليت الدراسات خباصة عددها جمموع ويف

 يف سرنى مكا بعضها يف يتجاوزها أو مائتني يقارب مبا القرى هذه

الفصل. هذا يط

 املؤرخني من عدد بني اتفاق من السابقة احللقة يف ذكرناه وما

 حبرانية وبلدة قرية (360) وجود عىل واألجانب العرب واجلغرافيني
 من خليفة« »آل قبيلة جميء وقبل العامين، الغزو محالت قبل

 يف الواحضة االجتاهات أبرز أحد هو البحرين جزيرة إىل العتوب
 القائلني من مجيعًا ومه واجلغرافيني، املؤرخني من فريق كتابات

 قبل وبلداهتا« البحرين قرى من الكبري المك هذا »وجود بفكرة

 يف وبالتحديد العتوب« من خليفة آل »قبيلة وسيطرة حلمك خضوعها

 الثاين القرن هناية إىل اهلجري السابع القرن هناية من املمتدة الفرتة

امليالدي. عرش الثامن للقرن واملوافق عرش

 من بعدمه أىت ومن املحدثون املؤرخون يتوقف مل ولكن

 البحرين جزيرة يف العددية« »الكرثة إىل اإلشارة عن املعارصين
 بأرقام حىت املذكورة السابقة الفرتة يف ومدهنا قراها وإىل »أوال«،

 أمكن، ما القرى هذه حرص لعملية مهنم حماوالت مع عددًا أقل

 اكنت حبرانية قرية (360) بوجود علهيم السابقني اعتقاد وتأكيد

 القدمية، التارخيية الدراسات من عدد يف وقامئة سائدة أساسًا
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 جماور البن االستبصار تارخي ومهنا متأخرة، دراسات يف وكذلك
 كتبه وما ماجد، البن )الفوائد( وكتاب الفداء أليب البلدان وتقومي

 إبراهمي والشيخ الذخائر كصاحب واملؤرخني العملاء بعض الحقًا

النويدري. وسامل املبارك

 بني اليت للدراسة موضوعًا - وهناك هنا - إشاراهتم اكنت فقد

 وميكننا آخر، حينًا تفصيليًا أكرث بنحو أو حينًا جممل بنحو يديك

 ويه أوال، جزيرة ذكرت اليت املتأخرة الدراسات بعض إىل اإلشارة

 الباحثني بعض أن إىل التنبيه ميكن ولكن بهتا،كتا تارخي يف متفاوتة

 ال قرية (300) من بأقل القرى عدد فقط حرص ممن املعارصين

 وإمنا قرية(، والستني )الثالمثائة وجود حبقيقة يؤمنون ال أهنم يعين

 فمتكن واقعية، بطريقة بأمساهئا القرى هذه حرص حاولوا ألهنم

 واإلحصاء، واحلرص العد يف وأكرث املائتني خط عبور من بعضهم

 حرصمه يف املائتني جتاوز يستطيعوا مل الباحثني من أقل ونفر
 حىت جتاوز عن اجلهد أخلصوا إن - مهنم عدد جعز بل القرى، عدد

 - 300) بني ما العدد بأن بيهنم السائد االعتقاد وبيق األوىل، املائة

 حبرص قاموا الذين الباحثني جهود أن إال حبرانية، وبلدة قرية (360
 - 100) بني ما العدد حرصت ألمساهئا فعيل بتحديد القرى عدد

معقولة. نتاجئ إىل ويصل ويتجدد، يسمتر سوف (225

 قرانا دراسة إىل املعارصة التارخيية الدراسات بعض تصدت
 الباحثني بعض أسلوب واكن أمساهئا، وذكر وحرصها البحرانية وبلداتنا

 سنحاول املحبث هذه يف وإننا تفصياًل، اكن وبعضها عامًا، جممالً

 وبلدة قرية (360) بوجود تؤمن وغالهبا الدراسات، هذه تقسمي

أنواع: ثالثة إىل حبرانية،

قرية. (200) من بأكرث القرى حرص قسم .1

حبرانية. قرية مائتني من بأقل آخر وقسم .2
قليالً. أقل أو مبائة القرى عدد حيرص الثالث والقسم .3
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 عىل اجتاه للك ممثلة عينة االجتاهات هذه من وسنأخذ

 النظر برصف احلرص سبيل عىل ال متثيلية مناذج جمرد ويه حدة،

 يف دونت دراسات ومجيعها مفرداهتا، وعدد عينة لك جمموع عن

 ومع املعارصة، الزمنية الفرتة حدود يف تدخل أو األخريين القرنني

متداخلة. فرتة متثل فهي ذلك

ه ل٤ ٠

مائتين: من أكثر األول: االتجاه

 وأخرى اهلجري، عرش الرابع القرن من دراسة االجتاه هلذا اخرتنا

 الدراسات هذه ومن اهلجري، عرش اخلامس القرن يف باحهثا صنفها
 موسوعة صاحب العصفور يوسف الشيخ العالمة حفيد كتبه ما

 عصفور آل تيق حممد الشيخ ابن عيل حممد الشيخ وهو احلدائق،

 والبنادر(، اجلزائر جغرافيا يف )الذخائر كتاب صاحب البحراين الدرازي

 يف النويدري الله عبد بن سامل الدكتور لألستاذ يه الثانية والدراسة

البحرين(. لقرى اجلغرايف معجمه أو البحرين )مناطق كتابه

م(:2009) البحرانية القرى عن النويدري دراسة .1

 النويدري الله عبد بن سامل الكبري البحراين واملؤرخ األستاذ كتب

 نرشه ما كتاباته بني ومن البحرين، بالده تارخي عن دراسات جمموعة
 البحرين(، )مناطق عن املمهة اجلغرافية - التارخيية دراسته مؤخرًا

 )موسوعة كتاب من الثاين املجلد مضن اخلامس الفصل يف وذلك

 جبهد إجنازه مت مشرتك موسويع ثقايف معل وهو البحرين(، تارخي

م.2009 عام يف بالبحرين نرشه مت وقد الباحثني، من جمموعة

 »مناطق عن دراسته مطلع يف النويدري األستاذ ذكر وقد

 صدور فرتة منذ اجلديد امسها وهو البحرين، مملكة أن البحرين«
 مملكة أن وحدد بعده، وما م2002 عام الوطين العمل ميثاق

 جزيرة، 40 عىل حيتوي »أرخبيل اجلغرايف: باملفهوم يه البحرين
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 من كبري عدد وفهيا مربعًا، مرتاً كيلو (711,9) اإلمجالية مساحهتا

 عدد معني برمق حيدد مل النويدري األستاذ ولكن والقرى، املدن

 املثال، سبيل عىل قرية (200) حرص أنه يذكر فمل والقرى، املدن

 بالتسلسل تتبع ذلك مقابل يف أنه بيد إليه، إشارة بدون العدد وترك

 السائدة األجبدي التوزيع طريقة وفق والبلدات القرى هذه أمساء

 أمساء ذكر وتسلسل التوزيع معلية يف وتنقل العربية، ثقافتنا يف

 وتداخلت »الياء« حرف إىل »األلف« حرف من البحرانية القرى

 غري البلدات أو البائدة والقرى املأهولة، القرى التسلسل هذا يف

 أكرب حلرص اجهتادية حماولة يه الدراسة هذه دونته وما املأهولة،
بأمساهئا. البحرانية والقرى البلدات من عدد

 وبائدة، بالساكن مأهولة وقرية مدينة (227) النويدري أحىص وقد

 باإلضافة هذا دقيقني، غري ذكرها اليت القرى إحصاء يف نكون وقد
 كبرية قرى من جزءًا اكنت صغرية حبرانية قرى جمموعة إىل

 التارخيية، وعايل القدمي، للبالد تابعة صغرية وقرى سرتة، جكزيرة

 الدراسة هذه سياق يف تذكر مل ولكن ومساهيج، واملاحوز، وتوبيل،

 حبرانية دراسات إلهيا أشارت بيمنا مهنا، الصخرية القرى بعض سوى
أخرى«)'(.

يأيت: ما توضيح وميكن

 للقرى تعداده يف اجلزر بعض أدخل النويدري سامل األستاذ أن - أ

 آهلة -مكناطق التارخيية اجلزر خباصة - البحرانية والبلدات

واملحرق. صاحل والنيب سرتة جكزر بالساكن

 اكنت خصيرة كتجمعات الصغرية القرى بعض إىل أشار قد أنه - ب

 ذكر دراساته تضمنت وقد كبرية، لقرى سابقة مرحلة يف تنمتي

وغريه. القدمي البالد وقرى سرتة، جزيرة كقرى لذلك مناذج
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 التجمعات بعض حذفنا ولكن ومدينة قرية 232 حوالي الكامل العدد كان (1)
خليفة. آل العتوب مجيء بعد المستحدثة السكانية

2 
ل

إ
أع

2٠ 

ل٠3ا

 مكدينة املستحدثة اجلديدة املدن بعض أمساء أدرج أنه - ج
 األحياء من عددًا يدرج ومل زايد، ومدينة محد ومدينة عيىس

 اساكن حفص، جد اساكن سرتة، كإساكن اجلديدة السكنية

 واساكن اللوزي، أو كرزاكن اساكن النويدرات، اساكن عايل،
 من جزء تارخييًا يه األحياء هذه أن باعتبار ذلك وغري الرفاع

السابقة. املدينة أو القدمية القرية أرايض

القرى بعدد جدول

األبجدية الحروف وفق مرتبة والمدن

القرى عدد الحرف القرى عدد الحرف القرى عدد الحرف

1 ا. 7 ش 23 أ

24 م 6 ص 13 ب

7 ن 2 ض 1 ت

4 ه 1 ط 25 ج

1 و 1 ظ 18 ح

1 ي 13 ع 3 خ

- - 3 غ 10 د

- - 5 ف 13 و

- - 15 ق 3 ز

227 (٤ المجموع) 8 ل 20 ص

257



خليفة: آل عيس بن حمد الشيخ رسالة في قرية مائتي من أزيد .2
 بن محد البحرين شيخ وجهها اليت اهلامة الرسالة هذه ليست

 رمضان هشر غرة البحرين يف الربيطاين لملعمتد خليفة آل عيىس

 مفصلة وعملية تارخيية دراسة م(1936ه/1355) سنة املبارك

 - هامة تارخيية وثيقة مبثابة - اعتقادنا يف ولكهنا وأاكدميية،
 حفسب حتمل لكوهنا ال ،احلقيقة دمع يف بالتأكيد مهنا يستفاد

 كذلك ألهنا وإمنا عهده، يف البحرانية القرى عدد عن واقعية معرفة

 سلطة وأعىل اجلزيرة، يف األول املسؤول عن صادرة هامة وثيقة

 خليفة، آل عيل بن عيىس بن محد شيخها هو آنذاك البالد يف

 مستحسنًا وليس واملحرق، املنامة مدينتا العدد.. ذلك إىل باإلضافة

 إدارهتا عن أول ومكسؤول للبالد، حكامك لكامه يف التشكيك قبول
 العمل واإلدارية السياسية املمهة هذه وتستوجب فهيا، والسلطة

 القرن من اخلمسينات منتصف فرتة يف ومدهنا البحرين قرى بعدد

املنرصم. العرشين

 جديد مستشىف بتشييد تطالب العام مضموهنا يف فالرسالة

 واخلدمات، اإلجنازات بعض عن الرسالة وحتدثت للناس، خدمة

 كتعداد املرشوع الطلب ذلك مسوغات جنبهيا بني طوت مكا

 سوى خيدمهم وال نمسة، (150,000) البالغ آنذاك اجلزيرة ساكن

 استوجب لذلك نظره، يف اكفيني غري ومها البالد، يف مستشفيني

 يليب ثالث مستشىف تشييد و بناء أجل من املعمتد مع التفامه

املنرصم. العرشين القرن من الثالثينات فرتة يف املواطنني حاجة

 إىل خليفة آل عيل بن عيىس بن محد الشيخ رسالة وتضمنت

قوله: الربيطاين املعمتد

وإمنا املوجودين، املستشفيني معل ننقص أن نريد ال »إننا
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 ت المساعدة على بحصولهم رعايانا على التمهل هو نتوقعه الذي
 ق الذين للناس الحاضر الوقت في ويحصل اآلن، من أكثر الطبية

 ا ما يوجد أنه مع قليلة، طبية مساعدة )القرى( الريف في يسكنون
أ (. والمحرق«) المنامة غير قرية علىالمائتي يزيد

 ا حاكم خليفة آل عيسى بن حمد الشيخ رسالة كانت ولما
 1 مستشفى وتشييد إلنجاز رسالة مجرد آنذاك وتوابعها البحرين

 :3 في والساكنين للمواطنين الطبية االحتياجات يلبي وثالث جديد
 وعدد البحرانية، القرى عدد ذكر سوى يستوجب ال وهذا الجزيرة،

 الرسالة تتكفل ال فأمر القرى هذه أسماء تحديد أما سكانها، تحداد
 كي مستشفى، وتشييد لبناء وطلب مناشدة مجرد ألنها بتوضيحه

 باإلشارة البحرين حاكم اكتفى لهذا للمواطنين، طبية خدمة يقدم
أسمائها. ذكر إلى ال عهده في البحرين قرى عدد إلى

 نسبياً، كبيرتان مدينتان والمحرق المنامة أن فيه شك ال ومما
 كما منهما، القريبة القرى من آخر عدد - العادة في - بهما ويلحق
 عند يسمى ما أو السكنية األحياء بعض أراضيهما داخل في تتوزع
واحد وكل ،(2بالفرجان) آخرين وعند بالفرقان، المواطنين بعض

.8 رقم الملحق انظر (1)
 جماعة لدى سائد شعبي تعبير وهو )فريج(، الكلمة هذه ومفرد »الفرجان«، (2)

 أو بالمنامة الفاضل( )فريج المثال سبيل على فيقال المواطنين، من كبيرة
 في - فينطق المواطنين من آخر قسم أما المحرق، مدينة في الحياك( )فريج
 تغيير أي فرقان، وجمعها )فريق( بلفظ )فريج( كلمة - السابق اللفظ مقابل
 سكني حي فريق«.. أو »فريج بكلمتي ويقصد القاف(، بحرف )الجيم حرف

 القرى من بعدد أو أخرى( مدن في أو والمحرق المنامة )في سواء بالمدينة
 فالفريق وهكذا النويدرات، بقرية الشمالي أو العالي كالفريق الكبيرة البحرانية

 صغيرة بقرية السكانية كثافته وفي الجغرافية، مساحته في أشبه الفريج أو
 حلت وقد البحرين، قرى من كبيرة قرية أو صغيرة مدينة حدود ضمن مدرجة
 = زمن في صغيرة قرى أسماء محل وجودها في اليوم السكنية األحياء تسمية
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 القرى عدد جمموع فإن وبالتايل ذلك، أشبه ما أو قرية مياثل مهنا

 الشيخ رسالة نص يف جاء وما قرية، مائيت من أكرث سيكون آنذاك

 يف بأن لملعمتد قوله من البحرين حامك خليفة آل عيىس بن محد
 املنامة) قرى أن قصد إمنا قرية( املائيت عىل يزيد )ما البحرين

 باعتباره البحرانية، القرى تعداد يف حمسوبة ليست ( واملحرق)

 معلية من احلامك استثناها وقد باملدينتني، ملحقة القرى هذه أن

باحلقيقة. أعمل والله املائتني، القرى تعداد من أخرجها أي العد..

عملاء امسها ذكر اليت ( املندثرة) القرى عدد أضفنا وإذا

 الكبيرة، وعالي وتوبلي سترة وجزيرة القديم البالد كقرى كبيرة قرى ضمن غابر
وغيرها.

 )تسعة( عددها والبالغ المنامة بمدينة الفرجان أو الفرقان وجود إلى وباإلضافة (1)
 مدينة وأطراف للعاصمة، الجغرافي المحيط في قرى ومجموعة تجارية، أحياء هناك

 الحورتين، أو الحورة رمان، رأس الماحوز، القديم، البالد قرى هذه ومن المنامة،
والسويفية. السقية، أنس، ابن وحالة سوار، ابن حالة والقضيبية، الغروبات،

 الزبارة من الوافدة القبائل بحض قبل من ه 1225 عام في المحرق نزول قبل (2)
 ثالث المحرق في األصيلة التاريخية القرى من هناك كان قطر جزيرة وشبه
 كتاب انظر والدير(، عراد، )سماهيج، قرى وهي المدينة، تشييد قبل قرى

.91 - 89ص الثاني الفصل غزال، لمنى العتوب تاريخ

 ألسباب سكانها وهجرها سابقة، فترة في اندثرت التي الكثيرة البحرانية القرى من (3)
 قرى وبساتين: وحقول مزارع مجرد أو أشباحاً وبقيت مبانيها، وخربت متعددة،

 هرتى، أو وهلتا والشريبة، أنس ابن وحالة سوار، ابن وحالة وقزقز ومري بربورة
 زيدان، وأبو والمويلغة، السوق، وحلة خفير، وأبو عشيرة، وأبو وشبات والدونج
 زيدان، أبو والمزروعية، وفاران وبربري والصمان، غزال، وأبو والسويفية، وحزيان،

 دونج، خصيفة، خرباباد، جبور، بويرد، بردج، بريغي، بربورة، بهام، أبو محارة، أبو
 ظهران، صرفاء، الصمان، شراكي، شريبة، شباثى، سلباء، سبسب، روزكان، زويس، دار،

 ال الشاخورة من القريبة غريفة ثمود، عالي حويص، عالي حض، عالي مغن، عالي
 نور ناصرية، ناصفة، مري، محاري، محاري، كويثر، كتكان، سلمان، ميناء من القريبة
القرى. من وغيرها والعقير ولقبيط وكتكان وصداغة، هداروه جرفت،
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 واخرون م(2009) النويدري دراسة في جاء ما وبخاصة التراجم،
 الشيخ رسالة في قرية( المائتي على يزيد )ما على الباحثين من
 اقترب قد البحرانية القرى مجموع كان خليفة آل عيسى بن حمد
 رقم من أدنى أو قوسين قاب أو أكثر، أو قرية الثالثمائة عدد من

 القرى أسماء أسقطنا ما إذا بحرانية قرية (360 - 330) بين ما يتراوح
 ويتبصر القول يتدبر أن - حينئذ - عاقل ولكل حديثاً، نشأت التي
وأبصر. تأمل لمن شهادة فتلك فيه،

ل

 آل
 ل

8: 
د

وأقل: مائتان الثاني: االتجاه

 القرى أمساء حلرص والتمكحا التارخيية الدراسات حبض كتبت
 )نصف تبلغ حينًا ومتقاربة حينًا متباعدة فرتات خالل البحرانية

 هذه ومن اهلجريني، عرش واخلامس عرش الرابع القرنني يف قرن(

إليه: أشار ما املعارصة الدراسات

البحراين.. التاجر عيل حممد الشيخ العالمة دراسة

 اهلجريي املبارك نارص بن إبراهمي الشيخ العالمة دراسة

البحراين. التوبالين

 الهسالوي سملان املال بن حمسن املال واخلطيب الشاعر قصيدة

البحراين.

البحراني. الناصري علي محمد والخطيب المال ودراسة

م(: 1967) البحرانية القرى عن البحراني التاجر علي محمد الشيخ دراسة .1
 )عقد كتابه البحراين التاجر عيل حممد الشيخ العالمة كتب

 تارخي إن ويقال م، 1967 سنة وفاته قبل أوال( تارخي يف الآلل

 التارخيي كتابه مادة وترك األربعينات، يف اكن الدراسة هذه كتابة

 مرة ألول الكتاب هذا خمطوطة طبعت حىت خمطوطًا املذكور
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 وفاته من عامًا (27) ميض بعد م 1994 عام البحرانية األيام مؤسسة

هيلع. الله رمحة

 تارخي من ما حد إىل تفصييل جلانب املؤرخ هذا فيه وتعرض

 جمموعة كتابه فصول أحد يف ذكره ومما واحلديث، القدمي البحرين

 واجلزر أوال جزيرة يف املنترشة البحرانية واجلزر واملدن القرى

 تعاىل حبمده يزال ما احلارض يومنا حىت اكن ما مهنا هلا.. التابعة

ذكرى. وبيق زمن منذ اندثر ما ومهنا هذا، يومنا حىت وعامرًا قامئًا

 ملمجوعة دراسته البحراين التاجر عيل حممد الشيخ قسم وقد

 تتكون اليت الرئيسية« اجلزر »توزيع وقاعدة أساس عىل واملدن القرى

 بالناس، والعامرة بالساكن املأهولة اجلزر وخباصة البحرين، جزر مهنا

 املؤرخني لدى املمساة األم البحرين جلزيرة التاجر الشيخ أفرد مفثالً

 ملدينة أشار أن فبعد دراسته، يف هبا خاصًا عنوانًا )أوال( جبزيرة

 الداخلة البحرانية القرى من كبرية جمموعة ذكر للبالد كعامصة املنامة

 مث سكنية، ومنطقة قرية مائة عدد من وتقرتب اجلغرايف، حميطها يف

 وقراها املحرق جلزيرة مستقالً فصالً التاجر عيل حممد الشيخ أفرد

مهنا. القريبة وحاالهتا الصغرية جزرها مع عرشة السبع

 سرتة »جزيرة التاجر عيل حممد الشيخ خص ذلك وبعد

 مركوبان، اخلارجية، واديان، قراها ومن عهنا، بإشارات العرش« وقراها
 النيب جلزيرة وانتقل وغريها، القرية البيض، أبو حالة إسفاله، مهزة،

 جبزيرة البحراين الثقايف الرتاث مصادر يف قدميًا املمساة صاحل
 ثالث وذكر العملاء، وأجنبت العمل جزيرة اكنت اليت »األلك«

 السكنية األحياء ذكر عىل يأت مل لكنه املايئ، حميطها يف قرى

 وفاته بعد ومرافقها منازهلا بنيت ألهنا بقرى أشبه ويه اجلديدة

 البحراين التاجر الشيخ ذكر ذلك وبعد م، 1967 عام يف الرمحة هيلع

غري أمهيهتا عىل جزيرة ويه النعسان، أم جزيرة هيلع الله رمحة
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 أما احلارض، يومنا حىت كذلك تزال وما زمانه، يف بالساكن مأهولة

 اكن من إال الساكن من أحد هبا ليس »مهمة عهنا: فقال حوار جزر
 والقرى املدن جمموع يكون وبالتايل المسك«. صيادي من ها ينتاب

 وحالة ومدينة قرية (130) ذكرها اليت اجلزر هلذه التابعة واحلاالت
 قرى من التاجر ذكره ما إحصاء يف تقديراتنا حصت إن ( سكنية)

 اإلشارة يف األجبدي الرتتيب يستخدم مل أنه ويلحظ وبلدات،

والبلدات. القرى ملمجوعة

م(:1979ه-1399) المبارك الشيخ دراسة .2
 البحراين التوبالين املبارك نارص بن إبراهمي الشيخ العالمة كتب

 وذكر البحرين(، )حارض التارخيي.. كتابه من متصلة صفحات يف

 حوايل امس املجعم( حروف عىل البحرين )بلدان عنوان حتت

 العامرة البحرانية واجلزر واملدن القرى من قليالً أقل أو (200)

 أو زمن منذ اندثرت قد بائدة قرى وأمساء الساكن، واملأهولة

 إبراهمي الشيخ العالمة واستخدم تعبريه، حد عىل خراب اآلن يه

 جعلته اليت العربية« »األجبدية ويه السائدة الطريقة املبارك

 العربية اللغة حروف بايق مث الباء، حرف مث األلف حرف من يبدأ

 حبرف تبدأ قرية امس يذكر مل ألنه »اهلاء«، حرف إىل انهتى حىت

 والبائدة املأهولة واملدن القرى أمساء توزيع مت حيث »الياء«،
 معلية واستغرقت ،(2العربية«) »األجبدية طريقة عىل سواء حد عىل

البحرين(. )حارض املذكور كتابه من صفحة عرشين حوايل احلرص

 التوبالين املبارك آل نارص الشيخ ابن إبراهمي الشيخ وذكر

البائدة القرى من أخرى جمموعة احلرص معلية أثناء البحراين

48 - 27أوال،ص تاريخ في الآلل التاجر،عقد محمدعلي (1)

 .53 - 32ص البحرين، حاضر المبارك، ناصر بن إبراهيم (2)
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 على ومنها واالندثار، والزوال الخراب إلى مصيرها آل التي والمنتهية
 أبو محارة، أبو زيدان، أبو غزال، »أبو وبلدات: قرى المثال سبيل
 دونج، خصيفة، خرباباد، جبور، بويرد، بردج، بريغي، بربورة)!(، بهام،
 شراكي، شريبة، شباثى، سويفية، سلباء، سبسب، روزكان، رويس، دار،

 عالي حويص، عالي حص، عالي مغن، عالي ظهران، صرفاء، الصمان،
 سلمان، ميناء من القريبة ال الشاخورة من القريبة غريفة ثمود،
 جرفت، نور ناصرية، ناصفة، مري، متحاري، كويثر، كتكان، فاران،

(.2 وغيرها«) هداروه
 أخرى مصادر في ذكرت وقد خربت، قد أخرى بحرانية قرى وهناك

 في عصفور آل تقي محمد الشيخ ابن علي محمد الشيخ ذكرها كالتي
 بعض لدى أحياناً يعرف ما أو والجزائر( البنادر جغرافيا في )الذخائر كتابه

 بعض ذكر حيث المحاسن(، عيون أو البحرين )تاريخ بكتاب الباحثين
 الثالث القرن من األول الربع في (3معمورة) زمنه في تزال ما التي القرى
 والدونج، وهلت، ومشهد، وبربورة، ورويس، »كتكان، مثل الهجري عشر
 واندثرت خربت ثم (4وغيرها«) وصداغة والعقير، ولقبيط، حويص، وعالي
 مصادر في والبلدات القرى هذه بعض وتذكر لها، سكانها بهجرة

وغيرها. البحرانية التراجم ككتب البحرانيين

 في كما البحارنة المؤرخين بعض تعبير حد على معمورة قرية »بربورة« كانت (1)
 كما هجرية،1319 سنة كتبه الذي عصفور آل علي محمد للشيخ الذخائر كتاب
 البريطاني المؤرخ العشرين القرن بمطلع العامر وجودها من جزء إلى أشار

 إلى خرابها إن إبراهيم الشيخ لقول الخراب، إلى بعد فيما آلت ثم لوريمر،
قريب. عهد

.53 - 32ص البحرين، حاضر المبارك، ناصر بن إبراهيم (2)
.248ص والجزائر، البنادر جغرافيا في الذخائر كتاب عصفور، آل علي محمد (3)
.13 - 12ص السابق، المصدر (4)
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م(: 1966) السهالوي قصيدة في وبلداتها البحرين قرى .3
 ومألوفة معتادة ثقافية مصادر اعمتاد عىل الباحثون اعتاد

 املخطوطات وبعض التارخيية والدراسات اجلخرافية اكخلرائط

 لبلد والبلدات القرى عدد معرفة يف هبا يستعان اليت والرسائل

 الشعر قصائد استخدم الشعراء بعض ولكن احلالية، اكلبحرين معني

 بل مستحدثة، ليست التجربة وهذه البلدات، هذه بعض ذكر يف

 كسرتة البحرانية القرى بعض ذكر العيوين املقرب فابن قدمية، يه

 البحراين اخليط حممد بن جعفر الشيخ البحر وأبو شعره، يف

 أوال جزيرة قرى من حبرانية قرية وعرشين مخس من أكرث ذكر

 وقد متتالية، سنوات عرش من ألكرث هبا نزيالً اكن حيمنا املحروسة

 إشارات خالل من العريقة اجلزيرة هذه قرى من عدد عىل تعرفنا

قصائدمه. من أبيات يف هلا الشعراء بعض

 يف القرى لبعض اإلشارة تكون أن الشعراء جتربة يف واملألوف

 يف ثالث أو اثنتان واحدة، مهنا، بعدد حمدودة اكلبحرين معني بلد

 شعراء بعض ولكن الشعراء، بعض ينمظها اليت الشعر قصائد بعض

 -قصيدة إبداعية بطريقة - لينمظوا املحدودية هذه جتاوز البحرين

 البحرين بالدنا يف واملدن القرى لك بعدد الناس تعرف اكملة

 ومن البحراين. الغرييف السيد قصيدي يف ذلك حلظنا مكا احلالية

 الوطين التارخي يف كباحثني - لنا بالنسبة املمزية الوطنية القصائد

 البحراين الهسالوي سملان بن حمسن املال الشاعر قصيدة - للبحرين

 ذكر اليت البحرين« بلدان عدد يف »نظام عنوان حتت املهشورة

 يف عامرة وقرى مدن من البحرين بلدات أمساء الشاعر هذا فهيا

 املهمتني من عدد تداول فقد اندثرت، قد اآلخر وبعضها ننا،زما

 ممن وخباصة ألسنهتم عىل القصيدة هذه والوطين الثقايف برتاثنا

اخلطباء. من الرثايئ بالشعر هيمت
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 اإلنسان تارخي يف تقف مل القرى وحرص الرصد معلية إن

 يف ذلك اكن سواء وحدها التارخيية الكتابة منطية عىل حفسب

 أخرى طريقة البحرين حشراء بعض أظهر وقد مقال، أو حبث أو كتاب

 الهسالوي حمسن واملال الغرييف السيد فاختذ واحلرص، الرصد يف

 نظره يف املوجودة القرى حرص يف طريقة الحشر من البحراين

 وعددها القرى هذه إىل أشار حيث الشعر، من قصيدة نظم بطريقة

 واكن البحراين، الهسالوي سلمي آل سملان املال بن حمسن املال

 اجلنوبية، الهسلة يف ولد ولكنه سرتة، جزيرة من الشاعر هذا أصل

 موطهنا عائلته استوطنت أن بعد القرية هذه يف أهله مع وسكن

 سلمي آل حمسن باملال ذلك بعد وعرف أهالهيا، مع وتفاعلت اجلديد

البحراين. الهسالوي

 البحراين الهسالوي سملان املال بن حمسن املال نظم وقد

 املناطق بعض فهيا أحىص الشعيب( )الشعر يف قصيدة الله رمحه

 فهيا ذكر بيتًا (19) من مكونة القصيدة وهذه البحرانية، والقرى

 »حشالت ديوانه من اكملة القصيدة نص وإليمك حبرانية، قرى (105)

 يف )نظم عنوان حتت الزمان« سادات وآله النيب رثاء يف األحزان
(. البحرين() بلدان عدد

البلدان حسبة يف منظوم شعر هذا

 يلخوان حسبوا شعر يف عددمه مجلة

والدير احلد قاليل ملحرق مساهيج

 وجلفري خلريفة أو ماحوز أو واملنامة

اخفري وبو صداغة أو بين أو اميلغة

رمان رأس معامه أو واحلورة ونعمي

 ,لزمان« سادات وآله النبي رثاء في األحزان شعالت السهالوي، محسن مال (1)
.316 - 315ص



الجزيرة ويا حالته او عراد بلدة
 لشجيره أو ويالبسيتين الشجر وأم

الجزيرة ويا مني مع سنابس أو ديه
 طشان أو لمصلى كرباباد جدحفص

القرية ابالد مع والحلة والقدم
 الجنبيه بالد أو حبشي اجبلة

لسقية وبالد باد سلما أو غريفه
 أخريان مع مروزان ويا وازنج

معامير وبواصيبع كرانة مقشاع
لهجير شاخورة حجر أو وبقوة لقبيط

وصخير الزالق مع ولبديع جسرة
 جنوسان أو باربار ادراز مقابا أو سار

تذكر بربورة أو والكورة والهملة
 لعكر بلد أو ونويدرات سند بلدة أو

عسكر أو دور أو جو أو البيض أم حالة مع
 يخوان مركوبان أو اسفالة مع امهزة

فارسية أو واديان يا أو والقرية
 والخارجيه علي جد ويا جرداب

المالكيه ويا صدد أو كليب دار
 دمستان مع بوري سلماباد أو عالي

ثنتين شهركان أو كرزكان وبالد
 الرفاعين ياه أو كوارة ابو وفريق

السهلتين ويا وجبيلته توبلي مع
إبهان أبو ويا مني وجبيلة حاج جد
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البالدين لك عقب مجرة بين أو مرخ

التاليني القضيبية ويا احلمص وأم

البحرين قلعة القرى عقب واليل

اإلساكن مدينة خيوان بلد آخر أو

املختار أمحد النيب اغىل الصالة وألف

 األطهار وآله املصطىف ويص حيدر أو

األخيار ابناها أو فامط والزاكية

البلدان حسبة يف الشعر ختام هذا

٤ ل٤٤

م(: 1999) النارصي عيل حممد لملال أخرى دراسة .4

 املال نرش البحرين( قرى )ممسيات كتاب من عنوان حتت

 بإحدى قصرياً مقاالً الله رمحه النارصي عيل حممد والشاعر اخلطيب

 امس حيمل الذي الكبري بكتابه تعريفًا البحرين يف املحلية املجالت

 ما ممجع وهو وتوابعها(، حاليًا البحرين أوال.. جزيرة قرى )ممجع

جزأين. من مكون كتاب يف بعد ينرش مل خمطوطًا يزال

 املقال هذا يف النارصي عيل حممد املال املرحوم وذكر

 أحصاها اليت املأهولة القرى من عددًا املذكور كتابه يف جسل أنه

 عدد واكن اهلاء(، حرف إىل األلف )حرف من ابتداء الفعلية بأمساهئا

وبلداهتا. البحرين قرى من قرية وعرشين مائة مقداره ما القرى هذه

 إىل مقاله يف البحراين النارصي عيل حممد املال أشار مكا

 ويه البائدة، القرى أو املأهولة غري والقرى البلدات من عدد

 حسب الصغرية ومهنا الكبرية، مهنا قرية وثالثني مخس حوايل

 حلة »العقارية، يه..: القرى وهذه إلهيا، املنتسب وحسب آثارها،

الرشيبة، سلبة، العني، حكلة الرمشة، شباثة، الفارسية، السيف،
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 ،18 العدد دلمون، جمعية وآثار تاريخ مجلة دلمون. الناصري، علي محمد (1)
.63ص

.156ص البحرين، شعب تراث من الناصري، علي محمد (2)

 ق
 ا
 إل
8: 
1 

:3:

 مروزان، الرقعة، املزروعية، حويص، عايل معن، عايل البجوية، الرويس،
إخل. ( مري«) املحاربة، كتكتان، خاران، بربورة، حيان، سبب

 حممد املال الشعيب تراثها يف البحرين حباثة عاجل وكذلك

 واملدن القرى البحرين( شعب تراث )من كتابه يف النارصي عيل

 بطريقة البائدة( أو )العامرة سواء القرى هذه توزيع ومت البحرانية،

 قرية (165) عددها بلغ وقد العربية، للحروف األجبدي الرتتيب
 بإقلمي نظره يف منترشة وبلدة قرية (360) بني من وعامرة مندثرة

سابق. فصل يف ذلك أوحضنا مكا أوال جزيرة وليس البحرين بالد

 ذكر البحرين( شعب تراث )من عنواهنا إىل أرشنا دراسة ويف

 البحراين النارصي عيل حممد والشاعر واخلطيب املال املرحوم

 بالقول هيلع السابقني املؤرخني خىط عىل أنه تعاىل الله رمحه
 خالف ولكنه قرية، وستني ثالمثائة قدميًا البحرانية القرى عدد بأن

 مل حيث فقط، أوال جبزيرة القرى هذه وجود حرص يف الباحثني

 وذهب املذكورة، اجلزيرة يف القرى هذه عدد النارصي املال حيرص
 )جزر خيص ال والبلدات القرى من العدد هذا بأن القول إىل

 (360) العدد هذا اشمتل وإمنا وتوابعها(، أوال احلالية.. البحرين

 »للبحرين الواسعة اجلغرافية احلدود لك عىل - نظره يف - قرية
 إىل غربًا، اخلرج إىل مشاالً البرصة فوهة من متتد اليت القدمية
(.2 مضهنا«) من أوال وجزيرة جهر، وقاعدهتا جنوبًا، الربميي

 عيل حممد األستاذ شاعرنا حياة عىل تقدم من لك أن ويلحظ

 المك هذا ينسب مل بعده أىت من أو عارصه أو وعرصه النارصي

عىل املمتد )اإلقلمي( البحرين بالد إىل والبلدات القرى من الكبري
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 إىل مشاالً البرصة مدينة من العريب للخليج الغريب الساحل طول
 شديدة )أوال( البحرين جزيرة يف أقواهلم بيمنا جنوب، معان حدود

 املؤرخني من أحد يشاركه مل أنه مكا فهيا، لبس وال الوضوح،

قوله. يف والباحثني

 رأيه يسند مل الله رمحه النارصي عيل حممد املال أن ويلحظ

 املال فبيق مناقشته، ميكن دليل إىل أو إليه الرجوع ميكن ملصدر
 مقولة ويه املقولة، هبذه ينفرد الذي وحده النارصي عيل حممد

 بالد أرايض يف منترشة اكنت (360) البحرانية والبلدات القرى أن
 »جزيرة أرايض يف فقط قامئة أو منترشة وليست اإلقلمي، البحرين

 رأيه اكن لو احلقيقة إىل أقرب النارصي يكون وقد وحدها، أوال«
ومصادره. التارخي من بأدلة مسندًا

ه ٤ ل٤

قرية: مائة الثالث: االتجاه
 القرى عدد حرصت اليت التارخيية الدراسات من جمموعة مثة

 قدميًا البحرانية القرى عدد بأن بعضهم قول مع املائة حدود يف

 هذه وغالب فقط، مائة عدد إىل سوى يشريوا مل ولكهنم ،(360)

 الذخائر وصاحب النادري كتبه ما باستثناء زماننا يف متت الدراسات

هلجريني. (14-13) القرنني يف

الدراسات: هذه ومن

م(:1833 ه 1250) النادري ب الملقب كازروني إبراهيم محمد دراسة .1
 كتب فاريس أصل من إيراين مؤرخ الدراسة هذه صاحب

 سنة (180) قبل اخلليج يف الساحلية واملدن اجلزر عن دراسته

 يف الساحلية واملدن اجلزر »تارخي دراسته عنوان واكن خلت،

 وإمنا مكتوبة، دراسة عىل حنثر مل احلظ ولسوء الفاريس«، اخلليج

العنكبوتية. الشبكة مواقع يف منشورة إلكرتونية نخسة هلا توجد
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 الخليج في الساحلية والمدن الجزر تاريخ كازروني، إبراهيم بن محمد (1)

.14ص إلكترونية، نسخة الفارسي،
.14-3السابق،ص المصدر (2)

٦ 
ل

 .آل
 ل

آلب

1 
:3؛

 1250) أعوام بني ما ونرشها املذكورة الدراسة كتابة وتارخي

 اكجار، شاه حممد امللك عهد يف بإيران جهري أو مقري (1264 -

 (180) أو جهريًا عامًا (184) حوايل قبل أي م،1833 عام حوايل يف

 مقدمهتا يف جاء مكا للدراسة األصلية والنخسة تقريبًا، ميالديًا عامًا

 ،681 رمق حتت بإيران، الوطنية املكتبة يف توجد خمطوطة

 وعرضها 17.5 صفحاهتا صفحة، 218 من وتتكون ،1320 وجحمها

 االلكرتونية النخسة أن بيد سطرًا، 16 صفحة لك ويف مس، 8.5

خمترصة.

 إىل الفارسية األصلية نخسته من خمترصاً الكتاب ترمج وقد

 اعمتادًا م،2004 أبريل/نيسان هشر يف الوحدي محيد العربية اللغة

 موجودة أخرى بنخسة ومبقارنهتا أعاله، إلهيا املشار النخسة عىل

 جملس مكتبة يف أخرى ونخسة السابق، السنات جملس مكتبة يف
 الكتاب هذا ويف اإليرانية، العامصة بطهران.. اإلساليم),( الشورى

 وحدد حبرانية، وقرية بلدة (98) ذكر إىل اإليراين الاكتب تطرق
فعليًا. أمساءها

 كعدد آنذاك القامئة األولية البيانات بعض املؤرخ هذا وأعىط

 أم زمانه يف عامرة اليوم يه وهل عيوهنا، وبعض فهيا، العائالت

 البحرين جزيرة أرض عىل موزعة والبلدات القرى وهذه خربت، قد

 يف وقدر دراسته، يف قال مكا قرية (366) أصل من فهيا ومنترشة

 الكثري فهيا بأن ووصفها تسكهنا، اليت العائالت عدد وقرية بلدة لك
(. واألهنار«) والبساتني واألجشار العيون من
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ه(:1367 )ت الذخائر صاحب دراسة .2
 كتاب صاحب العالمة حفيد قاله ما املثال سبيل عىل ومهنم

 عصفور آل تيق حممد الشيخ ابن عيل حممد الشيخ احلدائق

 واجلزائر( البنادر جغرافيا يف )الذخائر كتابه يف البحراين الدرازي
 من مشاخيه بعض عن نقل قد الله رمحه أنه م( 190 1ه/13 19) سنة

 بعدد السابق الزمان يف البحرين قرى عدد »اكن أنه: قوهلم العملاء

 بيوهتم فتلك وفروهشا، سقوفها اآلن بيق ما فبظملهم السنة، أيام

 ومع مائتني«، من أزيد اآلن املمعورة والقرى عروهشا، عىل خاوية

قال: حيث وبلدة، قرية (87) حوايل سوى يذكر مل ذلك

 رمان، ورأس وحوره، وجفري، والمساهيح، وحمرك، »منامة، ومهنا

 وكرانة، وقلعة، وكرباباد، ودي، وسنابس وكرزاكن، وكتاكن، ومين، ونعمي،

 احلسان، وجزيرة الدخان، وجبل وباربار، وجنوسان، احلاج، وجد

 وبوري، وعايل، وضلع، وسار، مجرة، وبين ودراز، وبديع، ورشيبه،
 وقدم، وجهر، وألك، وشاخورة، وجحر، صاحل(، النيب )أي وجزيره

 وسرتة أوال، وبربورة، ورويس، ومهلة، وجدحفص، وهسلة، وابكوة،

 وغريىف، وتوبيل، وكورة، القدمي، وبالد ورفاع، قرية، مخسة، ويه

 واقعة ويه وجو الصغرية، وحلة وجبيالت، وسقيه، وزجن، لكيب، ودار

 وماحوز، احلبش، وجبلة ومصىل، صيبع، وأبو ومهشد، البحرين، منهتى

 والدوجن، اخلارجية وقرية وبستان، ومقاب، ودمستان، ومرخ، وقرية،

 وهلتا، وجدعيل، وجنبية، ولقبيط، وسند، وصدد، وجور، والعقري، وعراد

 بىن، و وصداغة، وشويكة، عيل، وحلة الكبرية، وحلة حويص، وعايل

 وحرنان، ومروزان، آباد، ملسو الدار، وعني وهشراكن، املزارعة، وفريق
 مما ذلك وغري القاموس، يف ذكرها وصغرى كربى بالبحرين قريتان

سيذكر أي «)!<.. اجلزيرة هذه من والشعراء العملاء حاالت يف يأيت
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 13 - 12ص والجزائر، البنادر جغرافيا في الذخائر العصفور، علي محمد (1)
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3٠:

 ذكر أو بالرتمجة يقوم حني البحرانية والبلدات القرى بعض أمساء

باء.واألد للعملاء الذاتية السرية

 العصفور عيل حممد الشيخ نص يف اللكامت بعض وبتأمل

 يأيت: مبا احلقائق بعض عىل تأكيده جند الذخائر صاحب البحراين

 أيام بعدد السابق الزمان يف وبلداهتا البحرين قرى عدد أن أ-

 تأليف تارخي قبل حبرانية وبلدة قرية (360) وجود أي السنة.

 عام شعبان هشر من عرش الثاين يف ونرشه الذخائر كتاب

م.1901ه/1319

 أهل لقيه ما بسبب عددها تناقص بعد املمعورة القرى أن - ب

 عام يف وذلك مائتني، من أزيد اآلن هو ظمل من البحرين

 تسعني عن يزيد ما ذكر الرمحة هيلع ولكنه م،1901ه/1319
فقط. قرية

 الذي البحرانية القرى عدد اخنفاض أو االنتاكسة هذه وسبب - ج

 ظمل هو واملؤرخني العملاء من وغريه الذخائر صاحب حدده

 هذه من اآلن بيق ما وأن البحرانية، القرى هذه ألهايل الظاملين

 وفروهشا، سقوفها هو الذخائر صاحب تعبري حد عىل القرى

 أحوال إليه آلت ما بسبب عروهشا عىل خاوية بيوهتم فتلك

وأمنية. اقتصادية وأزمات ودمار خراب من القرى هذه

 البحرانية القرى من املائتني عىل الذخائر صاحب تأكيد مع - د

 استمكل وليته فقط، قرية (93) حوايل مهنا ذكر فإنه املمعورة

زمانه. يف العامرة القرى من يذكره مل ما حبرص نصه

 الاكملة شبه القرسية اهلجرة أن الذخائر صاحب لكام من يبدو - ه

 بعض فهيا بيق اآلخر وبعضها البحرانية، القرى بعض يف

 يفيد قوله وبعض البالد، بداخل مناطق حنو نزحوا أو أهالهيا
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 بيوهتم فتلك وفروهشا، سقوفها اآلن بيق ما »فبظملهم بذلك:

 من أكرث ميض بعد ما اللكام هذا وقيل عروهشا«، عىل خاوية

الزمان. من قرن

 تزال ما ذكرها اليت البحرانية والبلدات القرى من كثرياً أن و-

 مثل االندثار نصيبه اكن اآلخر حبضها بيمنا بأهله، حممورة

 بربورة، حويص، عايل هلتا، املزارعة، فريق حرنان، مروزان،

 والعقري جبيالت ومويلغة، مري، صداغة، لقبيط، جن، الدو

 وضلع ورشيبه، احلسان، وجزيرة الدخان، وجبل وبستان

وغريها. املزارعة، وفريق وصداغة ومهشد

 اكلهسلة قمسني أو منطقتني من مكونة القرى هذه بعض أن ز-

 »أو )قريتان( وحرنان جنوبية، وهسلة مشالية لهسلة تنقسم

 العصفور عيل حممد الشيخ قال مكا سرتة مثل قرى« مخس

سنة. (115) قبل زمانه يف وذلك ذخائره، يف

 أمساء سيذكر أنه نظرنا لفت الذخائر صاحب املؤلف ن - ح

 سريهتم وذكر العملاء من عدد برتمجة يقوم حيمنا أخرى

 يأيت مما ذلك »وغري الرصحي: بقوله ذلك عن وعرب الذاتية،

اجلزيرة«. هذه من والشعراء العملاء حاالت يف

77٤ ٤

م(: 1908) لوريمر دراسة.3

 املؤرخ الضخمة اجلغرافية - التارخيية الدراسة هذه صاحب

 زار الذي لورمير« جوردن »جون املعروف الربيطاين واجلغرايف

 مادة ومجع م1904 عام يف العريب اخلليج دول وبلدان البحرين

أخرى. ثقافية وبأدوات ميدانية زيارات من سفره
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 تاريخ في الخليج »دليل هو الموسوعية دراسته عنوان وكان



 في البحرين وكتاب األول، المجلد الجغرافي، القسم الخليج، دليل لوريمر، (1)
.350 - 330ص المرشد، عباس وتجميع تلخيص الخليج، دليل

إ:ؤ2
I
2 
:3:

 ثقافية موسوعة حقيقهتا يف ويه العربية«، اجلزيرة ووسط معان

االجمتاعية. وثقافهتا وجغرافيهتا املنطقة تارخي عن خضمة

 م1904 سنة الدراسة هلذه معلوماته مجع »لورمير« ابتدأ وقد

 املتعددة زياراته مضن ومدهنا وقراها وجزرها البحرين زار حيمنا
 يف العربية اجلزيرة شبه من ومناطق ومعان اخلليج ملنطقة

 ميدانية بزيارات الدراسة هذه إجناز أجل من وقام املذكور، العام
 املذكورة، دراسته أمكل مث املختلفة، وقراها البحرين ملدن كثرية

 قرى تارخي إىل تطرق من للك مرجعًا وبقيت م1908 سنة ونرشت
 بعضها (1حبرانية) وبلدة قرية (100من) أكرث وذكر البحرين، وبلدات

 لورمير زمن يف قامئة بلدات اكنت أو مندثرة قرى وأخرى جزر،

 بربورة قرى مثل وفاته بعد فميا اندثرت مث م،1904 العام مطلع
 القرى من عددًا أمهل أنه مكا وغريها، رشبة املويلغة، ونورجرفت،

 القدمي، والبالد سرتة يف مكا الكبرية القرى مضن املندرجة الصغرية
 مضن ذكرت ألهنا القرى بعض فضاعت اكملاحوز أخرى وقرى

إليه. تنمتي اليت لملنطقة الكربى التمسية

 )لورمير( ذكرها اليت املختلفة البحرانية والبلدات القرى ومن

 العكر، أنس، ابن احلالة، عايل، العجاج، قلعة الدار، عني عدامي، قرى

 بربورة، باربار، البقشييش، قلعة جبوية، هبام، أبو بدعة، عسكر،

 فارسية، الفالة، دمستان، الدراز، بوري، قوة، بو البديع، القدمي، البالد
 اهلجري، اهلريدية، اهلملة، حليتان، احلجر، حبيش، جبلة الغريفة،

 اجلنبية، مجرة، بين اجلبلة، اجلبيالت، سوار، ابن حالة احلورة،

 جدحفص، جدعيل، اجلزائر، بالج جو، اجلرسة، اجلسرية، جنوسان،

كورة، كرزاكن، كرانة، كرباباد، جرداب، اجلفري، اجلبيالت، احلاج، جد
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 املالكية، املخروق، املاحوز، املعامري، لكيب، دار خريان، خفري، أبو

مروزان. املرخ، مقابة، مين، املنامة،

 نورجرفت، املويلغة، املىلص، املقشع، قرى كذلك ومهنا

 القلعة، القدم، خليًا(، البحرين )قلعة الربتغال قلعة النويدرات،

 روزاكن، الرقعة، رمان، رأس الرشيق، الرفاع الغريب، الرفاع القرية،

 سلبة، الصخري، المشالية، الهسلة اجلنوبية، الهسلة صيبع، أبو صدد،

 الشاخورة، هشراكن، سار، سند، سنابس، سملاباد، الصاحل، عبد حالة

 توبيل، مراقيب توبيل، طشان، السقية، اخلميس، سوق الرشيبة،

 وعراد، الدير، قرى توجد املحرق جبزيرة وكذلك الزجن، الزالق،
 ( قرى() )مثان سرتة جبزيرة وتوجد ومساهيج، قاليل، البسيتني،

 العيش، أبو القرية، سفالة، مهزة، مرقوبان، اخلارجية، واديان، يه

صاحل. النيب جزيرة وكذلك احلمرية،

ه 2٤ ٤

طهبوب: حمدي فائق .4
 البحرين عن العملية رسالته طهبوب محدي فائق كتب

 البحرين )تارخي كتابه من األول الفصل مدخل يف ودؤن احلالية،

 البحرين، جزيرة عن األولية معلوماته م(1870 - 1783 السيايس

 املنامة جزر مهنا.. جزر جمموعة من مكونة اليوم إهنا عهنا وقال

 اجلزر من عدد مع صاحل والنيب وسرتة نعسان وأم واملحرق

 أمهية ال اليت وهبة حافظ عن نقالً قال مكا الصخرية الصغرية
(.2هلا«)

قرية« (365) أوال أو البحرين جزيرة يف اكن إنه »ويقال وقال:

.347- 330ص الخليج، دليل في البحرين المرشد، عباس (1)
.21ص م،1870 - 1783 السياسي البحرين تاريخ طهبوب، حمدي فائق (2)
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 ما وهو قال مث جونز(، )فيلكس ل البحرين( )جزيرة كتاب عن نقالً

 الشأن: هذا يف فقال حاليًا البحرانية والبلدات القرى عدد عن يتبناه

 البحرين قرى عدد فإن فيه مبالغًا اكن أم اللكام هذا حص »وسواء
 أمساء تفاصيل يف طهبوب يدخل ومل املائة«)!(، تتجاوز ال اليوم

 صفحات يط يف ولكنه ثارها،واند تدهورها أسباب وال القرى، هذه

 مثل خاطئة تارخيية مبعلومات التارخيية القرى بعض ذكر كتابه

 من ثقافة أدىن له من لك يسهتجهنا حفص وجد القدمي البالد

 حميل رصاع يف رئيسيني كطرفني ذكرمها وقد بالده، عن البحرانيني

وداخيل.

 العتوب اهمت »قد طهبوب: محدي فائق املرصي املؤرخ قال

 ساكن بني سواء والشيعة السنة طائفيت بني العنيف املذهيب بالرصاع
 واعمتد (، »الزبارة«) وأهايل البحرين ساكن بني أم أنفهسم، البحرين

 حالة مفرساً عبارته نقل حيمنا التحفة كتابه من النهباين نظر وجهة عىل

ومطع«. حسد نظرة لآلخر مهنام لك »فنظر بقوله: املذهيب الرصاع

وتارخيي: اجمتايع خبطأ قال مث

 »البلد بلدة يف السنيون األهايل يسكن اكن البحرين »ويف

 ماجد«، آل حممد بن »أمحد الشيخ آنذاك يزتمعمه واكن القدمي«،

 ويرأهسم حفص«، »جد بلدة يقطنون الساكن من الشيعة واكن

 يف العتوب املذهيب االنقسام هذا ساعد وقد مدن«، »احلاج

 معهم واتصال البحرين يف أعوان هلم اكن وأن بد وال »الزبارة«،
(.3البحرين«) احتالل عىل ساعدهتم هامة معلومات هلم فنقلوا

املذهيب( )الرصاع قضية املحبث هذا يف يعنينا ال أنه ومع

.21ص م،1870 - 1783 السياسي البحرين تاريخ طهبوب، حمدي فائق (1)

.48السابق،ص المصدر (2)
.49 - 48ص السابق، المصدر (3)
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 ، قطر« أهايل وبني بيهنم وال أنفهسم البحرين ساكن بني ال
 بوجه - هناك يكن مل بأنه القول ميكن األساس هذا عىل أنه إال

 أنفهسم وساكهنا البحرين أهل بني إطالقًا مذهيب رصاع - عام

 اعتداءاهتم بسبب أو السنية القبائل جميء بعد إال بالدمه داخل

 الساحقة أغلبيهتم يف البحرين أهل اكن جميهئم قبل وما املتكررة،

 آخر بسبب أو سيايس رصاع هو بيهنم يمت رصاع ولك الشيعة، من

الدينية. باملذهبية له عالقة ال اليت الخشصية اكلرصاعات

 يكن مل حفص وجد البالد أهل بني املذهيب الرصاع فإن هلذا
 يف الساكنني الشيعة من مه القريتني أهايل جفميع قط، مذهبيًا
 القدمي البالد أهل بني رصاع من طهبوب زمعه ما وأن بالدمه،

يف تدقيقه لعدم منوذج هو حفص جد أهايل من والشيعة السنة،

 قبوله فيمكن قطر جزيرة شبه من الزبارة وأهل البحرين أهل بين الصراع أما (1)
 قد فردية حاالت وهناك عليه، كأدلة واضحة تاريخية وقائع نملك ال كنا وإن

 محدودة جماعية مواجهة حالة في وربما مذهبية، مواجهة وقوع تفترض
 البحرين في البريطاني المعتمد عباس بن القاسم أبي رسالة في جاء كما
 أبو قال حيث م،1873 عام شهر أبو في البريطاني الحاكم إلى رسالة في

 أي صارت.. »أنه البريطاني: للحاكم رسالته من مقطع في عباس بن القاسم
 أهل إنه حيث والبحرين، قطر أهل بين البحر في الغواويص بين فتنة وقعت..

 انقتل شيعة البحرين وأهل سنة، مذهبهم كلهم عديد.. إلى الزبارة من قطر
 القول يمكن صحت إن واقعة مجرد تلك عبد«، بحار البحرين غواويص من

 تمثل بالضرورة ليست ولكنها وقعت، قد واحدة مذهبية مواجهة بأن حينئذ
 من وغيره طهبوب يريد كما والبحرين قطر أهالي بين غالباً مذهبياً صراعاً

 وقوعها صحة مع المواجهة هذه دوافع تكون فقد بذلك، اإليحاء المؤرخين
 منها أقوى المعيشي االقتصادي طابعها في وأنها األولى، بالدرجة معيشية هي

 مع المعيشية والمصلحة المذهبية المشاعر فيها تفاعلت وربما النزعة، مذهبية
 بن القاسم أبو وصفها مواجهة إلى فأدت العصبية وحساسيتها القبلية النزعة
 الذيكان بالموقف مرتبطاً آنياً التفاعل يكون وقد ظاهرها، في مذهبية عباس
الفريقين. من الخواويص عليه
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 ويه مفتعل، املذهيب الرصاع فهذا لديه، اليت واملعلومات األخبار

 من بيهنم اكن ما وبالتايل أوالً، مهنا التأكد هيلع جيب اكن فرية

 عىل سياسيني فريقني بني رصاع فهو القريتني من عوائل بني رصاع
 ماجد آل بني يكن مل السيايس الرصاع أن مكا وحطامها، السلطة

 البالد أهايل عن رقية آل بني هو بل مدن، األمري أو مدن واحلاج

 حفص جد يف فريقه عن ممثالً حفيص اجلد مدن واألمري القدمي

السياسية. ومجاعته وأرسته مذكور آل نرص الشيخ مع املتعاون

5 
ف

و 5

م(: 1996 )ت جيرمان )وبرت البريطاني والجغرافي المؤرخ .5
 من يظهر مكا واحد آن يف وجغرايف مؤرخ جريمان روبرت

 بني للبحرين التارخيية )اخلرائط عنواهنا اكن اليت دراسته عنوان

 الدقيق التداخل هذا عن املؤلف هذا كشف وقد م(،1970- 1817

 هنا ومن والتارخي، اجلغرافيا عملي بني العملي ختصصه يف

 )ثالثة من ومكون موثق كتابه أن ويلحظ احلملية، أمهيته يكتسب

 والتارخيية والسياسية الطبيعية اخلرائط من وافرًا عددًا مض أجزاء(

 كتيب يف مطبوع هلا متهيدي كتايب مدخل إىل باإلضافة املتنوعة،

 باللغة حديثة طبعة فهي إلهيا رجعنا اليت الكتاب طبعة أما مستقل،

م(. 1996) عام هو وتارخيها اإلجنلزيية،

 من جمموعة األورويب واجلغرايف املؤرخ هذا مجع وقد
 من األوىل الصفحات يف عددها حدد للبحرين التارخيية اخلرائط

 هذه وتضمنت وكبرية، جوية خرائط بعضها خريطة (69) ب كتابه

 البحرين تارخي عن مفصلة ومعلومات ودقيقة هامة بيانات اخلرائط

 الطبيعية وعيوهنا وجزرها، البحرين وقرى مدن وأمساء وجخرافيهتا،

 نلحظه وما الطبيعية، ومواقعها نا،بالد يف املتناثرة والرؤوس

 اخلرائط عىل دراسته يف ركز املؤلف أن الكتاب عنوان من كذلك
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 »قرنًا تتجاوز نسبيًا طويلة فرتة عىل للبحرين واجلغرافية التارخيية

 الفرتة هذه ومتتد احلديث«، البحرين تارخي من العام ونصف

 خليفة آل جميء بعد ما ويه م( 1970 إىل م1817) عام من الزمنية
ميالديًا. عامًا (35) حبوايل للبحرين

 والقرى املدن من كبرياً عددًا املتعددة خرائطه يف ذكر وقد

 كتبت الذي اخلط ضعف بسبب نستطع ومل البحرانية، والبلدات

 حرص خيوطها وتشابك اخلريطة سطح عىل املتوافرة البيانات به
 ومما وبلدة، قرية مائة عن تقل ال ولكهنا دقيق، حرصاً عددها

 واملحرق املنامة وقرى: ومدن جزر أمساء من جريمان روبرت ذكره

 والنويدرات النعسان، وأم وجدة، صاحل والنيب سرتة وجزر والرفاع،

البحرانية. القرى من وغريها وجو، وعسكر، وسند وبربورة، والعكر

-K K ٤
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الثامن الفصل

 التراجم كتب في البحرانية القرى
الععاصرة والدراسات





 بالشأن املهمتني من تام شبه وغياب طويل، إمهال بعد

 القرى بعض تارخي عن الكتابة عن العميق سباهتم وعقب الثقايف،

 يف بدأت زماننا يف ودراسهتا احلارضة العامرة أو القدمية البحرانية

 البحرانيني املثقفني بعض بني جديد اجتاه بوادر املتأخرة السنوات

 الصعوبات -رمغ والبدء املغيب، التارخي هذا من جبوانب لالهمتام

 هذا من جوانب عن احلملي الكشف بغرض بدراسته - الكثرية

 إعادة عىل جديد من والعمل هسو، أو معد عن املدفون التارخي

 إعادة بغرض أو التليد مباضهيا القرى هذه حارض وربط توثيقه،

جديد. من كتابته

 يف البحرانية والبلدات القرى تارخي عن الكتابة دوافع واكنت

 البحث هبدف يه أو اجلادين، الباحثني لدى عملية طبيعة ذات غالهبا

 الباحثني، من اآلخر البعض لدى العقيل اإلمتاع حتقيق من نوع عن

 الذايت احلماس من نشط شلك إشباع يف الرغبة حتقيق قبيل من أو

 أجل من أو الذاتية القدرات إلثبات اإلنسانية النفس يف املتقد

 الوطين، الثقايف النشاط معليات يف واملشاركة وتفعيلها، تطويرها

 التارخيي املجال هذا يف بالبحث االهمتام دوافع تعدد من وبالرمغ

 هؤالء لدى الكتابة دوافع بني المتيزي - هذا بعد - بالتأكيد هيم ال فإنه

 إنساين طابع ذو وطين ثقايف معل الهناية يف أهنا طاملا الباحثني

 الوطين العمل هبذا والمسو اخلير، أهداف حتقيق يف ويصب نبيل،

سواء. حد عىل احلايل واملجمتع للتارخي خدمة قميه وتمنية

 بدأت قد الناس لدى ثقافية أداة ويه التارخيية، الكتابة ولكن
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 االجتاه يف األوىل رجلها تضع - سابقة دراسة يف ذكرنا مكا - السري

 كتهبا اليت التارخيية الكتابات بعض حتولت حيمنا وذلك الصحيح،

 وثقايف عملي جهد إىل التارخيي الثقايف بالرتاث املهمتني بعض

 ويه.. وجوانبه، واحلضاري الثقايف ماضينا من غوامض عن كشف

 البحرانيني الباحثني بعض به يقوم ثقايف معل الكتابات.. هذه أي

 انحسب ما وهذا العملية، املمهة هذه أداء عىل القدرة ميتلك ممن

 خباصة - أشاكهلا بلك - البحرين تارخي عن التارخيية الكتابة عىل

 من خمتلفة عصور يف وتراثها إجنازاهتا وسائر ومدهنا قراها عن

 البحرين عملاء صنعها اليت العملية الهنضة فرتة يف خباصة تارخينا

عرش. الثالث إىل العارش القرن من األربعة اهلجرية القرون يف

 التارخيي التأليف حركة - غالهبا يف ذاتية جبهود - نشطت وقد

 - البحرانية القرى أهايل مثقيف خباصة - املثقفني من جمموعة بني

 وجوانب بالدمه، تارخي تسهتدف واحضة هوة بوجود شعروا أن بعد

 القريب قرامه تارخي توثق اليت التارخيية الدراسات يف كبري نقص

 التدرجيي، الظهور يف جهودمه وبدأت سواء، حد عىل والبعيد

 وخباصة العرشين القرن من األخرية العقود خالل فرتات وعىل

 يف أنشطهتم واسمترت هذا، يومنا إىل السبعينات عقد هناية منذ

 فعمر لكه ذلك ومع اجلديدة، الثالثة األلفية من األوىل السنوات

عامًا. أربعني أقصاه يف يتجاوز ال النبيل الثقايف التوجه هذا

 كتب ممن البحرانيني والباحثني املثقفني أغلب أن ويلحظ

 )احلارضة( أو الراهنة اللحظة حىت البحرانية القرى بعض تارخي

 تارخي عن البحوث أو القصرية الكتابات أو الرتامج بعمليات سواء

 من ينحدرون الذين املثقفني من أغلهبم يف مه األصيلة القرى

 فهؤالء البالد، مدن يف القاطنني األصليني الساكن ومن القرى أبناء

 باملعايشة سواء وكتابته بلداهتم تارخي معرفة عىل الناس أقدر
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 بعض تملس أو السن كبار عن الشفهي النقل طريق أو املبارشة،
 مصادر يف احلارضة األجيال وعن عهنم املغيبة التارخيية احلقائق

 أو املآمت، حوزة يف منسيًا بعضها ومهملة، متناثرة وتارخيية تراثية

 والعرب البحرانيون كتهبا اليت التارخيية املصادر بعض يف مدفونًا

واألجانب.

 من البحرانيني واملثقفني الباحثني بعض أن يقني عىل وحنن

 هذا كتابة يف االشرتاك ميكهنم الدراسة موضوع القرى أبناء غري
 وجدنا وقد املضيئة، جوانبه بعض كشف يف واملسامهة التارخي
 وكتابته (1 البحرانية) القرى بعض تارخي عن املتفرقة إشاراهتم بعض

واإلخالص. اجلدية من بيشء

:8 

1 
 iف,3'.
 في4
ف
ة

الكتابة: حركة اتجاهات
 تارخي عن الكتابة جتربة معر من القصرية الفرتة يف نشأت

 يف االجتاهات هذه وحضت وقد متعددة، اجتاهات البحرانية القرية

 هذه حتديد وميكن البحرانية، القرية عن املتعددة القليلة الكتابات

التايل: النحو عىل االجتاهات

 تارخي عن البحرانيني الباحثني بني االنفرادية الكتابة اجتاه .1

 ذاتية ثقافية جبهود قرية من أكرث أو حمددة حبرانية قرية

 البحرانيني من باحث قيام ونعين نسبية، عملية وباستفاضة

 فرتة يف منه جانب أو حبرانية قرية تارخي بدراسة مبفرده

 حارضها، من جوانب إىل دراسته متتد وقد حمددة، زمنية

 اجتاهات وأوسع أقدم هو - نرى مكا - الثقايف االجتاه وهذا

تارخي عن البحرانيني املؤلفني عند املعارصة التارخيية الكتابة

 الكتاب من الرابعة الحلقة البحرانية، القرى تاريخ في دراسات مدن، يوسف (1)

منشورة(. غير )دراسة
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 ما أو املندثرة القرى من اكنت سواء البحرانية القرى بعض

 الباحثون فيوسع وعامرة، قامئة قرى احلارض يومنا حىت تزال

 بعض عن كتب ما أمثلة ومن اجلديد، حارضها دراسة من

 تارخي يف النظمي )العقد كتاب املجال هذا يف البحرانية القرى

 السعيد، إبراهمي حسن املرحوم ملؤلفه القدمي( والبالد أوال

 راشد إبراهمي األستاذ للباحث البديع( )ذاكرة كتاب وكذلك

 وحارضها( ماضهيا عىل إضاءات )كرزاكن.. وكتاب الدورسي،
 )جزيرة كتاب وأيضًا يوسف، حممد جعفر األستاذ للباحث

 حممد عيل عبد الدكتور ألستاذنا واحلارض( املايض بني سرتة

 جعفر للباحث املأهولة( )البلدة عنوانه آخر وكتاب حبيل،

 ومن مساهيج، لبلدة هنا يشري وهو يتمي، الله عبد حبيب

 املندثرة البحرانية القرى بعض تارخي تناولت اليت الكتب
 هذه من جمموعة وهناك (،1)مندثرة( قرية )بربورة.. كتاب

 اكملاحوز (2البحرانية) القرى بعض عن املنفردة الدراسات

ها.وغري وجدحفص والقدم

 واملعارصة لقليلة البحرانية الكتابات بينجملة واجتاهآخرنشأ .2

 بني حيمل احلارضة أو املختفية البحرانية القرية تارخي عن

 وما التارخيي، البحث يف اجلماعية« »الزنعة اجتاه طياته

 األوىل خطواته يف أمهيته مع - اآلن حىت - االجتاه هذا يزال

 االجتاه هلذا الواحضة والصيغة حركته، يف وبطيائً حمدود،

 أكرث«، أو قرية تارخي عن اجلماعية »الكتابة هو ذكرنا مكا

 أخرى بدوافع أو تطوعًا - الباحثني من معل فريق يتكون حيث

 قرية تارخي لكتابة معينة حبرانية قرية أبناء من وخباصة -

تارخي كتابة يف مكا تارخيها دراسة الفريق اختار حبرانية
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 باحثني جمموعة من مؤلف فريق مبشاركة النويدرات( )قرية

 العمل هبذا يقوم أو التارخيي، بالبحث املهمتني أبناهئا من
 وتقوم والثقايف، االجمتايع املجال يف فاعلة مؤسساتية جهة

 الفريق أعضاء بني التاكميل البحث عىل االجتاه هذا فلسفة

 والتنظمي، والبحث الكتابة يف الثقايف معهلم وتوزع ومجاعته،
 »عمليًا«، نشاطهم ليكون الثقايف معهلم يف اخلبرات وتبادل
خطأ. وأقل نضج، وأكرث واقعية وأقرب

اجتاه البحرين قرى تارخي عن البحرانية الدراسات بني ونشأ .3

 1 االجتاه هذا يزال وما حمدودًا، - اآلخر هو - وثالث جديد
 االجتاه هذا ويركز األوىل، دوائره نطاق ويف بداياته، يف

 ظاهرة أو مميز تارخيي طابع ذات معينة أحداث دراسة عىل

 تارخي يف انفعايل وقع ذات حوادث أو قرية تارخي من بارزة

 محزة يوسف العزيز عبد الدكتور فعل مكا عام بوجه البحرين

 »حمطات كتاب أو القدمي«، البالد »طبعة حلادثة دراسته يف

 جامس الباحث صديقنا إعداد من وهو املعامري«، ذاكرة يف

 هبذه اخلاصة األحداث بعض تناول وقد عباس، آل حسني

 البحرين نفط رشكة وتأسيس بناء تارخي ذلك ومن القرية،

 املعامري قرية بني اليابسة يربط جلرس )بابكو( املحدودة

 البحرين.. جزيرة من الرشيق الساحل وسط يف سرتة وجزيرة

 املساجد مواقع وحتديد بدراسة االهمتام أو األم، اجلزيرة

 بدراسة العناية أو البحرين يف القدمية الروحية واملزارات

 وغري الشعبية املهنية والصناعات التارخيية احلرف ظاهرة

 النفيس، - االجمتايع الوقع ذات والظواهر األحداث من ذلك

 لألجيال يراد أو الناس أذهان يف عالقة صورهتا تزال وما

وتذكره. احلوادث هبذه االرتباط مهنم احلارضة

 من لعدد جمموعةدراسات بني برز واجتاهثقافريابع .4
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 البحرانية وبلداهتم بالدمه قرى عن البحرانيني الباحثني

 ثقافية ظواهر دراسة عىل االجتاه هذا ركز وقد املختلفة،

 االجمتاعية وحياهتا البحرانية القرية تارخي يف واحضة
 البحرانية العملية الهنضة ظاهرة كدراسة والروحية والثقافية

 عند الرتبوي »الفكر دراسة أو البحرانية القرية تارخي يف

 العارش القرن من امتدت سابقة عصور خالل البحرين« عملاء

 الكتابة حركة دراسة أو اهلجري، عرش الثالث القرن حىت

 عملاء ورسائل ومؤلفات مصنفات يف األخاليق املجال يف

 البحرين وأدباء عملاء شعر موسوعة دراسة أو البحرانية القرية

 العملي الرتاث يف الفقه حبركة االهمتام أو سابقة فرتة يف
 فالهنضات دواليك، وهكذا البحرانية، القرى لعملاء والثقايف

 القرى أهايل بني املختلفة العملية التخصصات وبروز الفكرية

 الثقايف البحرين بتارخي العام االهمتام مضن لدراسات حباجة

 اجتاهات أقل هو االجتاه هذا أن اآلن حىت حلظناه وما العام،
 عنه املنشورة فالدراسات ووضوح، بروزًا البحرانية الكتابة

 السابقة االجتاهات كسائر ولكنه حمدودة، تزال وما جدًا، قليلة

بعد. فميا ماكنته ويأخذ تدرجييًا سيمنو

 الفت، تارخيي مسار يف البحرانية الدراسات بعض تتجه وأخرياً .5

 ظهرت اليت الكتب أو الدراسات من جمموعة عام بوجه ويه

 وهتمت املعارص، البحراين لملجمتع الثقافية احلياة يف متأخرة

 بأدوات البحرانية القرى أمساء حرص بعملية الدراسات هذه

 وثقافاهتم الناس بني شائعة ولكهنا ومتاحة، متعددة ثقافية

 للشعر والعملاء الباحثني بعض استخدام يف مكا املحلية

 وماضهيا حارضها البحرانية القرى حرص يف قصائده ونظم

 بناء طريق عن أو والهسالوي، الغرييف قصيديت يف مكا

 هذه بعض أمساء حتدد خرائط أو جغرافية معامج وتصممي
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 نشطت اليت البحرانية الرتامج عمل لكتب اللجوء أو القرى

 الذاتية السرية عن البحرانية التارخيية الكتابات يف مؤخرًا

 أو املتعاقبة، اإلساليم التارخي عصور خالل البحرين لعملاء

 قرون من املؤرخة التارخيية الوثائق بعض قراءة طريق عن

 فعل -مكا أمكن للتعرف-ما اجلغرافية اخلرائط باستخدام أو

 االجتاه فهذا البحراين، اجلمري حسني حممد حسني األستاذ

 أو القرية هذه ليحدد املرسل واللكام العموميات، جتاوز أراد

تنا.حيا من سابقة عصور يف أو زماننا يف سواء بامسها تلك

٤٤ ي٤

 اختلفوا قد االجتاه هذا يف الباحثني فإن أعاله القول تقدم ومكا

 يف والبلدات القرى من كبري عدد بوجود باالعتقاد اجهتاداهتم يف

 جزيرة إىل خليفة آل جميء قبل التارخيية( )أوال البحرين جزيرة

 مهنا الكثري تعرض بلدة (360) بوجود العدد هذا وحتديد البحرين،

 جونز وفيلكس وفرويغ نيبور كريسنت يقول مكا واخلراب للدمار

 يرون قد جفميعهم وغريمه، الرحياين وأمني النهباين حممد والشيخ

 قال من مهنم لكن قدميًا، البحرانية القرى من الكبري المك هذا وجود

 حلرص تارخيية بدراسات قام من ومهنم وبلدة، قرية (360) العدد هبذا

القرى. هذه أعداد من حرصه ميكن ما أمساء

1
٦
في أ ة
 ق
ف

 تارخي يف كتب ممن املؤرخني بعض كتابات يف واحض وهذا

 حد عىل واملندثرة العامرة قراها أمساء من المك هذا وذكر البحرين

 اكلشيخ القرى هذه من أقل عدد سوى ذكر يستطع مل ولكن سواء،

 مائتني بوجود قال الذي الذخائر صاحب العصفور عيل حممد

 قرية، وتسعني ثالث سوى يذكر مل ذلك وحم املمعورة القرى من

 هلا ينمتون عملاء بذكر الرتباطها القرى بعض ذكر من وبعضهم

 الشيخ البحراين املحقق مثل البحرانيون الرتامج عملاء فعله اكلذي
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 البحرين، عملاء فهرست صاحب املاحوزي الله عبد بن سلميان

 بن يوسف الشيخ العالمة اجلليل والعامل الفقيه البحرين ومعالق
 املعروف كتابه يف البحراين الدرازي عصفور آل إبراهمي بن أمحد

 الكبري للعالمة البدرين« »أنوار كتاب يف وكذلك البحرين(، )لؤلؤة ب

 بعض أمساء ذكرت فقد البحراين، البالدي حسن بن عيل الشيخ

 بعض بأمساء الرتباطها واملصادر الكتب هذه يف البحرانية القرى

متأخرة. دراسات يف جاء وما الذاتية، سريهتم ترمجت الذين العملاء

 تفاصيل، ذكر حىت أو مناقشة دون املوضوع ترك من ومهنم

 من ختلو اليت الرسعة وجه عىل األمساء بعض ذكر من ومهنم

 ما بقدر حبرانية قرى أمساء حرص يف اجهتد من ومهنم تفصيل،

 من وغالبيهتم - سبحانه الله حبمد - الباحثني بعض ولكن له، أتيح

 غري من وقليل القرى، هلذه ينمتون الذين البحرانيني املؤرخني

 القرى عدد من الرمق هبذا االعتقاد حدود عند يتوقفوا مل البحرانيني

 بعملية دراساهتم يف املمكنة العناية إىل سعوا وإمنا البحرانية،
 الفعلية بأمساهئا والبلدات القرى هلذه - فعلية بصورة - وحرص عد

 ما أو اليوم اندثرت قد وبعضها قدمي، زمن يف موجودة اكنت سواء

 النسيج يف وقامئة حارضنا، يف وعامرة موجودة تعاىل حبمده تزال
 حماوالت نعتقد ومكا الهناية، يف ويه البحراين، للشعب االجمتايع

القرى. هذه أمساء من رمق أقرب حتديد إىل للوصول اجهتادية

 خصوصًا الدراسات هذه ألغلب القصري العمر من رمغوبال

 الفعلية بأمساهئا البحرانية والبلدات القرى حتديد يف البحرانية

 والرويح الثقايف الرتاث دراسة مكصادر متعددة مصادر عىل معمتدة
 الذاتية والسرية الرتامج كتب مثل وغريمه البحرين لعملاء والسيايس
 كتهبا اليت البحرانية واملخطوطات املصنفات وبعض والعملاء، للرجال

 خمتلفة عصور يف وأدباؤمه وشعراؤمه وفالسفهتم البحرين عملاء

 اخلمسة اهلجرية القرون خالل العملية هنضهتم فرتة يف خباصة
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2 
اً
2 
ل

آل
1
:3:
:3

إ:

 عرش اخلامس القرن حىت اهلجري العارش القرن من بدءًا املتأخرة

 يف املسري - تعاىل الله حبمد - بدأت فإهنا حارضنا فيه نعيش الذي

 مصمها اليت اجلغرافية اخلرائط عىل باالعمتاد أو الصحيح، االجتاه

 حتديد أوسع إىل للوصول اجلهود بتتابع معقود وأملنا جغرافيون،

تارخيها. يف اكنت مكا بأمساهئا والبلدات القرى هذه وذكر

 املعارصين البحرانيني والعملاء املثقفني دراسات إىل وباإلضافة

 التقديري بالعد حرصت البحرانية غري الدراسات من قليل هناك

 مكا الفعلية بأمساهئا وذكرهتا البحرانية(، والبلدات )القرى جمموعة

 حارضنا مصادر يف أو التارخي مصادر وأدوات وثائق يف مدونة اكنت

 بن حممد اإليراين املؤرخ كتبه ما األجنبية الدراسات هذه ومن اليوم،

 قوله مع عام مائيت من أكرث قبل »نادري« ب امللقب اكزروين إبراهمي

 وكذلك حبرانية، وبلدة قرية (360) القرى هذه عدد بأن عام بوجه

 موسوعة صاحب لورمير( جوردن )جون الربيطاين واجلغرايف املؤرخ

 صنفها اليت العربية« اجلزيرة ووسط معان تارخي يف اخلليج »دليل

م.1908 عام وصدر سنوات، ومخس مائة قبل ميدانية مبشاهدات

 )روبرت كتاب املجال هذا يف - كذلك - األجنبية الدراسات ومن

 وهو م،1970- 1817 بني للبحرين التارخيية اخلرائط عن جريمان(

 تضمنت اليت املنوعة اخلرائط من كبرية مبمجوعة ميلء كتاب

 صدر وقد مائة، عن تقل ال البحرانية القرى من كبري عدد أمساء

 غريها أو حبرانية دراسات من ذكرناه وما م، 1996 عام الكتاب هذا

الشأن. هذا يف وأحباث دراسات من عملناه ما حدود يف يه

-K ه ه

التراجم: كتب في بحرانية قرى

 التارخي، امتداد عىل إنساين اجمتاع للك أساسًا القرية تشلك
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 يه البرشية املجمتعات وسائر البحراين املجمتع يف فالقرية

 تدرجييًا تمنو صغرية عوائل شبكة من تكؤن - أويل برشي جتمع -

 اإلنساين االجمتاع تتابع مث قرية، جممتع املتعددة بأنواعها لتشلك

 ومل والقبيلة، العشرية مكجمتع جحمًا أكرب برشية تنظميات يف

 الوحدات هذه من - املجمتعات -كسائر البحراين املجمتع خيل

 لتجمتع التارخيي تكونه يف تدرجت اليت األوىل االجمتاعية البرشية

القرية. مبجمتع يعرف أكرب اجمتايع كيان يف

 )حبمج القرية أن البحرانية املصادر بعض من يلحظ ومما

 القرون يف خباصة هلا البارز الساكين الثقل اكنت صغري( أو كبري

 وما عرش الثالث حىت العارش القرن من املمتدة األربعة اهلجرية

 ومتألقة، كربى ثقافية هنضة القرى هذه يف نشأت حيث ها،بعد

 الروحية واملزارات العبادة ودور العمل مراكز القرى هذه واحتضنت

 متتد قدمية متعاقبة قرون من حىت البالد أرجاء يف اليوم املنترشة

األول. اهلجري العرص إىل الزمان معود يف

 الرتباط واألدباء والشعراء العملاء اهمتام البحرانية القرى وأخذت

 املصادر من وعدد الشعراء ودواوين الرتامج كتب يف بذكرمه ذكرها

 من أو حبرانيون مؤرخون كتهبا اليت الثقافية واملخطوطات التارخيية

 تارخي يف وقعت معينة حوادث لوصف إما البحرانيني، غري املؤرخني

 ذاع مهشورين حبرانيني عملاء بأمساء ذكرها الرتباط أو القرى هذه

 حفملت الناس، بني صيت هلم وأصبح العملية، األوساط يف صيهتم

 أو وجودها من بالرمغ غريها دون ذكرها عىل وعملائه الرتامج أرباب

 باحث الهمتام أو فهيا، الدامئ أو املؤقت والسكن إلهيا العملاء هلجرة

 مندثرة قراها ذكر أمام نفسه فيجد البحرين تارخي بدراسة معني
 السياسية األحداث بعض ويوثق وجودها ليدون سواء حد عىل وعامرة

املمزي. الطابع ذات الوقائع من غريها أو
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إ!

 تي ٦
ؤ 2

1 
:3،
آل■

 البحرانية القرى أمساء توثيق مصادر أحد الرتامج عمل إن

 والثقافية الروحية الهنضة يف احلضارية أدوارها بعض وبيان

 الوادعة.. اهلادئة جزيرتنا »ونقصد البحرين هشدهتا اليت واالجمتاعية

 ذكر من الغرض أن بيد التارخيي، تطورها من مراحل يف أوال«

 مبارش، بشلك عهنا احلديث أو للناس وصفها ليس القرى هذه أمساء
 عمل فأصبح أوردناها، اليت املتقدمة لألسباب هلا التعرض وإمنا

 وما قرانا عىل التعرف يف التارخيية مصادرنا أحد وكتبه الرتامج

 حالهتا من جوانب وإدراك الوقائع، أو احلوادث بعض من فهيا جرى

 االجمتاعية التشكيالت معرفة وكذلك االجمتاعية، وظروفها الثقافية
 اكملدن أصبحت اليت الكبرية القرى بعض مهنا تتكون اليت الصغرية

والساكين. البرشي وجحمها اجلغرافية ورقعهتا اتساعها يف

 مكا - تكونت قد أساهسا يف يه البحرانية القرى بعض إن

 صغرية قرى جمموعة من - البحرانية التارخيية املصادر بعض تقول

 سبيل فعىل ممتدة، منطقة أو كبرية قرية بامس مجيعًا تمسى

 قرى جمموعة من الكربى« البحرانية »توبيل قرية تكونت املثال

 اجلبيالت، اهلجري، »كتاكن، ويه متجاورة قرى مخس تضم صغرية

 سكنية مكنطقة - تكونت قد عايل قرية وكذلك مري«، الكورة،

 عايل فهناك بعضها، مع متصلة خصيرة قرى جمموعة من - كبرية

 هذه وشلكت الرشايك، ومنطقة حويص، وعايل مثود، وعايل معن،

 فهي املاحوز منطقة وأيضًا )عايل(، مبنطقة عرف ما الصغرية القرى

 الله عبد بن سلميان الشيخ املحقق يقول مكا مكونة كبرية قرية

 ثالث من البحرين( عملاء )فهرست كتابه يف البحراين املاحوزي

 عامرة، تزال ما اليت والغريفة وهلتا، الدوجن، يه.. متداخلة قرى

املذكور. كتابه يف ذلك إىل املاحوزي أشار وقد

 البالد قرية البعيد التارخيي العمق ذات الكبرية القرى ومن

 للبالد وثقافية سياسية عامصة خلت قرون قبل اكنت اليت القدمي
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 صغرية قرى تمشل التارخيية القرية فهذه سابقة، تارخيية مرحلة يف

 وأبو واخلميس، اكلزجن، مهنا قريبة أو اليوم حىت حدودها يف داخلة

 جحمها لكرب واكنت والصاحلية، واملويلغة هبام، وأبو وطشان خفري،

 كتاب يف مكا القدمية التارخيية الكتابات بعض يف مدينة تمسى

اإلدرييس. الرشيف املغريب للرحالة املشتاق( )نزهة

 عدد عىل حتتوي جزيرة فهي البحرين برشق سرتة أما

 خباصة وأطرافها اجلزيرة وسط يف املترامية الصغرية القرى من

 ويه مثان القرى هذه وتبلخ والغربية، والرشقية المشالية

 أصبحت اليت واديان قرى مث القدمية، األصلية سرتة )اخلارجية..

 وحالة والقرية، وسفالة ومهزة مركوبان وأيضًا سرتة، جزيرة قرى أكرب

 اجلزيرة غرب مشال يف الواقعة احلمرية مظاعن وكذلك العيش، أبو

 اندثرت وقد صاحل، النيب جلزيرة املقابل الغريب ساحلها باجتاه

 العرشين(، القرن من األخرية السنوات يف الطبييع مجاهلا واختىف

 املدخل القرية هذه وتعترب اخلربية، المشالية سرتة أطراف وموقعها

 أرضها اكنت أن بعد صاحل النيب جزيرة - سرتة جلرس اليوم الفعيل

 ومليئة النخيل، أجشار خباصة باألجشار متتلئ خرضاء« »غابة

 من وغريها احلمرية أرايض عىل املوزعة وترعاهتا املياه جبداول

ومهزة. اخلارجية خباصة سرتة قرى

 وأمثلة( مناذج جمرد )ويه الكبرية القرى أو البلدات هذه إن

 خربة ال ممن وخباصة البحرانيني غري املؤرخني بعض نظر يف تعد

 أو واحدة منطقة جمرد الساكين وتكويهنا البحرين بتارخي هلم

 يه - الكبري جحمها عىل - سرتة جفزيرة واحدة(، )قرية بالتحديد

 الصغرية قراها جمموعة إىل النظر دون واحدة قرية نظرمه يف

 وبالد واملاحوز توبيل وكذلك اجلغرافية، مساحهتا عىل تتفرق اليت

سوى المكي عدها يف ينظر ال ومستقلة كبرية، قرى فهي القدمي،

294



 ف من ويقلل لعد من لصغرية القرى يسقط كوهناقريةواحدة،وهذا

يت عام. بوجه البحرين عددقرى

 ٦ البحراين املاحوزي الله عبد بن سلميان الشيخ املحقق كب
 .ات ه 1118 سنة عايل بقرية الاكئن البحراين سامل الشيخ بيت يف

 آ )فهرست عنوان حتت ( البحرين) عملاء بعض ترامج يف رسالته
 يل ارتباط لبحرانية لقرى من جمموعة فهيا البحرين(وذكر عملاء

 ف اسهتدفت اليت دراسته واكنت حبرانيني، عملاء أمساء بذكر ذكرها

] كر ه هدفها وليس قصرية بنصوص العملاء لبعض الذاتية السرية

 إ البلدات بعض ذكر اقتضت الرتامج معلية ولكن حبرانية، قرى

 العملاء من هلم ترمج من إلهيا ينمتي اليت واملناطق والقرى

واألدباء. والحشراء

 املاحوزي الشيخ رسالة كتابة من سنة( 64) حبوايل وبعده

 البحرين فقيه احلدائق صاحب كتب ه 1182 سنة يف وبالتحديد
 البحراين الدرازي عصفور آل أمحد بن يوسف الشيخ العالمة الكبري
 )لؤلؤة املوسوم كتابه املقدسة كربالء مدينة ه(يف1186)ت

 معلية واستدعت احلديث( رجال وترامج اإلجازات يف البحرين

 عدد أمساء إىل اإلشارة العملاء لبعض الذاتية السرية وذكر الرتامج

 ترمج ممن العملاء فهيا عاش اليت البحرانية والبلدات القرى من

واللؤلؤة(. )الفهرست الكتابني يف هلم

 البالدي حسن بن عيل الشيخ العالمة بعدمها أىت مث

 معلية يف توسعته مع منواهلما عىل ومىض ه(، 1340 )ت البحراين
جمموعة بذكر أيضًا العملية هذه ارتبطت وقد وكيفًا، مكًا الرتامج

 عشيرة آل الحسين بن يحيى الشيخ كتبها الشيعة( )مشايخ باسم رسالة هناك (1)
 قليأل عدداً ذكرت لكونها البحرانية القرى تذكر لم ولكنها البحراني، السدابادي

محددة. قرية اسم ذكر من خلت أنها كما البحرين، علماء من
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 ذكر يمت الذين بالعملاء صلة ذات البحرانية والبلدات القرى من

 كتاب يف البحرانية القرى هذه أمساء ذكر واتسع الذاتية، سريهتم

 من وهو البحراين، التاجر عيل حممد للشيخ الدرين( )منتظم

 وثالثني مائة من أكرث ذكر وقد اهلجري، عرش الرابع القرن عملاء

 أوال( تارخي يف الآلل )عقد كتابيه يف حبرانية وجزيرة وبلدة قرية

 والقطيف األحساء وأدباء عملاء ترامج يف الدرين )منتظم وكتاب

والبحرين(.

 ذكر عىل السابقني الرتامج عملاء تركزي عدم مع أنه ويلحظ

 أن إال عهنا األولية باملعلومات االهمتام أو البحرانية القرى أمساء

 معرفة عىل الباحثني بعض ساعد قد القرى بعض بأمساء املرور

 كتب يف املذكورة القرى عدد يف المكي التطور من جوانب

 (17) ذكر من البحرانيني احلملاء بعض عند ومصادره كعمل الرتامج

 )الفهرست( كتابه يف املاحوزي سلميان الشيخ ذكرها حبرانية قرية

 احلدائق صاحب العالمة بذكرها مر حبرانية قرية (33) ذكر إىل

 )لؤلؤة كتابه يف البحراين عصفور آل أمحد بن يوسف الشيخ

 كتابه يف البحراين البالدي حسن بن عيل الشيخ بلغ مث البحرين(،

 حبرانية، وبلدة قرية (40) مستوى إىل حبددها البحرين( )أنوار

 بعدمه الرتامج بدراسات اشتغل من لك املنوال هذا عىل ومىض

اهلجريني. عرش واخلامس عرش الرابع القرنني يف خباصة

 دراسات ليست العملاء« »ترامج جمال يف الكتب تلك أن بيد

 سواء فهيا فالتفاصيل جغرافيا، وال تارخيًا ال وقراها البحرين ملناطق

 لبعض الذاتية السرية حول دارت قد موحسة( أو )موجزة اكنت

 األخرية قرون الثالثة خالل الرتامج عملاء عهنم كتب ممن العملاء

 االستفادة جتاوز نظرنا يف ميكن فال ذلك ومع ،(15- 12) بني ما

الرتامج كتب )أي الدراسات هذه حمتويات من املمكنة العملية
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 3 مساء وحتديد لبحرانية القرى تارخي احلديثعن ومصنفاهتا(عند
 ٦١ عاشوا اليت قرامه وأمساء العملاء ذكر بني وثيق التالزم ألن بعضها

ا. فهيا.

 1 هو العملاء لبعض الذاتية السرية عن الرتامج عملاء كتبه مفا
 I حىت البحرانية القرى تارخي من جانبًا يالمس ثقايف جهد الواحق يف

 يف القرى ذكربعض بأن التنبيه اقتىض لذلك مبحدودية، ذلك لواكن

 يف حلقة ميثل حقيقته يف هو السابقة الرتامج كتب يف والبلدات

 ق فميا دراسهتا أصبحت مث البحرانية، القرى تارخي دراسة من مفيدة

 .3 كوهنا مع ترامكية حبلقات أشبه جغرايف( أو تارخيي )ببعد بعد
 والدراسات الرتامج معلية يف املتأخرون بىن فقد انفرادية، دراسات

 العملية اخلبرة مهنا متعددة ثقافية اجهتادات عىل للقرى التارخيية

 بعض ووجود املتاحة، واخلرائط السابقة، الرتامج وكتب الخشصية،

وغريها. املختلفة التارخيية الدراسات

 هذا يف عملائنا ومصادر البحرانية الرتامج كتب وقدمت

 فهيا الواردة القرى من عدد ألمساء عديدة مناذج الثقايف املجال

 أثروا الذين البحرانيني للحملاء الذاتية السري ترمجة تدوين بغرض

 الثقايف تارخيمه توثيق إىل الرتامج عملاء فسىع الثقافية، احلياة

 جاء ما ذلك ومن معلومات، من الرتامج عملاء لدى توافر ملا وفقًا

 البدرين« وأنوار البحرين، ولؤلؤة البحرين، عملاء »فهرست كتب يف

لكها. وليست الرتامج كتب أمهات من اليوم نعتربها اليت

التاىل: بالنحو املصادر هذه عند الوقوف وسنحاول

البحرين: علماء فهرست .1
 املاحوزي الله عبد بن سلميان الشيخ البحراين املحقق صنف

 عملاء ترامج يف رسالة من أكرث سرتة جزيرة من وأصله البحراين

297



 البحرين(، عملاء )فهرست كتابه يف املحققون ومجعها البحرين،

 عىل تقدموا أو عارصمه ممن حبرانيًا عاملًا (33) حلياة فيه وترمج

 اليت البحرانية القرى من عددًا فيه وذكر أحدمه، هو واكن وجوده،

 رسالته يف أخرى قرى أمساء وذكر األفذاذ، العملاء هؤالء أجنبت

 لسرية ترمج حيمنا البحرين« عملاء يف البحرين »جواهر الثانية

حبرانيًا. عاملًا «13»

 يستطع مل حيث للتصحيف، القرى بعض أمساء تعرضت وقد

 تدارك وقد وتصحيحها، إدراكها البحرانيني غري املحققني بعض

 بأمساء معرفهتم بسبب األخطاء هذه الحقون حبرانيون حمققون

 )سرتة الفهرست كتابه يف املذكورة القرى ومن بالدمه، قرى

 بقراها واملاحوز البحرين، قرى من كبرية قرية بأهنا وصفها اليت

 وحياة سرية ترمجة )أثناء والغريفة وهلتا الدوجن الكربى الثالث

 سملاباد قرية وأيضًا صاحل، النيب وجزيرة عملاهئا(، من عدد

 الشيخ وابنه الصميري راشد بن مفلح الشيخ عن حتدث عندما

 اكلشيخ عملاهئا بعض ذكر عندما عسكر امس وكذلك الدين، نصري

 وذكر حرز، الشيخ وولده العسكري الشاطري حسني بن عيل

 صيبع وأبو والرويس ومقابة صاحل النيب وجزيرة والشاخورة احلجر

وكرانة.

 بن داود اكلشيخ عملاهئا وبعض حفص جد قرية لذكر وأشار
 اجلدحفيص، العرييض الصاديق هامش بن ماجد السيد والعالمة شافزي

 وذكر اجلدحفيص، البحراين السالم عبد بن أمحد الشيخ واخلطيب

 عند »كرانة« قرية وكذلك الغريفة، لقرية نسبة »الغرييف« نسب

الكراين. سلميان السيد ابن الله عبد السيد العالمة عن حديثه

 لخشصية رويس« وأبو »مقابة مها قريتني املاحوزي وذكر

البحراين ي املقاب رجب بن حممد الشيخ يه واحدة عملائية
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 ة: أبوصيبع قرييت المس أشار وكذلك اخليط، يوسف بن حممد والشيخ

2 أبو السيد اجلليل العامل بلدة كتاكن قرية امس وذكر والشاخورة،
يت قرية إىل نسبة الكتاكين سلميان السيد ابن هامش السيد املاكرم

1 اً توبلي. قرى ض كتكان
 5 العملاء عدد من أقل املذكورة القرى عدد أن ويلحظ

 يف حواىل البحرانية القرى أمساء من ذكر فقد ،رسالته ىف املذكورين

]١ بعض حلياة يرتمج حني بعضها أمساء إخفاء مع فقط قرية (17)

٩ من عدد بلغ بينما والقدم، منكرزكان علماء مع فعل كما العلماء
ف اثانية. الرسالة ني (13) وحوالي (33) األولى رسالته في لم ترجم

البحرين: لؤلؤة .2
 عصفور آل يوسف الشيخ الكبري واملحدث الفقيه العالمة فرغ

 البحرين( )لؤلؤة كتابه من احلدائق« »صاحب ب املعروف البحراين

 الكتاب هذا يف البحرانية القرى بعض ذكر ارتبط وقد ه، 1186 سنة

 منت يف أمساؤمه وردت الذين البحرانيني العملاء بعض ترامج بذكر

البحرين(. )لؤلؤة كتابه

 وبلدة« قرية »ثالثني أحصينا اللؤلؤة لكتاب قراءتنا ومن

 اليت املىلص قرية القرية.. هذه ومن هئا،عملا بذكر مقرونة حبرانية

 احلسني الهبايئ الشيخ )والد اللبناين العاميل إلهيا املهاجر سكهنا
 قرية كذلك ومهنا (، اجلبيع() اهلمداين الصمد عبد الشيخ ابن

 عصفور، آل وعائلته يوسف للشيخ األصيل السكن منطقة »الدراز«

 وقرية مجرة، كبين كتابه صفحات يف املذكورة القرى وتناثرت
 اكلنعمي أخرى وقرى املقشاع، وقرية مساهيج، من بالقرب غزارا

القدمي، بالد وقرية عايل، قرى إحدى معن وعايل ومساهيج،

 .26ص البحرين، لؤلؤة البحراني، الدرازي يوسف الشيخ (1)
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 واملاحوز سرتة، قرى إحدى اخلارجية قرية خباصة سرتة وجزيرة

 أبوصيبع، وقرية والغريفة، وهلتا الدوجن الرئيسية.. الثالث وقراها

 وقرييت ومقابة، وكرزاكن القدم وقرى جدحفص، ومنطقة والشاخورة،

 اليت أو ألك وجزيرة احلجر، وقرية احلاج، جد وقرية وكتاكن، توبيل

صاحل. النيب جبزيرة اليوم تعرف

 ذكرها يرد مل قرى أمساء هيلع الله رمحة ذكر كشكوله ويف

 من قريبة قرية ويه بربورة، لقرية ذكره مثل )اللؤلؤة( كتابه يف
 النويدرات قرية من قريبًا والواقعة البحرين، جلزيرة الرشيق الساحل

 »عسكر« قرية وذكر الغربية، - المشالية جهتهيا من هبا وملتصقة

 وحصبه عيل اإلمام خواص من املؤمنة اجلماعة ذكره عند التارخيية

 عيل بن وهسالن املعمل ومعير العبدي، صوحان بن صعصعة أمثال

وغريمه.

البدرين: أنوار .3
 حسن الشيخ ابن عيل الشيخ العالمة األنوار« »صاحب توسع

 يف عددها جفاء البحرانية، القرى أمساء ذكر يف البحراين البالدي

 أنه مكا سبقوه، معا متأخرًا لكونه أكرث البدرين« »أنوار مصنفه

 وردت الذين البحرين عملاء من أكرب عدد حلياة فعليًا ترمج قد

 مصادر ومهنا زمانه عىل السابقة الرتامج كتب يف أمساؤمه

 ترمجة الله رمحه األنوار صاحب فأضاف بعدمه من وجاء حبرانية،

 قبل اهلجري عرش الثالث القرن يف البحرين عملاء من آخر عدد

 خببرته وعرفهم حياته سين يف عارصمه ممن أو وبعده مولده

 القطيف إىل املهاجرين عملاهئا بعض ذكر وكذلك الخشصية،
 دامئًا ويتكرر شائعًا، »البحراين« اللقب فاكن وقصباهتا، واإلحساء

 مستقرًا أو مهاجرًا للعامل الذاتية السرية وبيان الرتمجة معلية خالل

سكناه. منطقة أو قريته امس ذكر مع ببلده
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٦ 
ي
I

 ل
:3: 
:3.

ة

 من لعدد البدرين« »أنوار يف البالدي عيل الشيخ ترمج ولقد

 عهنم عرف الذين مشاهريمه من عاملًا (122) بلغوا البحرين عملاء

 الفهرست صاحب البحراين املاحوزي املحقق كسابقيه فإنه شياًئ،

 لبعض يرش مل اللؤلؤة صاحب البحراين عصفور آل يوسف والشيخ

 بربورة كعملاء زمانه يف عامرة اكنت حبرانية قرى يف العملاء

 أمحد للشيخ إشارته باستثناء وفاران وجدحفص ومقابا وبوري والعكر

 قريته المس مقصود غري إغفال مع رسحان بن حممد احلاج ابن
 ترمجته معلية ويف احلرص، ال املثال سبيل عىل ذلك نقول العكر،

 أو قرامه أمساء يذكر أن األمر تطلب ذكرمه الذين العملاء هلؤالء

تارخيية. حادثة سياق يف يذكرمه إما

 قد الله رمحه البحراين البالدي حسن بن عيل الشيخ أن ويلحظ

 لتحديد إما ومندثرة عامرة حبرانية وبلدة قرية (40) يقارب ما ذكر

 حلادثة التارخيي السياق تطلب أو هلم ترمج ملن اهلوية نسب

ذاهتا. الرتمجة معلية أو الدراسة يف وردت معينة

 القرى حبض ذكر أنه جند )األنوار( كتابه مادة ومبتابعة

 املاحوز، مساهيج، مقابة، القدمي، والبالد املىلص، مثل التارخيية

 األنوار صاحب ويذكرها هلتا، الدوجن، سرتة، صاحل، النيب جزيرة

 أبو كتاكن، حفص، جد الغريفة، عسكر، سملاباد، )هرىت(، هكذا

 توبيل، الزجن، مين، رويس، أبو الرويس النعمي، الشاخورة صيبع،

 مجرة، بين املنارتني، ذو واملهشد كرزاكن، القدم، قرية الدراز،

 مث العني وسكون املمي بفتح معن إىل )نسبة معن، عايل أو معن
 املقشاع، عيل، جد احلاج، جد البحرين(، قرى من قرية أخرياً النون

 عامصة املنامة وذكر بوري، فاران، شويكة، الدمستان، احلجر، عراد،

مرة. من أكرث البحرين

-K مل 2
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المتأخرة: الدراسات في البحرانية القرى عدد

 أشارت اليت املتعددة الدراسات عرض سياق يف مررنا أن وبعد

 قرى حرصت اليت والدراسات بل البحرين، يف بلدة (360) لعدد
 دراسات جمملها يف ويه ،(200 - 100) بني ما تراوح بعدد البحرين

 والبلدات القرى أمساء حرص غايهتا كبري جبهد قامت معارصة

 يومنا حىت تزال ما اليت أو املندثرة اكنت سواء - مبارشة بطريقة -

البحراين. لملجمتع االجمتايع بالنسيج عامرة احلارض

 فعيل وحتديد احلرص معلية نتاجئ بعض وضع اآلن وميكننا

 البحرانية التارخيية الدراسات بعض يف والبلدات القرى هذه ألمساء

 يف والصواب، اخلطأ حتمتل تقديرية معلية ويه علهيا، اطلعنا اليت

يأيت: مكا جدول

بحرانية: قرية (300 - 200) بين ما بحصر جدول - أ

K ل٤ ل٤

 والبلدات القرى حصر بدراسات جداول
البحرين جزيرة في الفعلية بأسمائها

 القرى عدد
المحصورة

الكاتب / المؤلف اسم الكتاب أو الدراسة اسم الرقم

227 النويدري الله عبد بن سالم  )معجم البحرين مناطق
 لقرى تاريخي - جغرافي

البحرين(

1

200  ناصر بن إبراهيم الشيخ
المبارك

البحرين حاضر 2
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وبلدة: قرية (200 - 100) بين ما بحصر جدول - ب

المحصورة القرى عدد الكاتب / المؤلف اسم  أو الدراسة اسم

الكتاب
الرقم

165  علي حممد املال
 على أكد الناصري
 يف قرية 360 وجود
البحرين بالد إقليم

 اجلغرايف املعجم
 أو البحرين لقرى
 قرى أمساء معجم

أوال جزيرة

1

130  عيل حممد الشيخ
التاجر

 تاريخ يف الآلل عقد
أوال

2

115 مير لور جوردن، جون،  تاريخ يف اخلليج دليل
 اجلزيرة ووسط عمان

العربية

3

105 الهسالوي حمسن املال األحزان شعالت ديوان 4

100  إبراهيم بن حممد
 امللقب كازروني

نادري

 واجلزر واملدن القرى
الفارسية البالد يف

5

 وذكر حبرانية، قرية(100)
 قرى سبع أمساء بالتحديد

 لوجود وأشار ومناطق،
 فيلكس عن نقالً قرية (360)

جونز

طهبوب محدي فائق  البحرين تاريخ
 - 1783 السياسي

م1870

6

 من ذكره ما عدد حنصر مل
 كرب بسبب وبلدات قرى
 وتشابك اخلريطة حجم

 يقل ال وعددها خطوطها،
وبلدة قرية مائة عن

 )وضع جريمان روبرت
 من كبري عدد أمساء
 على والبلدات القرى

خرائطه(

 التارخيية اخلرائط
م1970- 1817بني

7

93  ابن عيل حممد الشيخ
 آل تيق حممد الشيخ

عصفور

 جغرافيا في الذخائر
والجزائر البنادر

8
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 ذكره ما معرفة نستطع لم
 ذكر إنه ويقال أسماء، من
 مع فقط مندثرة قرية 15

تاريخها من نبذة إعطاء

العالي بشار الشيخ  في الحطرة النسائم
المندثرة القرى

9

٠ K- ه

ل4 ٠ *٤

مائة: من األقل القرى بحصر جدول - ج

 القرى عدد
المحصورة

الكاتب / المؤلف اسم الكتاب أو الدراسة اسم الرقم

 مع 67
المدن

 بن ناصر
الخيري جوهر

النحرين قالئد
البحرين تاريخ

1

61 الخوري إسحاق فؤاد البحرين في والقبيلة الدولة 2

35  محمد الشيخ
النبهاني خليفة

 تاريخ في النبهانية التحفة
العربية الجزيرة

3
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التاسع الفصل

البحرين جزر في العندثرة القرى





 شعوب وكسائر السكنية، منطقته يف لك البحرانيون، اعتاد

 واكن سابق، تارخي يف اندثرت اليت القرى أمساء تذكر عىل العامل

 ترامكية جتارب ويه وجشون، ذكريات أهلها مع أو فهيا هلم

 وأسالفهم وأجدادمه آباهئم طريق عن إلهيم أخبارها مهنا ترسبت

 هذه تارخي من جوانب تستحرض احلارضة األجيال وظلت املاضني،

 وجزء معاملها وبعض أمساءها وتردد وشوق، حبنني وتتذكرها القرى
هئا.وعملا وحشراهئا أدباهئا آثار من تبىق وما خيها،تار من

 مزدوجًا حتديًا واجه طويل لزمن الشفهي التناقل هذا أن بيد

 وكذلك متامًا«، وإغفاله هذه لتارخي املؤرخني »جتاهل مصدره

 عددها ويف والعامرة املندثرة القرى هذه وجود يف »التشكيك«

 يط يف ذلك رأينا مكا ومندثرة عامرة قرية (360) الكبري بمكها

 البحرانيني الباحثني من عدد فاضطر وحلقاته، الكتاب هذا مباحث

 البحث إىل احلقيقة عن البحث بدوافع أو التحدي هذا ضغط حتت

 هذا عىل للرد )البحرين( بالدمه تارخي دراسة مصادر يف والتقيص

 مهنا، العملية التشكياكت هذه من جوانب وعىل املتعمد، التخييب

 البحرانيني الباحثني هؤالء هدف واكن سوا، حد عىل العملية وغري

 أولية معرفية بيانات ومجع القرى هذه أمساء من أمكهنم ما توثيق

 حفسب، ومواجههتا التشكيك معليات دفع أو التغييب لكرس ال عهنا

 عن وأعواهنم الظاملون غيبه قد جديد تارخي لكتابة كذلك وإمنا

 غري التشكيك هذا أهداف تعرية إىل والسيع طويل، لزمن معد
 نضحت إن خباصة ه أحصاب ملآرب والتصدي أحيانًا، املوضويع

وخبثًا. لؤمًا نفوهسم
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 عند التارخيي البحث حتديات إحدى املندثرة القرى واكنت

 مبصادر اهمتوا ممن املثقفني وبعض واملؤرخني البحرين عملاء

 من عدد يف املمجلة فاإلشارات ودراسته، البحراين الثقايف الرتاث

 من الكبري العدد هذا وجود تؤكد التارخيية والكتابات املصادر

 الزمان غيبه قد اغلهبا وأن حبرانية، قرية (360) ناهزت اليت القرى

 وبعسف بالقوة، وتشتيهتم القرى، هذه ألهايل وقهرمه أهله بظمل
 لك إىل قرسيًا البحرانية القرى أهايل وهتجري وجورمه، الظاملين

 عن الناس تغييب معلية تكن ومل البحرين، جزيرة من قريب بلد
 هذه اسهتدف وإمنا حفسب، وحدها القرى هلذه التارخيي الواقع

 التارخيية املصادر يف حىت هلا ذكر لك وطال آثارها، بمطس القرى

 خمزون مثة اكن ملا الناس بني الشفهي التناقل ولوال الله، رمح ما إال
 عن البحرانيني ذاكرة متامًا وغابت القرى هذه بتارخي اجمتايع

سواء. حد عىل واحلامرة املندثرة بقرامه االرتباط

 الذاكرة مساحة من قلل واألجداد اآلباء من كثري موت أن بيد

 فأصبح الشفهي، النقل طريق عن البحرانيني عند اجلماعية الشعبية

 وتارخيية عملية رضورة املتآلك الطريق هذا عن البديل البحث

 عند وفاعلة ومتجددة حية الشعبية اجلماعية الذاكرة هذه إلبقاء
 واملستقبلية، احلارضة أجياهلم عند دامئًا واستحضارها البحرانيني

 لتحطمي واملؤرخني والعملاء الباحثني بعض جهود حتركت هلذا

 املندثرة، خباصة قرامه عن البحرانيني ذاكرة تغييب معليات

 توافر مبا وغريمه املجتددة البحرانية اجلماهري مجوع وإطالع

 هذه تارخي عن ومصادر ومستندات ووثائق معلومات من لدهيم

 كتارخي - قامئًا وإبقائه معها تفاعلهم وتنشيط أهلها، وحراك القرى

 وذاكرهتم وقلوهبم األصليني الساكن عقول يف - متجدد يح

الشعبية.

قرية (360) املصادر بعض يف ذكره املتداول القرى عدد إن
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 حامك وبني بكثري، أقل احلارض زماننا يف وعددها حبرانية، وبلدة

 رسالته يف خليفة آل عيل بن عيىس بن محد الشيخ البحرين

 توجد أنه م( 1936 ه/ 1355) عام رمضان غرة الربيطاين لملعمتد

 املنامة مدينيت إىل باإلضافة قرية، مائيت عن يزيد ما بالبحرين

 هذه وثائق قسم يف سننرشها رمسية وثيقة يف جاء مكا واملحرق

 حبد علهيا التعرف مت جمهولة قرية مائة حوايل وهناك الدراسة،

 بكثري، أقل تكون قرامه عدد عن متأخرة دراسات البحرانيني إعداد

 البحرانيني والباحثني للعملاء التارخيية الدراسات أن املؤكد ومن

 وبني املايض يف قرانا حبدد معرفتنا بني الفارق من قللت قد

 حتديًا املجهولة القرى عدد بيق لكن احلارض، يف بعددها معرفتنا

 بأمساهئا حاليًا املعروفة والعامرة املندثرة فالقرى ومسمترًا، قامئًا

 دراسة عهنا كشفت حبرانية سكنية ومنطقة قرية (230) حوايل

 وبقيت البحرين، لعملاء دراسة آخر ويه م،2009 سنة النويدري

 القرى أمساء عن للكشف عملية رضورة البحرانيني املؤرخني مهمة

 بلك - مهنم نتوقع وهلذا معرفية، بيانات عن اللثام وإناطة املندثرة،

 العملية املمهة هذه يستمكلوا حىت جهودمه تتوقف ال أن - تأكيد

 وقد املجهولة، املندثرة القرى من مزيد عن بالكشف املجهدة

 ومؤرخني مثقفني من البحرانيني الباحثني بعض حماوالت تعددت

 هذه عن ولتفصيلية( )املمجلة التارخيية دراساهتم يف وعملاء

 يكون حىت متتابعة العملية جهودمه تزال وما املندثرة، القرى

 اخلطوة من البدء حركة أن ونعتقد ،(360) من قريبًا أو اكمالً العدد

 أبعد، خطوات إىل والتقيص بالبحث وستصل انطلقت، قد األوىل

 فرتة يف واملدمرة املندثرة بالدنا قرى عدد عن البحث اكن ولقد

 البحرانيني، عند التارخيية البحوث بني ميت وشبه ضعيفًا، ماضية

 التارخيية الدراسات بعض وكتبوا وعزم، هبمة حتركوا اليوم ولكهنم

املغيبة. القرى عن الكشف اسهتدفت اليت املحارصة

3 
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 ويه الثالث، التارخيية الكتابات جمموعة من ويلحظ

 قدراهتم تزايد البحرانيني الباحثني من عدد عند معارصة، دراسات

 القرى أمساء معرفة من ملزيد التصاعدي التدرجيي الكشف عىل

 العالمة جهد من انطلقت فالبداية عددها، وتزايد املندثرة البحرانية

 قرية (60) عن يزيد ما بكشف البحراين التاجر عيل حممد الشيخ

 الشيخ للعالمة البحرين( )حارض كتاب مدونة يف بلغت مث مندثرة،

 مندثرة حبرانية قرية (77) حوايل البحراين بالينالتو املبارك إبراهمي
 معجامً فوضع النويدري األستاذ عند أما أمساهئا، وحتديد معرفهتا مت

 سيأيت مكا حبرانية( مندثرة قرية )مائة فيه رصد تارخييًا - جغرافيًا

 ما يتجاوز جديد لرمق نصل أن املحبث هذا يف وننتظر توضيحه،

 مندثرة قرية مائة من أكرث معرفة من النويدري األستاذ إليه توصل

 اليت املندثرة القرى بعض النويدري األستاذ ذكر عدم حيمتل ألنه

 وهو معجمه، مضن تدرج ومل املاضون، البحرين عملاء إلهيا أشار

 وجعاج،وبستان، غزارا، قرى ذلك ومن املجال، هذا يف دراسة آخر

 ومهشد، احلسان، وجزيرة الدخان، وجبل وقلعة، ودي، وسنابس

 وحلة آباد، ملسو الصغرى، وحرنان الكربى، وحرنان وجؤر، والعقري،

وشويكة. عيل،

٠ذدثرة؛٠ال القري حصر داست

 يف معارصة دراسات ثالث أمه إىل - بإجياز - اآلن وسنشري

 اندثرت، اليت البحرانية القرى عدد إحصاء يف أهسمت الشأن هذا

 عىل املحبث هذا يف فقط وسرنكز اآلن، املوجودة العامرة والقرى

 وغابت فاندثرت البحرين تارخي يف خربت اليت املندثرة القرى عدد

 بوجوده يهشد عامر هو ما ألن واجلغرافية، السياسية خريطهتا عن

 يف باحث لك جلهد أسست الدراسات وهذه دليل، من أكرث اآلن

يأيت: مكا ويه املجال، هذا
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التاجر: للشيخ األولى الدراسة
 العملاء، هؤالء أول التاجر عيل حممد الشيخ العالمة واكن

 أوال( تارخي يف الآلل )عقد بامس مؤلفًا الرمحة هيلع كتب حيث

 الخشيص باجهتاده وكشف العرشين، القرن من األربعينات عقد يف

 احلارضة األجيال تعمل ال حبرانية مندثرة قرية (60) حوايل عن

 توزعت وقد عهنا، اكفية معلومات ميلكون وال هبا، البحرانيني من

 اجلزيرة ونالت البحرين، بالدنا يف اجلزر أمه عىل الكشف معليات

 أشار حيث القرى، هذه من األكرب النصيب البحرين( )جزيرة األم

 جزيرة قرى من مندثرة قرية (49) أمساء إىل تعاىل الله رمحة هيلع

أوال. أو البحرين

 تداخلت أو مندثرة( أماكن أو قرى )ست التاجر أضاف مث

 »املحرق«، الثانية اجلزيرة يف املسمتر العمراين التوسع مع معاملها

 أخريات قرى مع ومندرجة مندثرة مناطق أو قرى ثالث إىل وأشار

 إىل كذلك حبثه وانهتى البحرين، جزر ثالث سرتة جزيرة يف

 صاحل النيب جزيرة يف اندثرت قرى ثالث وجود عن الكشف
 حيث صاحل، النيب جبزيرة موحدة قرية يف مجيعًا واندجمت

 واحدة قرية مضن الصغرية واجلزيرة والقرية اكفالن قرى اندثرت

 حممد الشيخ إليه أشار ما بلغ وبذلك صاحل، النيب جبزيرة كبرية

 - )البحرين األربع اجلزر يف مندثرة قرى من البحراين التاجر عيل

 ومنطقة مندثرة، قرية ستني حوايل صاحل( النيب - سرتة - املحرق

ذكرها. الناس بعض ونىس البحرين، خريطة عن غابت مدمرة

المبارك: إبراهيم للعالمة الثانية الدراسة
 هو آخر مؤرخ البحراين التاجر عيل حممد الشيخ بعد وجاء

 رمحه البحراين التوبالين اهلجريي املبارك نارص بن إبراهمي الشيخ

 الشيخ ذكر وقد لبعضهم، معارصين واملبارك التاجر واكن الله،
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 القرى من جمموعة البحرين( )حارض كتابه يف املبارك إبراهمي

 يف التاجر العالمة مع التوبالين واتفق واملندثرة، العامرة البحرانية

 قرى أمساء وأضاف املندثرة، البحرانية القرى بعض أمساء حتديد

 - اجلغرايف معجمه وإعداد وضع يف النويدري مهنا استفاد أخرى

 حبرانية قرية (77) حتديد املبارك الشيخ دراسة من وتبني التارخيي،

 من الحق موضع يف وسنذكرها اخلراب، إىل مصريها وآل مندثرة

احلالية. احلارضة القرى من عدد إىل باإلضافة الدراسة، هذه

النويدري: سامل لألستاذ الثالثة الدراسة

 العقد هناية يف النويدري الله عبد بن سامل األستاذ استمكل مث

 اجلديدة بدراسته الشاق العملي اجلهد هذا الثالثة األلفية من األول

 البحرانية القرى وجمموعة البحرين مناطق عن م(2009) عام

 باجهتاده النويدري وضع وقد سواء، حد عىل واملندثرة« »العامرة

 يف تفصيليًا تارخييًا( جغرافيًا- )معجامً املجال هذا يف الخشيص

 يف البحث هذا النويدري ونرش البحرين(، )مناطق بعنوان دراسته

 دراسته واكنت البحرين(، تارخي )موسوعة كتاب من الثاين املجلد

 (170) حوايل إىل تصل متعاقبة بصفحات مدونة القرى هذه عن

 صفحة إىل (17) صفحة من الدراسة هذه امتدت وقد صفحة،

 الدراسة هلذه الثقافية املادة يف الكرمي القارئ تأمل ما وإذا ،(187)

ومها: بارزين.. متداخلني، أساسيني اجتاهني يف توزيعها أمكنه

 وجزيرة عامرة، ومنطقة قرية (127) حوايل األول االجتاه يف ذكر .1

 يف التفاصيل بعض عىل وسمنر احلارض، يومنا حىت قامئة

 أكرث بنحو الكتابة فرصة الفعيل حضورها له وأتاح آت، موقع
وتفصياًل. توسعًا

 حبرانية قرية (100) إىل ذلك مقابل يف النويدري وأشار .2

خريطة عن وجودها وزال خربت، قد سكنية ومنطقة مندثرة
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 مبعلومات عهنا الكتابة يف السليب أثره غياهبا وترك البحرين،

 القرى عن الكتابة مفساحة إلهيا، اإلشارة غياب حىت أو أقل،

ما. حد إىل حمدودة اكنت املندثرة

 إىل عامل من املندثرة القرى أمساء حرص معليات وتطورت

 املحقق عرص من بدءًا الحق مؤرخ إىل سابق مؤرخ ومن آخر،

 الذي م( 1709ه/1 121 )ت البحراين املاحوزي الله عبد بن سلميان

 مبقتىض القدمية والغريفة الرويس مها مندثرتني قريتني ذكر

 مندثرة قرى ذكر إىل العملاء، لبعض الرتمجة معلية يف حاجته

 الشيخ دراسات مث والذخائر، واألنوار، احلدائق، صاحب دراسات يف

 بشار والشيخ التوبالين، املبارك إبراهمي والشيخ التاجر، عيل حممد

 بن سامل األستاذ دراسة مث العريض، الكرمي عبد واألستاذ العايل،

 وذكرت م(،2009) عام يف البحرين مناطق عن النويدري الله عبد

 العملاء هؤالء بعض عند املندثرة القرى بعض أمساء الدراسة هذه

 قرى أمساء بذكر بعضهم وانفرد مبارشة، مصادرمه ومن واملؤرخني،

 الواردة القرى قامئة يف مكررة وغري وإضافية وجديدة أخرى مندثرة

 دراسات وظهور الزمان، تتابع بعد وذلك النويدري، ممجع يف

 يف املندثرة القرى جمموعة وجبمع املتأخرة، السنوات يف جديدة

 ودراستنا السابقة الثالث )الدراسات خباصة التارخيية الدراسات هذه

 وهذا حبرانية، مندثرة قرية (173) التقديري عددها يكون التوثيقية(

 احمتال نكرر ولكننا يديك، بني اليت دراستنا يف إليه توصلنا ما

 آخر لسبب أو القرى هلذه الدقيق العد يف سواء البرشي اخلطأ

 مكا أخرى أماكن وأمساء القرى أمساء بني المتيزي يف اكالشتباه

 العدد تراجع واحمتال املطبعية، األخطاء أو التصحيف بسبب سيأيت

املندثرة. القرى جمموع يف التدقيق بعد وارد أمر الرمق هذا عن

K- * ٤
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البحرانية الدراسات في المندثرة القرى أسماء

 كتب الذي املاحوزي املحقق عرص من املدة خالل توزعت
 عرصنا إىل ه( 111 8) عايل بقرية البحرين عملاء ترامج يف رسالته

 الدراسات من جمموعة ه( 1430 / م2009) عام النويدري بدراسة

 البحرين، يف القرى بعض تارخي تناول وبعضها الرجال، ترامج يف

 من املتأخرين الباحثني بعض مكنت القرى من جمموعة وذكرت

 اكنت سواء وبلداهنا البحرين لقرى تارخيي - جغرايف ممجع وضع

 نعتقد مهنا عدد عىل زمين برتتيب وسمنر املندثرة، أو العامرة من

 هذه ألمساء التصاعدي التدرجيي الكشف طريق يف مضت أهنا
 حددته ما هو الدراسات هذه استنتاجات من هيمنا وما القرى،

 متتابعة كشف معليات من - هبا القامئين من املخلصني جبهود -

 لظاملينا ظمل ضيعها واليت املندثرة، البحرانية القرى وعدد ألمساء

 ولوال وظالمهتا، القرى هذه لتارخي تغييب من املؤرخني وعسف

 ثقيالً التغييب لبيق البحرانيني والباحثني العملاء هؤالء جهود

املغيبة. القرى من آخر عدد عىل بثقله يليق يزال ما أنه بالرمغ

ه(:1118) اهلاحوزي فهرست .1

 وعرشين اثنتني البحرين عملاء عن رسالتيه يف املاحوزي ذكر

 أو الرويس» فقريتا اآلن، اثنتني عدا زماننا يف موجودة لكها قرية،

 قرييت حدود من بالقرب ومها ثرتا،اند القدمية« الغريفة رويس، أبو

 هاتان دخلت وقد اآلن، موجودتني وغري صيبع، وأيب الشاخورة

والنويدري. املبارك، والشيخ التاجر الشيخ ممجع مضن القريتان

ه(:1182) البحرين لؤلؤة كتاب يف املندثرة القرى .2

 عصفور آل يوسف الشيخ الكبري واملحدث الفقيه العالمة فرغ

 البحرين )لؤلؤة كتابه من احلدائق« »صاحب ب املعروف البحراين

314



آل
3 1: 
ة. .3:

2 
3.

 لعدد ترمج وقد ه، 1182 سنة احلديث( رجال وترامج اإلجازات يف

 بعض بذكر الرتمجة معلية وارتبطت وغريمه، البحرين عملاء من

 من جمموعة ترامج حول موضوعه دار حيث البحرانية، القرى

 العملاء بعض ترامج ذكر فاقتىض البحرانيني، وغري البحرانيني العملاء

صفحاته. باطن ويف الكتاب منت يف أمساؤمه وردت الذين البحرانيني

 مربوطة لقرامه العملاء ينسبون الرتامج أحصاب اكن ما وعادة

 عملاء ألفاظ يف فيقال أوال، أو البحرين الكبري بلدمه بامس

 البحراين، والدرازي البحراين، المساهيجي ألقاب.. ومصادره الرتامج

 البحراين، ي واملقاب البحراين، والسرتي البحراين، واملاحوزي

 أو البحراين، واجلدحفيص البحراين، والبالدي البحراين، والرببوري

 لسريته املترمج العامل يسكهنا اليت املنطقة أو القرية امس يذكر

 استخدام من بدالً »األوايل« بلقب الخشص هوية تنسب مث وحياته،

 يوسف الشيخ العالمة ينفرد ومل بلكهيام، أو »البحراين« لقب

 لسرية الرتمجة معلية يف التقليد هبذا اللؤلؤة صاحب البحراين
 عملاء من الفن هذا وأرباب الرتامج عملاء مهنج اكن بل العملاء،

 القرية امس بني الوصل هذا يستخدمون أهنم غريمه ومن حبرانيني

 لتحديد األوايل« أو »البحراين العام ونسبه العامل إلهيا ينتسب اليت

 ترامج عملاء الطريقة هذه عىل سار وقد املقصود، الخشص هوية

غريه. دراسات ويف الرتامج عمل يف بعده وكتاب قبله،

 حبرانية وبلدة« قرية »ثالثني أحصينا اللؤلؤة لكتاب قراءتنا ومن

 بعض اختفت ورمبا الله، رمحه البحراين العصفور يوسف الشيخ ذكرها
 القرى هذه وبعض دقيق، غري عدًا أو هسوًا أو منا خطأ األمساء

 القسم يف ممتركزة القرى هذه غالب ونلحظ اليوم، حىت عامرة

املهاجر سكهنا اليت املىلص« »قرية ومهنا البالد، من المشايل

 .27ص البحرين، لؤلؤة البحراني، عصفور آل أحمد بن يوسف الشيخ (1)
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 الشيخ ابن الحسين البهائي الشيخ )والد اللبناني العاملي إليها
 األصلية قريته »الدراز« وقرية الجبعي()(، الهمداني الصمد عبد

 البحرانية القرى بعض ذكر وتناثر عصفور، آل عائلته وسكن
 أكثر بعضها وذكر البحرين(، )لؤلؤة كتابه صفحات في المذكورة

 وقرية ،(2جمرة) كبني واحدة مرة ذكرت القرى وبعض مرة، من
 في مراراً ذكرها تكرر أخرى وقرى (، المقشاع) وقرية (، را)غزا

 وقرية (،6النعيم) ومنطقة (،5 الدراز) قريته فاسم منه، مواضح
 وقرية (، عالي) قرى إحدى معن وعالي التاريخية، ( سماهيج)

 قرى إحدى الخارجية وقرية ،(10)سترة وجزيرة (،9القديم) بالد
 وهلتا الدونج الرئيسية.. الثالث وقراها والماحوز (، سترة)

 اآلخر، سكنه (14والشاخورة) ،(13أبوصيبع) وقرية ،12والغريفة)
وقريتي ،(16ومقابة) وكرزكان القدم وقرى ا،5حغص) جد ومنطقة

.26ص البحرين، لؤلؤة البحراني، عصفور آل أحمد بن يوسف الشيخ (1)

.87ص السابق، المصدر (2)

.97ص السابق المصدر (3)

138 ،13السابقص المصدر (4)

87 ،75،74 ،72 ،71،3السابقص المصدر (5)

.109 ،64ص السابق المصدر (6)

.97 ،7 ص السابق المصدر (7)

.75ص السابق المصدر (8)

72 ،9 ،7ص السابق المصدر (9)

.7ص السابق المصدر (10)

275 ،253 ،7ص السابق المصدر (11)

.61 ،6ص السابق المصدر (12)

97 ،93 ،13ص السابق المصدر (13)

.443 ،97 ،38 ،13 ص السابق المصدر (14)

136 ،26 ،10ص السابق المصدر (15)

138 ،68 ،39 ،27 ،14 ،10ص السابق المصدر (16)
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 أثناء البحرانية القرى بعض أمساء ذكر وكذلك (، وكتاكن) توبيل

 لقرية إشارته مثل البحرين أهل من عملاهئا بعض سرية ترمجة
 اليوم تعرف اليت أو ألك وجزيرة ،3احلجر) وقرية احلاح(، جد

(. صاحل«) النيب جبزيرة

 يرد مل حبرانية قرى أمساء هيلع الله رمحة ذكر كشكوله ويف
 قرية ويه ،(5بربورة) لقرية ذكره مثل )اللؤلؤة( كتابه يف ذكرها

 قرية من قريبًا والواقعة البحرين، جلزيرة الرشيق الساحل من قريبة

 عىل ويه والغربية، المشالية جهتهيا من هبا وملتصقة النويدرات

 لورمير الربيطاين املؤرخ قال مكا الرشيق الرفاع من كيلومرتين بعد
 من لعدد ترامجه أثناء إشارته لكامه من ويلحظ (،٢اخلليج) دليل يف

 زماننا، يف وخربت اندثرت(، وقرى عامرة، )قرى إىل والرجال العملاء

 اهلجري عرش الثاين القرن يف زمانه يف عامرة اكنت بعضها ولكن

امليالدي. عرش الثامن القرن أو

العامرة: أ-القرى

 (7غزارا) وقرية مجرة، وبين »الدراز«، وقرية املىلص، قرى مثل

 قرى إحدى معن وعايل ومساهيج، النعمي، ومنطقة املقشاع، وقرية

 قرى إحدى اخلارجية وقرية سرتة، وجزيرة القدمي، بالد وقرية عايل،

 والغريفة، وهلتا الدوجن الرئيسية.. الثالث وقراها واملاحوز سرتة،

القدم وقرى حفص، جد ومنطقة والشاخورة، أبوصيبع، وقرية

63ص البحرين لؤلؤة البحراني، عصفور آل أحمد بن يوسف الشيخ (1)
140 ص السابق، المصدر (2)
141-140السابقص المصدر (3)
.308 ،180ص السابق المصدر (4)
.87ص ،1ج الكشكول، عصفور، آل أحمد بن يوسف الشيخ (5)
.273ص 1 مجلد الخليج، دليل لوريمر، (6)
.97ص اللؤلؤة، كتاب البحراني، عصفور آل أحمد بن يوسف الشيخ (7)
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 وقرية احلاج، جد وقرية وكتاكن، توبيل وقرى ومقابة، وكرزاكن

وعسكر. صاحل، النيب جزيرة أو ألك وجزيرة احلجر،

املندثرة: القرى - ب

 قرى ثالث عىل سوى )اللؤلؤة( كتاب يف نعرث مل احلظ لسوء
 ذكرمها مهنام اثنتان البحث، يف منا تقصرياً يكون وقد مندثرة..

 را،غزا وقرية كتاكن، ومها البحرين(، )لؤلؤة كتابه يف البحراين

 القرن من الثاين العقد يف خربت اليت الثالثة البحرانية القرية أما

 حبرانية قرية متتاليني قرنني من أكرث عرصه حبد وبقيت العرشين،

 يف آنذاك وذكرها زمانه يف عامرة واكنت اآلن، اندثرت حىت قامئة

»بربورة«. قرية فهي )الكشكول( كتابه

 أمحد بن يوسف الشيخ إلهيا أشار اليت را«»غزا قرية أن وحلظنا

 يذكرها مل البحرين( )لؤلؤة كتابه يف البحراين الدرازي عصفور آل

 املحدود، اطالعنا حبسب آخر باحث يذكرها ومل النويدري، ممجع

 قامئة عىل تضاف أن نرى اليت يه البحرانية القرية فهذه وبالتايل

 الزمن، يف هيلع تقدم الذي اجلليل العامل هذا طريق عن »معجمه«

املداك كتاه يف عبة افاة ابا وش الله رمحة هيلع وذكرها

)اللؤلؤة(: كتاب وي مندثرة قرية عىل مكثال »غرادا« فرية

 اكنت »غزارا« قرية )اللؤلؤة( كتاب مصنف ذكره ما حبسب
 قبل للبحرين واالجمتاعية السياسية اخلريطة يف موجودة معمورة

 تقادم بعد مندثرة قرية أحضت قد تأكيد بلك ويه قرون، ثالثة

 اجلغرايف وجودها إىل فاإلشارة احلارض، زماننا يف نعرفها وال الزمان،

 أمحد بن يوسف الشيخ تأليف زمن وهو ه(،1 182) عام يف اكن

ميض بعد لكهنا البحرين(، )لؤلؤة كتابه البحراين الدرازي عصفور آل
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 ا: املعارص، زماننا يف قامئ وجود هلا يعد مل قرون ثالثة من أكرث

3 لبحرانية لرتامج كتب مصادر أمه أحد يف إلهيا اإلشارة وقدوردت

و يف القرية هذه اكنت حيث البحرين(، )لؤلؤة كتاب بذلك ونعين
 ، آل أمحد بن يوسف الشيخ الكبري العالمة احلدائق عرصصاحب

 27 بعض أغفلت ذلك ومع معمورة، وقرية قامئ، برشيًا كيانًا عصفور

 ي - اجلغرايف املجعم يف إلهيا اإلشارة ترد ومل التارخيية، الدراسات

 تارخي موسوعة من الثاين املجلد يف الصادر للنويدري التارخيي

البحرين.

 حيمنا القرية هذه ذكر البحراين عصفور آل يوسف الشيخ إن

 ابن الله عبد الشيخ الكبري العالمة معارصه لسرية ترمجة يكتب اكن

 لطفه بفيوضات تعاىل الله رمحه المساهيجي مجعة بن صاحل احلاج
 »مساهيج قرية ذكر مع مرتافقًا القرية هذه ذكر وجاء وعطفه،

 قال إذ فهيا، ولد حيث المساهيجي، العالمة أجنبت اليت التارخيية«
 »مساهيج« وقريته المساهيجي عن لؤلؤته يف العصفور يوسف الشيخ

 طرف من أوال جزيرة جبنب صغرية جزيرة يف قرية »ويه لفظه: ما
 المشال يف تقع اليت املحرق جزيرة بالتأكيد ويقصد املرشق«)(،

 جزيرة يف وتقع األم، البحرين جزيرة أو أوال جزيرة من الرشيق

 المساهيجي، الله عبد للشيخ األول املوطن »مساهيج« قرية املحرق

 جزيرة عن ثراه الله طيب البحراين يوسف الشيخ العالمة قال مث
(.2 غزارا«) تمسى أخرى قرية أيضًا »وفهيا لفظه: ما املحرق

 ال اليت تارخييًا القرية هذه وجود عىل السابقة لكماته وتدل

 إلهيا وأشار عرصه، يف معمورة قرية ولكهنا اليوم، بامسها نمسع

خالل املحرق وجزيرة مساهيج عن لكامه مبقتضيات الرسعة بوجه

.97ص البحرين، لؤلؤة البحراني، عصفور آل أحمد بن يوسف الشيخ (1)
.97السابق،ص المصدر (2)
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 أن كباحثني حظنا سوء من أنه بيد المساهيجي، الشيخ ترمجة

 املعلومات من املزيد إعطاء عن البحراين يوسف الشيخ يتوقف

 حىت خلرسنا لكامه سياق يف ورودها ولوال ومفصلة، جمملة عهنا

 اللكام عن العصفور الشيخ توقف وأدى زمانه، يف بوجودها العمل

 موقعها كتحديد عهنا احلديث يف خسارتنا إىل القرية هذه عن

 الرمحة هيلع قوله سوى لكامه من نوفق ومل دقيق، بنحو اجلغرايف

 قرية من بالقرب املحرق جزيرة يف موجودة غزارا« »أي قرية بأهنا

 »قرية أعالم من أحد لسرية يرتمج مل العصفور فالعالمة مساهيج،

 الله رضوان عمله عدم -إىل أعمل والله - ذلك يعود ورمبا غزارا«،

 أو بالعمل، اشهتارمه عدم إىل أو وأعالمها القرية رجاالت بأحد هيلع

 لكام إىل احلاجة بسبب أو رجاهلا، من واحد بنبوغ معرفته قصور
 وبلكامت خاطفة، برسعة البحراين العالمة مر هلذا عهنا، مفصل

 الرجال لسرية »ترامج« دراسته موضوع وأن خباصة القرية عن قليلة

قرى. تارخي عن حديث ال والعملاء

٤٤ ل٤

م(: 1853) كازروني دراسة .3
 »القرى عن دراسته »نادري« ب امللقب اإليراين املؤرخ كتب

فهيا: وأكد الفاريس«، اخلليج يف الساحلية واجلزر واملدن

البحرين. جزر يف ومعمورة مسكونة قرية (366) وجود أ-

 واملسكونة املمحورة اجلزيرة هذه من اآلن مهنا بيق ما ذكر - ب

ومدينة. قرية مائة سوى رسالته يف قال مكا واالمس بالعدد

 يف واجلزر والقرى املدن اكزروين« إبراهمي بن »حممد ذكر - ج

 وعدد صاحل( والنيب وسرتة واملحرق )املنامة البحرين جزر
سكنية. منطقة مائة من أكرث دراسته يف

ندثرت مث زماناكزروين، يف موجودة التياكنت القرى أما د-
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3 فهي رسالته يف وذكرها سنة، (160) من أكرث ميض بعد اآلن
3 - الجمعة بازار - سعيد - حويزة - خفير - قز قز - )مأمورة قرى
ي قناة - كرا - سمردة حلة - هلية - وزكان - رية - سباح سيد بلد

ث - شاء - حويص -عايل سبسب - حربا - كوارج أو كواج - القرية

٦ - اجليش حلة أو اجلبيش حلة - سيتامرة - مروزان - شاعر

 أو الفيدوم حلة - وربيان - احلاة أبو - العال حلة - جهرة

 - مزنلة - معاز - بربورة - كتاكن - مسرآباد - جفور - القيدوم

عراد(. حلة - جفرة - ميشة

 قرية (28) معجمه يف النويدري يذكرها مل اليت املندثرة القرى - ه

 ومهنا: موجودة غري اآلن ويه اكزروين، زمان يف قامئة اكنت

 - وزاكن - سباح سيد بلد - اجلمعة بازار - سعيد - حويزة - )مأمورة

 - حربا - كوارج أو كواج - القرية قناة - كرا - مسردة حلة - هلية

 - جهرة - اجليش حلة أو اجلبيش حلة - مرة سيتا - شاعر - شاء

 - جفور - القيدوم أو وم الفيد حلة - وربيان - احلارة أبو - العال حلة

عراد(. -حلة -جفرة ميشة - -مزنلة -معاز مسرآباد

كازروني: عند البحرانية »لجفور« جفور قرية
 إلهيا ترش ومل النويدري، سامل األستاذ ممجع يذكرها مل

 كبار بعض ذكريات يف شائعة ولكهنا كذلك، (1التارخيية) الدراسات

 املالكية أهايل خباصة البحرين من الغربية املنطقة يف السن

 االستخدام حبسب القرية هذه المس مقارب امس وهناك وهشراكن،

إبراهمي بن حممد اإليراين املؤرخ ذكره امس وهو له، التارخيي

 كما بعد تنشر لم البحرين في والمدن القرى عن دراسة الناصري علي محمد للمال (1)
 عن وعلمية ثقافية مادة فيها جمع جغرافي( - )اريخي معجم وهي بنفسه، ذكر

 »لجفور« قرية إلى أشار أنه ويحتمل مندثرة، وثالثين وخمس ومدينة، قرية (120)
بعد. ينشر لم كتابه أو دراسته مخطوط ألن نادري، تعبير على »جفور« أو
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 قريب فامسها م(،1853) دراسته يف »نادري« ب امللقب اكزروين

 أجشار أطرافها ويف العذوبة، مكال يف جاربة« »عني امس من
 السائد الشعيب بالتعبري اللفظ هذا ويعين ،(1»جفرة«) بامس تعرف

 بامس تويح التمسية هذه ولعل منخفضة«، »أرض البحرانيني بني

 بتعبري »جفور« أو »جلفور« قرية ويه فهيا توجد اليت القرية

)نادري(. ب امللقب اكزروين إبراهمي بن حممد

 عن رسالته يف لكامه أثناء بامسها القرية هذه اكزروين وذكر

 أفرد حيث العريب، اخلليج يف الساحلية واجلزر والقرى املدن تارخي

 »جفور، فهيا: قال مبارشة إشارة البحرين جزيرة عن حديثه مضن هلا
 بلفظ »جلفور« قرية بشأن و ،(2 عائلة«) 30 وتستوطهنا صغرية، قرية

 املالكية قرية يف السن كبار من احلارفني بعض يقول البحرانيني

 متتد قرية ويه مندثرة، قدمية قرية بأهنا القرية هلذه املجاورة

 الرشق جهة من )مرشد( مبجسد يعرف تارخيي مجسد من أراضهيا

 العارفون هؤالء ويقول هشراكن، قرية جنوب حىت املالكية لقرية

 ومساجد لقبور تارخيية بقايا آثار املندثرة القرية هلذه تزال ما بأنه

 وأحضى مساحته، وتكبري ده جتدي اليوم مت الذي مرشد مجسد مهنا

 القرية، هذه خربت وقد فيه، املؤمنني لصالة جاهزًا املجسد هذا

 املساجد، وبعض اكلقبور وآثار بقايا وراءمه وخلفوا أهلها، وجهرها

 شعروا أن بعد املجسد هذا بناء متأخر زمن يف الناس أعاد وقد

 متت مكا ومتلكها، القرية هذه أرايض إىل النفوذ ذوي بوصول

جديد. من املنطقة تشييد إعادة

2٤ K- ل٤

 الخليج في السواحلية والمدن الجزر تاريخ كازروني، إبراهيم بن محمد (1)
.15ص إلكترونية، نسخة الفارسي،

.14لسابق،ص المصدر (2)
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البدرين: أنوار في المندثرة القرى أسماء .4
 اكملحقق البدرين أنوار كتاب مصنف البالدي الشيخ واكن

 الرجال برتامج مخشولني اللؤلؤة يف يوسف والشيخ املاحوزي
 قد ذلك مع ولكن أمساهئا، وحتديد القرى حرص معلية ال والعملاء

 البالدي حسن الشيخ ابن عيل الشيخ العالمة األنوار« »صاحب توسع

 البحرانية القرى أمساء ذكر أثره عىل فتوسع ترامجه، يف البحراين

 البالدي ترمج ولقد صغرية، أو كبرية مندثرة، أو عامرة اكنت اليت

 بلغوا وأدباهئا البحرين عملاء من لعدد البدرين« »أنوار يف البحراين

 بكثري أقل اكنت ذكرها اليت عدد لكن مشاهريمه، من عاملًا (122)

 وقد أمساهئا، وحتديد القرى حرص ال الرجال ترامج حبثه مدار ألن

 الرتمجة، معلية يف عملاهئا عدد بتكرار الواحدة القرية ذكر يتكرر

 حسن بن عيل الشيخ أن ويلحظ للقرى، أقل ذكر إىل ذلك فيؤدي

 وبلدة قرية (40) يقارب ما ذكر قد الله رمحه البحراين البالدي

التالية: العامرة القرى مثل وذلك ومندثرة، عامرة حبرانية

العامرة: أ-القرى

 يف البحراين البالدي حسن بن عيل الشيخ العالمة ذكر

 اكنت سواء التارخيية القرى من عددًا البدرين( )أنوار كتاب مؤلفه

 الرجال من لعدد الرتمجة معلية أثناء وذلك عامرة، أو مندثرة

والعملاء..

(،4مساهيج) ،(3مقابة) ،(2القدمي) والبالد ،(1املىلص) قرى مثل

.45ص البدرين، أنوار البالدي، حسن بن علي الشيخ (1 )
.221 ،116 ،46 السابق،ص المصدر (2)
.125 ،117 ،50السابق،ص المصدر (3)

.55ص السابق، المصدر (4)
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 العكر، دا،وسرة جزيرة صالح)^(، النبي جزيرة رى، الما
 (،8جدحفص) (،7الغريفة) (،6عسكر) وقرية (،5سلماباد) قرية

 غوائل من جميعاً الله حرسها (10الشاخورة«) (،9صيبع) أبو
 وقرية (،12جمرة) وبني (،11 النعيم) قرى كذلك ومنها الشر،
 وكذلك ،(16القدم) قرية ،12والدراز) توبلي('(، البحرانية، (13الزنج)
 (،20المقشاع) (،19علي) جد ،18الحاج) جد (،17كرزكان) قرى

(،22الحجر) قرى كذلك القرى هذه ومن التاريخية، (24 عراد)

.66ص البدرين، أنوار البالدي، حسن بن علي الشيخ (1)

.186 ،59السابق،ص المصدر (2)
.233 ،229 ،61السابق،ص المصدر (3)

.233السابق،ص المصدر (4)
.75 السابق، المصدر (5)

.114 ،113 ،79السابق،ص المصدر (6)

.243 ،241 ،97 ،82 ،80السابق،ص المصدر (7)
.22 ،251 ،102 ،81السابق،ص المصدر (8)

.120 ،119 ،117 ،82السابق،ص المصدر (9)

.239 ،232 ،216 ،212 ،211 ،127 ،82ص السابق، المصدر (10)
.180 ،136 ،83ص السابق، المصدر (11)

.158ص السابق، المصدر (12)

.239 ،232 ،97 السابق، المصدر (13)
.245 ،231 ،106ص السابق، المصدر (14)

.207 ،194 ،131 ،111ص السابق، المصدر (15)

.120 ،118ص السابق، المصدر (16)
.131 ،127ص السابق، المصدر (17)

.158 السابق،ص المصدر (18)
.158ص السابق، المصدر (19)

.223 ،158ص السابق، المصدر (20)
.170ص لسابق، المصدر (21)

.18 1ص السابق، المصدر (22)
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 الفقيه البحرين عالمة شاعرنا إلهيا نسب اليت ( الدمستان)

 ضيف بن خلف حممدن بن حسن الشيخ الكبري والشاعر
 اليت ( البحرانية) دمستان قرية إىل نسبة البحراين الدمستاين

 يف البحرين عامصة املنامة التارخيية، (3بوري) قرية وكذلك سكهنا،

 هلا، البحراين اخليط حممد بن جعفر البحر أيب الكبري شاعرنا إشارة

 عيل الشيخ احلارض زماننا يف البحرين جزر عامصة املنامة وذكر

(.4البدرين() )أنوار كتابه يف البالدي
املندثرة: القرى - ب

 ويذكر ، ()هلتا أو هرىت ) كقرية مهنا لعدد أشار

 (، 7رويس) أبو والرويس ، 6»كتاكن) قرى األنوار صاحب

 قغن)ام عايل |ملذأرتنب)مه ذي واملهشد (،9فاران) (،8مين)

 النون مث العني وسكون املمي بفتح معن إىل )نسبة
وشويكة) (، والدوجن) البحرين(، قرى من قرية أخرياً

.217 ،205ص البدرين، أنوار البالدي، حسن بن علي الشيخ (1)  قريته وأصل حسن، الشيخ سكنها التي قريته والدمستان ،217ص السابق المصدر (2)
اندثارها. عن تعبير وهو خراب، قرية اآلن وهي حويص«، »عالي اسمها

.297ص البدرين، أنوار البالدي، حسن بن علي (3)
.303،253- 227السابق،ص المصدر (4)
132 ،64السابق،ص المصدر (5)
136 ،115 ،106 ،84السابق،ص المصدر (6) 119 ،117 ،86السابق،ص المصدر (7)
179 ،97السابق،ص المصدر (8)
220السابق،ص المصدر (9)

134ص السابق، المصدر (10)
230 ،147 ص السابق، المصدر (11) 64 ص السابق، المصدر (12)
.211 ،208ص السابق، المصدر (13)
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 قرى وإحدى أنواره، يف البالدي يقول مكا القطيف قرى إحدى

الذخائر. صاحب يقول مكا البحرين جزيرة

م(: 1901 )سنة الذخائر صاحب دراسة .5
 الشيخ ابن تيق حممد الشيخ ابن عيل حممد الشيخ صنف

 )الذخائر كتابه م(1901 )سنة الذخائر صاحب عصفور آل موىس

 من ومندثرة عامرة قرية (93) وذكر واجلزائر(. البنادر جغرافيا يف

 مكا فهي العامرة القرى أما حبرانية، قرية مائيت من أكرث جمموع

 وجفري، والمساهيح، حمرك، ومهنا »منامة، ومناطق وبلدات قرى ذكر

 وجد وكرانة، وكرباباد، وكرزاكن، ومين، ونعمي، رمان، ورأس وحورة،

 وعايل، وسار، مجرة، وبين ودراز، وبديع، وباربار، وجنوسان، احلاج،

 وابكوة، وقدم، وشاخورة، وجحر، صاحل(، النيب )أي وجزيرة وبوري،
 وبالد ورفاع، قرية، مخسة: ويه وسرتة ومهلة، وجدحفص، وهسلة،

 وجو وسقيه، وزجن، لكيب، ودار وغريىف، وتوبيل، وكورة، القدمي،

 احلبش، وجبلة ومصىل، صيبع، وأبو البحرين، منهتى واقعة ويه

 وصدد، وعراد، واخلارجية، ومقابا، ودمستان، ومرخ، وقرية، وماحوز،

 حاالت يف يأيت مما ذلك وغري وهشراكن، وجدعيل، وجنبية، وسند،
 بعض أمساء سيذكر أي (.. اجلزيرة«) هذه من والشعراء العملاء

 الذاتية السرية ذكر أو بالرتمجة يقوم حني البحرانية والبلدات القرى

واحلمكاء. والشعراء واألدباء للعملاء

 جغرافية يف )الذخائر كتابه يف الواردة املندثرة القرى وأمساء

 وجىب وقلده ى<۵و وس-نابىس ن<1قرى);»،-ت فهي واجلزائر(، البنادر
 الكربى، وحرنان وجور، والعقري، ومهشد، احلسان، وجزيرة الدخان،
والدوتاع( (<2ويكة) وس عىل. وظة آباد( ام وس الصغرى وجران
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.13 - 12ص والجزائر، البنادر جغرافيا في الذخائر العصفور، علي محمد (1)

ولم الذخائر، صاحب أضافها التي اإلضافية القرى هي خط تحتها التي القرى (2)



 وجبيالت، أوال، وبربورة، ورويس، وجهر، (،1 ألك) و ورشيبه،وضلح،

 الكبرية، وحلة حويص، وعايل وهلتا، ولقبيط، الصغرية، وحلة

 الغريفة ومروزان، الدار، وعني املزارعة، وفريق وبىن، وصداغة،

توبيل(. قرى من ومها وكتاكن مري، القدمية،

م: 1918 سنة النبهاني الشيخ دراسة .6
 اجلزيرة تارخي النهبانية )التحفة كتابه يف قرى جمموعة ذكر
 ومل التابعة، القرى وبعض أساسية مدن مثاين أمساء ودون العربية(،

 ذكر قد أنه بيد عهنا، موسعة بتفاصيل كثرياً النهباين الشيخ هيمت

 »قرية مندثرة قرى من ذكره ومما وجودها، اندثر اليت القرى بعض

اامهشد«. - العراقيب قربة - حيان جبل

٨ م؛أ1940 سنة العاد الشيع دراسه ي
 مناطق يف ميدانية بزيارات التاجر عيل حممد الشيخ قام

 توافر وما الزيارات هذه طريق عن معلوماته ومجع وقراها، البحرين

 ومطالعاته زياراته بعد له وتسىن تارخيية، وكتب مصادر من لديه

 القرن من األربعينات عقد يف أوال( تارخي يف الآلل )عقد كتابه تأليف

 اجلزر أمه عن والتفصييل العام حديثه مضن وذلك املنرصم، العرشين

 - املحرق - أوال أو )البحرين األساسية اجلزر وخباصة البحرين يف

 القرى عن التاجر الشيخ كتبه ما تقسمي وأمكننا صاحل(، النيب - سرتة

 لك عن حديثه ومىض عامرة(، وأخرى )مندثرة، قمسني إىل البحرانية
املندثرة القرى أمساء من ذكر مبا وسنكتيف التقسمي، هذا وفق جزيرة

 ذلك. إلى لقارئ لتنبيها تحتهاخطاً وضعنا لذلك معجمه، النويدرىفى يذكرها
صالح. النبي لجزيرة قديم اسم أكل (1)
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 من ختلو اليت اجلزر عدا ذكرها عىل مر اليت الرئيسية اجلزر حبسب

الصبان. وأم وجدا النعسان وأم حكوار الساكن

األم( )الجزيرة البحرين جزيرة في المندثرة أ-القرى
 وجود ال مندثرة قرية (49) حوايل الله رمحه التاجر الشيخ ذكر

 - الدوجن - هلتا أنس، ابن حالة سوار، ابن »حالة ويه اليوم هلا

 - اخلميس سوق - املويلغة - السوق حلة - خفري أبو - قزقز - شبات

 - مري - هبام أبو - زيدان أبو عني - دقيانوس قلعة - املهشد

 - فارسية - سيبة - فة شبا - سابية - بربورة - اهلجري - توبيل جبيالت

 قرية - السويفية أو الصويفية - اجلسرية - املناديل دار - حيان رأس

 - القبيط - الدار عني - مروزان - الفاله - البجوية - مين - اجلبلة

 غرب جبيالت قرية - املزروعية - اجلارم قرية - القدمية الغريفة

 - نواجرفت - العني حكلة - اهلربدية - الرقعة - روزاكن - القلعة

 أما فاران«، - قيب املرا - املمطلة ممحلة - عدامي - مغزال - فاران

 تدخل ومل التاجر، عيل حممد الشيخ ذكرها اليت البحرانية القرى

 - )اخلويص قريتا فهام م(2009) دراسته يف النويدري ممجع يف
(.1جعاج() قرية

المحرق: جزيرة في المندثرة القرى - ب
 حالة - جشيرة أم - احللة - رية قرية - اجلمنة »قرية ويه

 تداخلت قد واجلزر القرى هذه أن لنا ويبدو الجشر«، أم - اخلليفات

 واختفت اآلن، العامرة وقراها املحرق جزيرة أرايض مع أراضهيا

 فدخلت مهنا، القريبة القرى من جزءًا وأصبحت القدمية أمساؤها

الدير. أو مساهيج حدود مضن واحللة ورية اجلمنة قرى

 معجمه، في النويدري يذكرهما ولم القريتين، هاتين بذكر التاجر الشيخ انفرد (1)
إليهما. القارئ نظر فلفتنا
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سترة: جزيرة في المندثرة القرى - ج

 في اندثرت إنها وقال التالية القرى التاجر الشيخ العالمة وذكر
 وتعميرها بخرابها، العهد قريب القرى هذه وبعض سترة، جزيرة

 قلعة - البيض أم »حالة وهي: القديمة، أسمائها واختفاء جديد، من
صيفي(. )مظعن الحمرية - خالد الشيخ

8: 

أ
I

ال ة
صاحل: النيب جزيرة يف املندثرة القرى - د

 - القرية أو القربة - األم« باجلزيرة »اكفالن قرى وأمهها

األم. اجلزيرة مشال يف تقع اليت املنفردة اجلزيرة ويه اجلزيرة،

٤ ا ه

م(: 1966) السهالوي سليم آل محسن المال (’قصيدة) .8

 املعارصين البحرين شعراء أحد نظم كثرياً مألوفة غري بطريقة

 قصيدة البحراين الهسالوي سلمي آل سملان املال ابن حمسن املال وهو

 البالغة ومدهنا البحرين قرى فهيا ذكر الشعر من بيتًا عرش تسعة من

 كذلك ينس ومل احلارض، يومنا إىل عامرة وأغلهبا وقرية، مدينة (104)

 اكن وحبضها زمن، من مىض فميا اندثرت قد قرى بأمساء املرور

 من الغريب المشال يف بربورة كقرية ثارواالند بالزوال عهد حديث

 كشاعر ذاكرته يف وبقيت أبعد، زمن من اندثر وبعض النويدرات، قرية

 ذكر قصيدة نظم يف الغرييف شرب السيد العالمة سبقه وقد وطين،

بقوله: قصيدته الغرييف وابتدأ البالد، قرى من عددًا فهيا

فالسند فالهسالن الفارسية

فالصدد الصامن فنقا فسبسب

 .268 - 266ص انظر دراستنا من سابق موضع في القصيدة هذه نشرنا (1)
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أضا فذات فاجلمرى فالبوري فاملعن

 فالبلد الدار فعني فالهسلتني

فرويس فالفال حفجر فاملروزان

فاجلدد فاملاحوز فالغريفة

فظهراين فالعراد فدير فاحلورتني

فاحلدد فالساجات مساهيج

 من بيتًا (34) من ومكونة ما، حد إىل طويلة قصيدة ويه

 عامرة البحرانية القرى من جمموعة فهيا ذكر العريب، الشعر

 باب للشعراء وفتح ومنطقة، قرية وعرشين سبح بلغت ومندثرة

 والقرى الشعر، نظم طريق من السكنية« واملناطق »للقرى التوثيق

 قرى يه القصيدة يف األوىل األربعة األبيات يف املذكورة املندثرة

 ظهراين - مروزان - الرويس - الفالة - عايل معن - الصامن - )الفارسية

 سملان، ميناء من القريبة الغريفة ال القدمية( والغريفة - مساهيج

الغرييف. شرب السيد عارصها اليت ويه

 ديوانه يف منشورة تعاىل الله رمحه الهسالوي وقصيدة

 القرى واكنت الزمان(، سادات وآله النيب رثاء يف األحزان )شعالت

 ومدينة، قرية (85) حوايل احلارض يومنا حىت معمورة تزال ما اليت

 وبعض املؤرخون كرر عرشة، تسع حوايل فبلغت املندثرة القرى أما
 - صداغة - بين - »إميلغة يأيت: مكا ويه ذكرها، التارخيية الكتابات

 - زملاد - أفريقه - لجشرية - الجشر وأم - عراد حالة - بوخفري

 جبيالت - فارسية - البيض أم -حالة بربورة - اهلجري - لقبيط - مروزان
إهبام«"(. أبو - مين جبلة - توبيل

بعد أكرب قرى أرايض من جزءًا اليوم القرى هذه بعض وتعترب

 الزمان، سادات وآله النبي ورثاء األحزان شعالت السهالوي، سليم آل بن محسن (1)

.316-315ص
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 ‘ا واندماجهام واميلغة خفري أليب جرى مكا العمراين التوسع معلية

 3 من ويلحظ توبيل، بقرية وجبيالت كبرية، كقرية القدمي البالد مضن
 يت أمهل لله رمحه الهسالوي« شاعرنا»املال أن القصيدة أبياهتذه

 ٠ع مثل ما لسبب أو هسوًا نسهيا أو العامرة البحرانية القرى بعض ذكر

 ٦١ مبنطقة قرى ويه «،والسملانية والقفول والعدلية الصاحلية» قرى
 ذ وقريبة هبا حميطة بأراض ملحقة أو والقفول اكلسملانية املنامة

 ومندثرة« »عامرة القرى هذه ومجيع والصاحلية، اكلعدلية مهنا

 ممجع كذلك وذكرها البحرانيني، للعملاء التارخيية الدراسات ذكرهتا

 يف مندثرتني قريتني بذكر انفرد الهسالوي املال أن بيد النويدري،

 وقرية - »افريقه قريتا ومها النويدري، ممجع يذكرمها مل قصيدته

 يف املثبتة قصيدته من السابع البيت مدخل يف وذلك زملاد«،

األحزان(. )شعالت ديوان

;ده II إبرااهيم الشع داسة,

 بن إبراهمي الشيخ للعالمة تارخيي مؤلف البحرين« »حارض

 وقد تعاىل، الله رمحه البحراين التوبالين اهلجريي املبارك نارص

 الكتاب، هذا م(1979) عام وفاته قبل اجلليل العامل هذا صنف

 الفصول، هذه أحد البحرين« »بلدان اكن فصول جمموعة ومضنه
 عند املألوفة العربية األجبدية احلروف طريقة عىل ورتبه ونمظه

 وأخذ الياء«، األخري احلرف حىت فالباء »األلف حرف من العرب

 ما صفحة (22) حوايل الكتاب مساحة من البحرين« »بلدان فصل

 جغرايف ممجع مبثابة املمه الفصل هذا ويعترب (،53 - 32) بني

 لك الفصل هذا وغىط وقراها، البحرين لبلدان موجز تارخيي -

 وما اآلن، حىت عامرأ اكن ما املسكونة والبلدات والقرى املناطق

 املبارك نارص بن إبراهمي الشيخ العالمة وأحىص واندثر، خرب
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 يقارب ما الدقيق العد يف اخلطأ احمتال مع البحراين، التوبالين

 (100) من أكرث مهنا العامر واكن حبرانية، وبلدة قرية (177)

 املبارك إبراهمي الشيخ دونه ما حبسب مهنا اندثر ما أما (، قرية)

 توزعت وقد الزوال، إىل مصريها وآل خربت قد قرية (77) حوايل
 جزيرة أو البحرين جزيرة خباصة األربع املسكونة البحرين جزر يف

 والنيب وسرتة املحرق جزر وكذلك األم، باجلزيرة تعرف اليت املنامة
األخرية. اجلزيرة من القريبة صاحل

 خربت أوال جزيرة امس عىل »أوال املندثرة: القرى هذه ومن

 - زيدان أبو - غزال أبو - اهبام أبو - خفري أبو - عوايل بامس معرت مث

 جبلة - جابور - بويرد - بردج - بربيغ - بربورة - بديعة - حمارة أبو
 جزيرة - الدخان جبل - مجالة - جمنة - جفون - توبيل جبيالت - مين

 ابن حالة - املبيض أم حالة - جارم - جبور - مسكونة غري ويه الشيخ،

 بن خالد الشيخ قلعة أو محرية - فائز ابن حالة أو سرتة حالة - أنس
 - مري - الرقعة - دار - دوجن - خصيفة - خرباباد - خليفة آل عيل

 مبنطقة السملانية من قريبة ويه المجع، سملاباد - روزاكن - رويس
 - صداغة - رشيبة - شباثة - سويفية - سلباء - سبسب - احللة - املنامة

 عني - العمر - عرؤسوه - آباد ظمل - الضلع - ظهران - فري صفا - رصفاء

 عايل - خص عايل - معن عايل - اجلنوبية الدار عني - المشالية الدار

 الفارسية - القدمية الغريفة - الرشايك عايل - مثود عايل - حويص

 - قبيط - كتاكن - مري - فاران - الصامن - اجلديدة الفارسية - القدمية
 - ممطلة - مويلغة - مروزان - املزروعية - كويرث - اكفالن - قزقز - بين

هداروه«. - هرىت أو هلتا - نورجرفت - النارصية - الناصفة - حماري

يف النويدري يذكرها ومل إبراهمي الشيخ ذكرها اليت والقرى
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 المحالت وبعض والمهنيون، العمال يسكنها التي األماكن الرقم هذا من شطبنا (1)

وغيرهما. وجدا »حوار« كجزيرة المسكونة غير الجزر أو الحاالت وبحض المهنية،



 - اليوم عوايل أو »أوال ويه: مندثرة قرية عرشة مخس معجمه

 سملان - دار - خرباباد - بويرد - جبور - الدخان جبل - جفون - جابور

 أو الرشايك عايل - العمر - عروسوه - آباد ظمل - صفافري - المجع

هداروه«. - رشايك

ل٤ ؛;ي ال٤

م(: 1999) الناصري علي محمد المال دراسة .10
 النارصي عيل حممد املال الشعيب تراثه يف البحرين حباثة عاجل

 وذكر البحرانية واملدن القرى البحرين( شعب تراث )من كتابه يف

 البائدة( أو )العامرة سواء القرى هذه توزيع ومت التارخيية، أمساءها

 قال مكا عددها بلغ وقد العربية، للحروف األجبدي الرتتيب بطريقة

بالبحرين. املمساة أوال جزيرة يف وعامرة مندثرة قرية (165) النارصي

 نرش البحرين( قرى ممسيات كتاب )من بارز عنوان وحتت

 النارصي عيل حممد األستاذ الشعيب والشاعر احلسيين اخلطيب املال

 تعريفًا البحرين يف املحلية املجالت بإحدى قصرياً مقاالً الله رمحه

 البحرين أوال.. جزيرة قرى )ممجع امس حيمل الذي الكبري بكتابه

 ما وجغرايف« تارخييًا »معجامً ميثل قال مكا وهو وتوابعها(، حاليًا

 أحد قال مكا جزأين من مكون كتاب يف بعد ينرش مل خمطوطًا يزال

أبنائه.

 أنه املقال هذا يف النارصي عيل حممد املال املرحوم وذكر

 أحصاها اليت املأهولة القرى من عددًا املذكور كتابه يف جسل

 واكن اهلاء(، حرف إىل األلف )حرف من ابتداء الفعلية بأمساهئا

 قرى من قرية وعرشين مائة مقداره ما ذكر مكا القرى هذه عدد

 الله طيب البحراين النارصي املال أشار مكا ومدهنا، وبلداهتا البحرين

 أو املأهولة غري والقرى البلدات من جمموعة إىل مقاله يف ثراه
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 ومهنا الكبرية، مهنا قرية وثالثني مخس ويه»حوايل البائدة، القرى

 يه.. القرى وهذه إلهيا، املنتسب وحسب آثارها، حسب الصغرية«
 سلبة، العني، حكلة الرمشة، شباثة، الفارسية، السيف، حلة العقارية،

 املزروعية، حويص، عايل معن، عايل البجوية، الرويس، الرشيبة،

 املحاربة، كتكتان، خاران، بربورة، حيان، سيب مروزان، الرقعة،
 هذا يف يكتب مل الرمحة هيلع أنه نلحظه ومما إخل، مري)؛(

 دون بل قرية، والثالثني اخلمس املندثرة القرى لك أمساء املقال

 قبله التارخيية الدراسات ذكرهتا فقط قرية وعرشين إحدى أمساء

 والقرى مقاله، يف وذكر حتديد بدون (14) وترك مخس، عدا وبعده
 السيف، »حلة يه: النويدري ممجع يذكرها مل اليت املندثرة

 أنه ولو خريان، أو خاران املحاربة، أو املحارية حيان، سيب الرمشة،

 يذكرها مل أخرى قرى عرفنا لرمبا الباقية القرية عرشة األربع ذكر

املذكود املجعم

م(:2006) لعزيض1 الكبيم عد ددسة .11
 ومل املندثرة، القرى عن الكتابة غايته تكن مل معارص مؤرخ

 لطبيعة ولكن حبثه، يف يتبعها ومل وجودها، ماكن وال عددها يعنيه

 عىل العريض الكرمي عبد األستاذ مر ومقتضياته، والتقيص البحث

 بعيدًا أو قريبًا مهنا اندثر وما العامرة، البحرانية القرى بعض ذكر

 كذكر ودقيق مقصود حبث يف أو عابرة إشارات يف امسها فدون

 املنامة )مدينة كتابه يف قرى من ذكره ما تتبع وبعد القدمي، البالد

 يف ومندثرة عامرة قرية (52) ذكر إنه نقول قرون( مخسة خالل

تارخي عن للكتابة معدًا ليس الكتاب هذا اكن وإن لكامه، سياق

 ،18 العدد دلمون، جمعية وآثار تاريخ مجلة دلمون، الناصري، علي محمد (1)
.63ص
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 عامرة إلى ذكرها التي القرى وزعنا ذلك ومع البحرانية، القرى
ومندثرة.

كتابه: في العامرة القرى - أ

 - توبيل - القدمي البالد فهي العامرة القرى عن ذكره ما فأما

 - صاحل النيب جزيرة - مركوبان - سرتة جزيرة - اخلميس - عذاري
 - سند - جرداب - كرزاكن - جدحفص - املاحوز - مقابة - الدراز

 - املنامة - اجلفري - الكورة - الشاخورة - طشان - الزجن - كرانة

 - القضيبية - رمان رأس - احلورة - البحرين قلعة - النعمي - املحرق

الرفاع. - مجرة بين - عايل - اجلديدة الغريفة - احلمص أم - السقية

المندثرة: والقرى - ب

 - زيدان أبو - دقيانوس قلعة - املنارتني ذو )املهشد يه

 أو هلتا - احلورتني - انس ابن حالة - سوار ابن حالة - مري - مين
 - السوق حلة - خفري أبو - عشرية أبو - قزقز - الدوجن - هرىت

 ذكرمها اليت البحرانية القرى ومن غزال(، أبو - السويفية - املويلغة

 ورمبا حزبان، وقرية - الغخرويات أو )اخلروبات مندثرة كقرى العريض
 - اجلغرايف معجمه يف ذكرمها عىل النويدري يأت ومل ،(1حرنان()

التارخيي.

ل -K -;؛ي

م(:2009) النويدري سالم دراسة .12
 حبراين مؤرخ وهو النويدري، الله عبد بن سامل األستاذ أعد

مكا وهو م،2009 عام البحرين مناطق عن اهلامة دراسته معارص،

 وأصبح لشوائب، بعض اسميهما تحديد فشاب وقعخلطفيبعضحروفهما (1)

صعباً. أمراً تمييزهما
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 البحرين قرى جمموعة عن جغرايف« - معيمج»تارخيي مهنج قال

 أمساء املجعم هذه يف النويدري وحدد ومناطقها، وجزائرها ومدهنا

 تشلك اليت اجلزر وجمموعة واملندثرة، العامرة واملدن القرى

 وتركز العربية، األجبدية وبطريقة بإجياز الباحث وتناوهلا أرخبياًل،

التالية: النقاط عىل املجحم هذا يف حديثه

اجلغرايف. الطبيعةواملوحق •

والينابيع. واآلبار العيون •

القدمية. التارخيية واملعامل اآلثار •

.املنطقة ٥هذ استوطنت اليت والعشائر القبائل •

واألديب. والثقايف الفكري الرتاث أعالم ٠

احلديثة. واالجمتاعية واالقتصادية الثقافية واملؤسسات املنشآت ٠

للغوية. وداللته املنطقة امس •

 يف يقترص مل - النويدري يقول مكا - الوجزي التعريف وهذا

 بل البحرين، مناطق من العامر عىل التارخيي - اجلغرايف معجمه

 درست وإن تارخيي، وجود هلا اكن اليت واملدن القرى إىل تعداه
 الذين األمة هذه بأسالف واعزتازًا الوطن ألجماد ختليدًا معاملها

 الطيبة األرض هذه عىل احلضارة بناء يف مميز إهسام هلم اكن
املعطاء)ا(ب

 منطقة (227) حلوايل معجمه يف النويدري سامل األستاذ وأشار

 »قرى بني برشيًا وجتمعًا خمتلفة، جغرافية ومواقع وجزيرة سكنية،

 حىت اجلغرايف كياهنا وجود يف وقامئة موجودة، تزال ما عامرة«

متعددة، ألسباب فدرست خربت مندثرة« »قرى وبني احلارض، يومنا

 جغرافي(، - تاريخي )معجم البحرين مناطق النويدري، الله عبد بن سالم (1)

.18 - 17ص الثاني، المجلد البحرين، تاريخ موسوعة
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 الشعبية الذاكرة يف حية ولكهنا األيام، غابر يف أثرًا وأصبحت

 باحلياة عامرة منطقة (127) عن معجمه يف لكامه وتوزع للبحرانيني،

 )العد( أصبنا إن مندثرة حبرانية ومنطقة قرية مائة وعن وبأهلها،

 بني الذي كتابنا مباحث من احللقة هذه يف هيمنا وما (، الدقيق)

 واحض ذكر من النويدري سامل األستاذ حدده ما القارئ( )عزيزي يديك

 ومواقعها أمساهئا وحتديد «مندثرة وقرية سكنية منطقة »مائة ل

 والثقافة الفكر يف أعالمها بعض وأمساء األثرية، ومعاملها اجلغرافية،

خراهبا. وظروف فهيا، املياه وينابيع عيوهنا وبعض والشعر، واألدب

 أرايض مع تداخلت أو اندثرت اليت البحرانية القرى وأمساء

يأيت: مكا يه معجمه يف وذكرها قريبة، منطقة أو قرية

 أبو - غزال أبو - عشرية أبو - زيدان أبو - خفري أبو - إهبام »أبو

 - الجشر أم - هلتا أو هرىت - السعود( حالة )أو البيض أم حالة - حمارة

 - (2مؤقت() صييف )مظعن البدعة - البجوية - أوال - جشيرة أم

 سوق - السوق حلة - بين - املويلغة - بردج - بربورة - بربيغ - بديعة

 - العالية أو الكبرية البينة - القدمي بالبالد دقيانوس قلعة - اخلميس

 - اجلبلة - احليان جبل قرية - اجلارم قرية - السفلية أو الصغرية البينة

 - البحرين قلعة جبيالت - توبيل جبيالت - مين - الصويفية أو السويفية

 - القرية - أولكان - اكفالن - صاحل( النيب )مشال اجلزيرة - جردي - مري

- أنس ابن حالة - سوار ابن حالة - احلاالت - اجلمنة - قزقز - اجلسرية

 التفاصيل بعض لمعرفة وقراءته المذكور النويدري بحث مطالعة للقارئ يمكن (1)

 في المنشور معجمه انظر والمندثرة، منها العامرة المناطق هذه عن المجملة

.187 - 17ص ،2 مجلد البحرين( تاريخ )موسوعة كتاب
 أسماء ذكر بل ري، لنويد ا األستاذ يذكرها لم كثيرة مؤقتة صيفية عن مظا هناك (2)

 ركز أنه ويبدو وغيرها، بربورة قرية مظاعن في كما إليها تنتمي التي القرى

يحرفها. ما أو المظاعن هذه من اشتهر ما على
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 - السلطة حالة - (1فائز() ابن )حالة سرتة حالة - اخلليفات حالة

 آل عيل بن خالد الشيخ (2 قلعة) أو احلمرية - بمساهيج احللة

 - حص عايل - معن عايل - حويص عايل - الزمة - مصيف ويه خليفة

 - رية - روزاكن - رفني - الرقعة - وجن الد - ددان - املناديل دار - خصيفة

 - القدمية الفارسية - فة شبا - السيبة - القبيط - سلبة - سبسب - الرويس

 - رصفاء - الصداغة - الرشيبة - يك رشا - شبات - اجلديدة الفارسية

 الغريفة - الدار عيد - العقارية - مي عدا - الظهران - الضلع - الصامن

 - قصارين - الفالة - فاران - صيبع وأيب الشاخورة قرييت بني(3القدمية)

 - بالينالتو هامش السيد العالمة قرية كتاكن.. - قنطور - طريف قصار

 - حماري قرية - والناصفة العكر من بالقرب كويرث - العني حكلة وقرية
 - مروزان - صييف( )مظعن توبيل مراقيب - (4املراقيب) - املخروق

 - الناصفة - جرفت نور - النارصية - برد نار - مغزال - املزروعية

يعصوف(. جزيرة - اهلربذية - اهلجري

ومستقلة منفصلة، اندثارها حىت ظلت القرى هذه بعض

له. رحمه فائز بن والمالعلي والخطيب الشاعر اسم نسبةإلى (1)
 قلعة جميل، مصيف وهو الحمرية، في خليفة آل علي بن خالد الشيخ بنى (2)

 جسر لربط طريقاً أراضيها وأصبحت المنطقة، هذه اندثرت وقد ه، 1342 عام
صالح. النبي جزيرة - سترة

حالياً. سلمان ميناء أو القليعة من بالقرب الخريفة باسم جديدة قرية وهناك (3)
 الله رحمه وقال بارز، بعنوان )التحفة( كتابه في النبهاني محمد الشيخ ذكرها (4)

 )المراقيب(، تسمى واسعة أرض وإنها الرفاع، غرب شمال في »توجد إنها عنها
 على يحتوي منها قسم وكل متفرقة، قرى كأنها دارسة قديمة قبور آثار وفيها
 شجر لبثت ما طول من األرض هذه فوق نبت وقد فأكثر، قبر (300) نحو

 البرية«، األعشاب من ونحوها والجعدة والجثجاث والقيصوم والشيح العوسج
 يكشف أن نتمنى وكنا ،33ص العربية، الجزيرة تاريخ في النبهانية التحفة انظر

 على انتشرت والتي قال، كما المتفرقة القرى بعض أسماء النبهاني الشيخ
المندثرة، القرى بعض أسماء لعرفنا مقابر،
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 ’ة والقامئة السكنية واملناطق القرى أرايض مع اندجم وبعض هنا،بكيا

 3 رية مكناطق واجلغرايف العمراين التوسع مع احلارض يومنا يف
 يت ومساهيج الدير قرييت مع الاكمل والتحامها واحللة،(1واجلمنة)

 ث أيب ومثل وتوبيل، الكورة قرييت حم ومري وكتاكن التارخييتني،

3 عشرية أيب قرية ومثل القدمي، البالد قرية مع زيدان، وأيب خفري،

آل وغري هبا، اتصاهلا املاحوزبعد قرية أرايض مع واندماجها املندثرة

 القرى هذه بعض أن ويلحظ األخرى، املندثرة القرى من ذلك

 قد بعضها واكن م، 1783 عام خليفة( )آل العتوب جميء قبل اندثرت

 بن خالد الشيخ قلعة أو واحلمرية بربورة، كقرى عهدمه يف اندثر

 التحمت وقد سرتة، جزيرة من الغريب المشال يف خليفة آل عيل

 جزيرة غرب التارخيية اخلارجية قرية أرايض مع الزراعية أرضها

 وحمالت اقتصادية مؤسسات وتشييد العمراين، التوحس بعد سرتة
باملنطقة. جتارية

K- 7٤ ل٤

النويدري معجم لمتردفي قرى
 لسبب لكنه مندثرة، قرية مائة حممجه يف النويدري ذكر

 املصادر يف ذكرها ورد اليت القرى بعض معجمه يف يذكر مل ما

 وسنحاول املعارصة، التارخيية والدراسات الرتامج، ككتب البحرانية

 يف البرشي اخلطأ احمتال مع النويدري ممجع قرى عدد مع مجعها

 ذكرها اليت املتشاهبة املناطق بني أحيانًا المتيزي وعدم الدقيق العد

والباحثون. العملاء

 جديدة قرية يضف مل البحراين املاحوزي سلميان فاملحقق

يه واحدة قرية البحراين يوسف الشيخ وأضاف املجعم، عىل

 قرية اسم البحرين لؤلؤة في البحراني عصفور آل أحمد بن يوسف الشيخ ذكر (1)

والكبرى. التاريخية هيج سما قرية من بالقرب را( )غزا باسم قرية
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 »املهشد يف إضافية قرية فذكر األنوار صاحب أما (، را())غزا قرية

 حفيد عصفور آل عيل حممد الشيخ وأضاف املئذنتني«، ذو

 وسنابس »بستان، يه: قرية عرشة اثنيت البحراين يوسف الشيخ

 والعقري، ومهشد، احلسان، وجزيرة الدخان، وجبل وقلعة ودي،

 عىل( وحدة آبات، ام وس الصغرى وحران الكربى( وحرتان وجور،
 التاجر عيل حممد الشيخ ذكرمها اللتان القريتان أما (، وشويكة«)

 »اخلويص فهام النويدري ممجع ذكرمها عىل يأت ومل البحراين،

جعاج«. وقرية

 من جمموعة البحراين التوبالين املبارك إبراهمي الشيخ وذكر

 قرية عرشة مخس معجمه يف النويدري يذكر ومل املندثرة، القرى

 )أوال ويه: البحرين( )حارض كتابه يف ذكرها عىل املبارك أىت

 - بويرد - جبور - الدخان جبل - جفون - جابور - اليوم عوايل أو
 - عروسوه -آباد ظمل -صفافري - المجع سملان -دار - خرباباد

 الشعيب الشاعر أما هداروه(، - رشايك أو الرشايك عايل - العمر

 يف فذكر البحراين الهسالوي سلمي آل سملان املال بن حمسن املال

 وذكر وزملاد(، - )أفريقه ومها املجعم يذكرمها مل قريتني قصيدته

 حبرانية قرية (35) الله رمحه النارصي عيل حممد اخلطيب املال

 حوايل ذكر الذي النويدري ممجع يف ذكرها يرد ومل مندثرة،

 حيان، سيب الرمشة، السيف، )حلة ويه مندثرة قرى( )مخس

املحاربة(. خاران،

 األستاذ ذكرمها مندثرتني قريتني إضافة كذلك وميكن

املنامة )مدينة كتابه يف العريض حممد عيل بن الكرمي عبد

.97ص لبحرين لؤلؤة البحراني، الشيخيوسف (1)
 ولم الذخائر، صاحب أضافها التي اإلضافية القرى هي خط تحتها التي القرى (2)

ذلك. إلى القارئ لتنبيه خطاً تحتها وضعنا لذلك معجمه، في النويدري يذكرها
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 ا ممجع يأت ومل م(،2006) عام يف املنشور قرون( مخسة خالل
 3 - الغرويات أو )الغروبات قرية ومها ذكرمها، عىل النويدري

 يت قرى من اكزروين ذكره ما حرنان(،أما ورمبا حزبان، وقرية
 جن مخس يقلتعن فال معجمه يف دري النوي يذكرها مل مندئرة

 3 انهتت قد اليوم ولكهنا ،عرصه يف موجودة اكنت قرية وعرشين
ي زماننا. يف

 وثالثني مخس بلغت فكثرية النارصي عند املندثرة القرى أما

 «قرى مخس» عددها ولكن ،اآلن حىت املنشور غري معجمه يف

 مندثرتان قريتان أيضًا وهناك ذكرها، عىل النويدري ممجع يأت مل

 البحرانية القرى عن دراسته يف املرشد عباس األستاذ ذكرمها

 واجلغرايف املؤرخ لورمير عن الباحث هذا أشار فقد املختفية،
 )من (2والغازية) روزاكن، أو (٤)زرقان) قرييت إىل لورمير الربيطاين

 يف لورمير ذكرها القرية وهذه )املخروق(، قرية وكذلك دراسته،

 بالرفاع البحرين دفاع قوة معسكر رشق يف وتقع اخلليج، دليل

 هذه عائالت وتعيش عسكر، قرية أو ألبا مصنع ومشال الرشيق،

 إلكرتوين موقع ذكر مكا األمساك، وصيد الزراعة عىل القرية

غريه. أو لورمير عن نقالً رمبا اجلريش( )سنوات حبراين

 الرشيق، الرفاع رشق جنوب واحد ميل بعد »عىل لورمير: يقول
 م(،1904 سنة )يف مهجورة واآلن األكواخ، من صغرية جمموعة ويه
 اليت الربسمي حقول وتوجد بالزراعة، يعملون الذين للبحارنة ويه

 حقول وهبا الضعف، يف آخذة هنا والزراعة الينابيع، مبياه تروى
(. الينابيع«) أحد من وتروى للربسمي،

.35ص المختفية، البحرانية القرية ذاكرة المرشد، عباس (1)
.43ص السابق، المصدر (2)

.339ص المرشد، ميرزا عباس تعديل الخليج، دليل في البحرين لوريمر، (3)
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 يف املقببة القبور عن الرئييس تقريره يف بريدو ونقل

 لياقوت البلدان ممجع يف وردت اليت األماكن أمساء البحرين

 زمانيًا، العمق وبعيدة تارخيية القرى هذه غالب واكن احلموي،

 يه بلدات أمساء من ذكره ما بعض أن - عرصنا مبقاييس - ويلحظ
 والهسلة، واجلفري ومساهيج واملحرق أوال جزيرة مثل عامرة بلدات

 اكنت اليت القرى أما حارضنا، حىت بأمساهئا عامرة بلدات فهذه
 ألن وجبيلة( )جبلة)^( قريتا فهام زماننا يف اندثرت مث موجودة

 زمن يف اكنت مكا زماننا يف معروفة غري القريتني هاتني أمساء

 واجلبيلة فاجلبلة وبالتايل بريدو، تقرير حبسب احلموي ياقوت

 يذكر ومل ثرتا،اند قد )أوال( البحرين جزيرة يف حبرانيتان قريتان
(. البحرين() جزيرة يف )قريتان لكهيما بأن قوله سوى عهنام

 املندثرة البحرانية القرى جمموع من مجعناه ما يكون وهبذا

 الواردة قرية املائة عىل نضيفها مندثرة حبرانية قرية (173) هو

 احمتاالت مع تقريبًا العدد يكون وبذلك النويدري، ممجع يف

 (273) هو وتشاهبها القرى أمساء يف والتداخل البرشي اخلطأ

 وغري البحرانيني املؤرخني بعض ذكرها اندثرت، قد حبرانية قرية

البحرانيني.

 أشار مندثرة حبرانية قرية( مائة )مجع إليه انهتينا ما وخالصة

 وأوسعها م(2009) دراسة آخر دراسته باعتبار النويدري األستاذ إلهيا

 القرى عدد مع أمساهئا، وحرص املندثرة القرى عدد إحصاء يف

 يذكرها ومل قبله، ومؤرخون وعملاء باحثون ذكرها اليت املندثرة

الشيخ الذخائر صاحب ذكرها اليت اكلقرى معجمه يف النويدري

.16ص الخليج، دليل في البحرين كتاب في والمرشد الخليج، دليل في لوريمر ذكرها (1)

 العدد الوثيقة، مجلة البحرين، في المقببة القبور عن الرئيسي التقرير بريدو، (2)
.155ص الثالث،
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 اجلدول يف يأيت مكا عددها ويكون البحراين، عصفور آل عيل حممد

التايل:

 يذكرها مل مندثرة قرية فهرسه يتضمن مل املاحوزي: املحقق .1

.ملجعم ا

 ومل مندثرة كقرية غزارا قرية ذكر العصفور يوسف الشيخ .2

النويدري. ممجع ها يذكر

 قرية (25) ذكر »نادري« ب امللقب اكزروين إبراهمي حممد .3

 - حويزة - »مأمورة ويه: املجعم يذكرها مل مندثرة

 حلة - هلية - وزاكن - سباح سيد بلد - اجلمعة بازار - سعيد

 - شاء - حربا - كوارج أو كواج - القرية قناة - كرا - مسردة

 حلة - جهرة - اجليش حلة أو اجلبيش حلة - سيتامرة - شاعر

 - جفور - القيدوم أو الفيدوم حلة - وربيان - احلارة أبو - العال

عراد«. حلة - جفرة - ميشة - مزنلة - معاز - مسرآباد

 خليفة حممد والشيخ البحراين البالدي حسن بن عيل الشيخ .4

 املئذنتني(، ذو )املهشد قرية يه واحدة قرية ذكر النهباين

املجعم. يذكرها ومل

 ذكر عىل أىت العصفور عيل حممد الشيخ الذخائر صاحب .5

 وأمساء معجمه، يف النويدري يوردها ومل مندثرة، قرية (12)

 الدخان، وجبل وقلعة ودي، وسنابس »بستان، يأيت: مكا القرى

 الكربى، وحرنان وجور، والعقري، ومهشد، احلسان، وجزيرة

وشويكة«. عيل، وحلة آباد، ملسو والصغرى،

 اندثرت، قد قرى ملمجوعة ذكر الهسالوي قصيدة يف وجاء .6

وزملاد(. - )أفريقه قرييت يذكر مل النويدري ممجع لكن

 جعاج( وقرية - )اخلويص قرييت النويدري ممجع يذكر ومل .7
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 تارخي يف الآلل )عقد كتابه يف التاجر الشيخ ذكرمها اللتني

أوال(.

 عىل وأىت املجعم، يذكرها مل اليت املندثرة القرى عدد وبلغ . .8
 »أوال ويه: قرية عرشة مخس املبارك إبراهمي الشيخ ذكرها
 - بويرد - جبور - الدخان جبل - جفون - جابور - اليوم( )عوايل

 - عروسوه - آباد ظمل - صفافري - المجع سملان - دار - خرباباد

هداروه«. - رشايك أو الرشايك عايل - العمر

 منها نيةبحرا قرية (165) الناصري المالمحمدعلي أورد .9
 معجم في تذكر لم قرى خمس منها وكان مندثرة، قرية (35)

 خاران، حيان، سيب الرمشة، السيف، »حلة وهي: النويدري
المحاربة«.

 اندثرت، اليت القرى من عددًا العريض الكرمي عبد األستاذ وذكر .10

 أو )الغروبات ومها النويدري ممجع يذكرمها مل قريتان مهنا

حرنان(. أو حزبان، وقرية - اخلرويات

 قرية مائة من أكرث معجمه يف النويدريذكر األستاذسامل .11
 كقرى فيه تذكر مل اليت للقرى مقياسًا واختذناه مندثرة،

آخرون. وباحثون مؤرخون ذكرها إضافية

 أمساؤها وردت اليت املندثرة البحرانية القرى عدد تنظمي وميكن

 يف غريمه ومن حبرانيني ملؤرخني التارخيية الدراسات من عدد يف

 القرى بأمساء مقالهتا الكرمي القارئ عىل ليهسل التايل اجلدول

يأيت: مكا ويه معجمه، يف النويدري األستاذ مجعها اليت

ل٤ج٤ل4
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 الدراسات من المستخلصة المندثرة القرى جدول
النويدري معجم إلى أضيفت والتي البحرانية التاريخية

 القرى عدد
الجديدة

اإلضافية القرى
النويدري معجم يذكرها لم التي

المؤرخ الرقم

1 غزارا قرية  يوسف الشيخ
 البحراني العصفور

ه( 11 86 )ت

1

25  - اجلمعة بازار - سعيد - حويزة - مأمورة
 حلة - هلية - وزكان - سباح سيد بلد

أو كواج - القرية قناة - كرا - مسردة
 - مرة سيتا - شاعر - شاء - حربا - كوارج
 - هجرة - اجلشي حلة أو اجلبشي حلة
 حلة - وربيان - احلارة أبو - العال حلة

 - مسرآباد - جفور - القيدوم أو الفيدوم
عراد حلة - جفرة - ميشة - منزلة - ز عما

 الفارسي املؤرخ
 إبراهيم حممد

 )تاريخ كازروني
م(1853 دراسته

2

1 املئذنتني ذو املشهد ني لنبها وا البالدى 3

12  وجبل وقلعة ودي، وسنابس بستان،
 ومشهد، احلسان، وجزيرة الدخان،

 الكربى، ن وحرنا وجور، والعقري،
 علي، وحلة آباد، وسلم والصغرى،

وشويكة«

 حممد الشيخ
 تقي حممد بن علي

 البحراني العصفور
م(1901ه/1319)

4

2 وزملاد( - )أفريقه  حمسن املال
 البحراني السهالوي
م(1966)ت

5

2 عجاج قرية - اخلويص  علي حممد الشيخ
 البحراني التاجر
م(1967)ت

6

15  - جفون - جابور - اليوم( )عوايل أوال
 - خرباباد - بويرد - جبور - الدخان جبل

 ظلم - صفافري - العجم سلمان - دار
 الشراكي عايل - العمر - عروسوه - آباد

أوشراكي-هداروه هداروه - شراكي أو

 بن إبراهيم الشيخ
 املبارك ناصر
م(1979)ت البحراني

آل

5  ،حيان سيب ،الرمشة ،السيف حلة
املحاربة خاران،

 علي حممد املال
م(1999)ت الناصرى

8
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٤ ممدي ه

2  حزبان، وقرية - الغرويات أو الغروبات
أوحرنان

 الكريم عبد األستاذ
 )تاريخ العريض
م(.2006 دراسته

9

3 المخروق بدعة، روزكان، أو رزقان يمر لور 10
1 الغازية المرشد عباس 11

2 جبلة،جبيلة  ياقوت عن بريدو
الحموى

12

71 المجموع

النويدري معجم على أضيفت التي المندثرة القرى جدول

 مندثرة قرى عدد
 يذكرها لم
النويدري معجم

دراسته تاريخ الباحث / المؤرخ الرقم

1 ه1182  عصفور آل أمحد بن يوسف الشيخ
البحراني زي الدرا

1

25 م1853ها1269  إبراهيم بن حممد
نادري( ب) امللقب كازروني

2

1 هـ1340ت  حسن بن علي الشيخ
النبهاني والشيخ البالدي

3

12 م1901ه/1319  الشيخ ابن علي حممد الشيخ
 لدرازي ا عصفور آل تقي حممد

البحراني

4

2 م1966  حمسن املال الشاعر
البحراني السهالوي سليم آل

5

2 م1967 البحراني التاجر علي حممد الشيخ 6

15 م1979  ناصر بن إبراهيم الشيخ
البحراني التوبالني اهلجريي املبارك

7

5 م1999 الناصري علي حممد واملال اخلطيب 8
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2 م2006 العريض الكريم عبد األستاذ 9

102 م2009 النويدري سالم األستاذ 10

6 م1908  )لوريمر الباحثين بعض ذكره ما
لمرشد( وا

11

173 = 100 + 65  المندثرة القرى لعدد النهاني المجموع
اإلضافة بعد السابقة الدراسات في
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العاشر الفصل

والشتات البحرانية القرى خراب





 جهمات سلسلة هبا املحلقة وجزرها البحرين جزيرة عرفت

 داخلية، رصاعات نتيجة داخلها من أو خارجها من آتية عسكرية

 البحرين جزيرة أهايل وشتات قراها، خراب يف ذلك وتسبب

 اكحلمالت اخلاريج الغزو معليات أثناء أشاكله- مبختلف -

 الله أرض يف وهيامهم املتكررة والعامنية والربتغالية العمثانية

 عن ينتج وما الطغاة من تارخييًا تعودوا مكا ومرشدين مظلومني،

 عدد يف انتاكسة إىل قاد وهذا املواطنني، مع الداخلية رصاعاهتم

 (،13- 11) األخرية القرون الثالثة خالل البحرانية والبلدات القرى

 القرى واقع يف فراغ من تمن مل اإلنسانية املشلكة هذه أن بيد

 القرن بداية حىت اكنت مكا عددها وتقلص البحرانية والبلدات

أشاكله. مبختلف الظمل زرعها بل اهلجري، عرش احلادي

 الذي والظمل والعدوان اجلور ملسألة الرتامج عملاء أشار وقد

 قرنني من ألكرث البحرانيني الشيعة حياة يف املحنة هذه أوجد

 جميء قبل األصليون وساكهنا املحليون أهلها ومه جهريني، ونصف

 وهناية اهلجري، عرش الثاين القرن هناية يف أخرى اجمتاعية مكونات

 عن والرحالة املؤرخني بعض لكمات وعربت امليالدي، (18) القرن

 االجمتايع، وجودمه وتشتت البحرين وأهل القرى هذه حمنة

 اخلاريج الغزو نتيجة ديارمه وخراب احلروب، بسبب أدى مما

 والغزاة اكلعامنيني اإلقلمي من دول وجهمات اهلولة مجاعات من

 بقاع يف وشتاهتم القرسي، هتجريمه إىل اكلربتغاليني خارجه من

 أفريقيا ورشق لبلدمه جماورة أماكن يف خباصة األرض من شىت

 وغري البحرانيني املؤرخني من عدد ربط وقد وغريها، واهلند
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 معليات بني املعارصين او واملحدثني مهنم القدماء البحرانيني

 األرض، يف شتات من البحرين أهايل عىل وقع وما واحلروب الغزو

 جزيرة قرى يف كبري وتقلص النهباين، تعبري حد عىل احلضارة وزوال

 ذهب مكا قرية ستني إىل بل قرية، تسعني إىل (360) من البحرين
فهيا. القاطنني أعداد وتراجع نيبور، كريسنت ذلك إىل

 حسن بن عيل والشيخ البحراين العصفور يوسف فالشيخ

 حممد الشيخ ابن عيل حممد الشيخ الذخائر وصاحب البالدي،

 إبراهمي والشيخ التاجر عيل حممد والشيخ البحراين العصفور تيق

 نكبة إىل أشاروا البحرانيني العملاء من وغريمه والنويدري املبارك،

 الباحثني بعض درهسا مث البحرين، أهايل واجهت اليت الشتات

 والعملاء املؤرخني بعض أن مكا مستقلة، بدراسات البحرانيني

 والرحالة النهباين والشيخ نيبور، كريسنت اكلرحالة البحرانيني غري

 العالقة أوحضوا قد فرويغ الفاريس واملؤرخ الرحياين أمني اللبناين

 وبني الثالثة القرون يف خباصة اخلاريج والغزو احلرب حوادث بني

 يف البحرين هشدت حىت البحرين أهل شتات من هيلع ترتب ما

األعظم«. »الشتات بعرص مسي ما اهلجري عرش الثاين القرن

 القرى حمنة إىل أدت اليت النكبة أسباب وأبرز أمه أحد وهذا

 الساكنني عدد وتناقص عددها، وتناقص قرنني من أكرث قبل البحرانية

 بعض ونقل علهيا، الالحقة والفرتة الفرتة تلك يف وشتاهتم بأرضها

 يف نيبور كريسنت الدامنريك الرحالة عبارة واألجانب العرب الباحثني

 البحرين ساكن خفضت احلروب »إن قوله: امليالدي عرش الثامن القرن

 ستني إىل وقرية مدينة (360) من فهيا القرى عدد تناقص إىل وأدت
باحث، وهو كول، جوان ذكر فقد ثان نص وتوفر بائسة«)ا(، قرية

 قبيلة الربيعي، ونجاح ،290ص العربية، الجزيرة شبه إلى رحلة نيبور، كريستن (1)
.137ص ومواقف، وتاريخ نسب البحارنة، ربيعة
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 جزيرة وقرى مدن عدد تقلص بني الربط أمرييك، جاميع وحمارض
 سياق يف وذلك اقتصادية، وأزمات حمن من أصاهبا وما البحرين

 أو العربية اجلزيرة رشق يف اإلمامية الشيعة عن ودراسته حبثه

أنه: شيعية غالبية تقطنه الذي البحرين بالد إقلمي

 أن (Cars an Niebuhr) نيبور كريسنت وجد م 1763 عام »يف

 فقط 60 إىل اخنفضت قد 360 عددها بلغ اليت البحرين وقرى مدن
(.1االقتصادية«) واألزمات واملحن للدمار تعرضت بعدما

للجزيرة: زيارته بعد )التحفة( كتاب صاحب وقال

 (331و) بلدة (36) عىل حتتوي السابق يف البحرين »اكنت

 وزوال هبا احلروب ووقوع علهيا احلاكم تداول لكرثة ولكن قرية،
 ومل والقرى، املدن تلك أكرث (2وخرب) معراهنا أزال مهنا احلضارة

 يف ذكر مث هلا، التابعة القرى وبعض مدن مثاين سوى مهنا يبق
(.3له«) التابعة والقرى احلالية املدن لكامه سياق

 أهل من معارصة باحثة ويه خليفة، آل حممد يم األستاذة ونقلت

 األسطورة خليفة.. بن )حممد كتاهبا صفحات إحدى يف البحرين

قال فرويغ( )عباس الفاريس لملؤرخ تارخييًا نصًا املتوازي( والتارخي

 التجارية اإلمبراطوريات (1800 - 1300) العربية الجزيرة شرق كول، جوان (1)
 العدد الدوحة، مجلة الشايب، جعفر ترجمة اإلمامية، والشيعة المتصارعة

.113ص ه، 1416 سنة الثاني، ربيع الثاني،
 شمال في »توجد تحفته: في النبهاني خليفة بن محمد الشيخ العالمة قال (2)

 دارسة قبور آثار وفيها )المراقيب(، تسمى الفضاء واسحة أرض الرفاع غرب
 قبر (300) نحو على يحتوي منها قسم وكل متفرقة، قرى كأنها مندثرة« »أي

 والشيح العوسج شجر لبثت ما طول من األرض هذه فوق نمت وقد فأكثر،
 كتابه: انظر البرية«، األعشاب من ونحوها والجعدة والجثجات والقيصوم

.33ص النبهانية، التحفة
.42ص النبهانية، التحفة النبهاني، خليفة بن محمد (3)
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 (1()360) هبا اكن إنه قيل حىت للخراب تعرضت البحرين »إن فيه:

(.2مهدمة«) قرية (90) إال ذلك بعد مهنا يبق مل ومدينة قرية

 »اكن ذلك: يؤكد التايل املقطع يف فقوله الذخائر صاحب أما

 فبظملهم السنة، أيام بعدد السابق الزمان يف البحرين قرى عدد

 عروهشا، عىل خاوية بيوهتم فتلك وفروهشا، سقوفها اآلن بيق ما
(.3مائتني«) من أزيد اآلن املمعورة والقرى

 الرحياين أمني اللبناين للرحالة العرب ملوك كتاب يف وجاء

 »جاء بقوله: البحرانية القرى ودمار واملحن احلروب بني الربط هذا
 يف بالساكن عامرة اكنت البحرين.. اجلزيرة. هذه أن التارخي يف

 القرى.. من ثالمثائة ومعها مدينة، ثالثون فهيا اكن فقد الزمان، قدمي

 مبا ابتليت واملستعمرين، الفاحتين ممطح دامئًا ويه ولكهنا

 من قسم فتداىع واحلروب، الفنت من ويتبعهم ويرافقهم يتقدمهم

 سوى الثالثينات( أوائل )يف اليوم فهيا يبق ومل وامضحل، معراهنا
 املؤرخني بعض هشد وهكذا (،٤التابعة«) القرى وبعض مدن، مثان

الداخل. وفنت الغزاة، أيدي عىل اآلمنة قرانا خبراب

 اشتخل الذي البحرين حكومة مستشار بلجريف تشارلز ويقول

م(:1957) عام إىل م( 1925) عام من الفرتة يف

 وجدنا خوري إسحاق لمؤلفه البحرين( في والدولة )القبيلة كتاب بمراجعة (1)
 مي الباحثة أن ونعتقد وبلدة، ومدينة قرية (330) وهو أقل رقماً يحدد نصاً

 ولكن (360) ب العدد فحدد العصفور الشيخ أما فروغي، رأي على اعتمدت
 قرية (200) حوالي هجرية 1319 سنة زمانه في اآلن المعمورة القرى أن ذكر

وبلدة. ومدينة
 نقالً 149ص الموازي، والتاريخ األسطورة خليفة بن محمد الخليفة، محمد مي (2)

آخر. مصدر عن
.15 ،12ص والجزائر، البنادر جغرافيا في الذخائر كتاب العصفور، علي محمد (3)

.722ص ،2ج العرب، ملوك الريحاني، أمين (4)
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 والقطيف مسقط إىل كبرية مجاعات يف البحرين شيعة »خرج
 (،1البحرين«) يف الساكين التعداد تنازل ولذا الداخيل، للصدام حتاشيًا

 وغريمها البلدين هذين يف وانترشت الشيخني، رصاع إىل يشري واكن

 حتمل تزال ما حبرانية عوائل البحرين جلزيرة اجلوار بالد دول من

 واكن البلدان، هذه يف الوطين وحهبا وانمتاءها البحرانية أمساءها

 الشيخ قوات بني والشديد العنيف الداخيل الرصاع معارك إثر ذلك

 بن حممد الشيخ أخيه ابن وأنصار خليفة آل أمحد بن الله عبد

 املنامة تدمري إىل أدى ما وهذا خليفة، آل أمحد بن سملان بن خليفة
(.2 )اهلنود() اإلجنلزي ورعايا املحليني، أهالهيا أموال وهنب م،1841 عام

 القرن هناية حىت قامئة الثالمثائة البحرانية القرى اكنت لقد

 ككتاب املخطوطات بعض يف جاء ما حبسب العارش اهلجري

 العمثانية الوثائق بعض يف وكذلك النجدي، ماجد البن )الفوائد(

 البحرين، جزيرة قرى من الكبري المك هذا بوجود هشدت اليت

 املؤرخني بعض قدرها اليت أعدادها يف القرى هذه اسمترت وقد

 البحرين أهايل بشتات ساكنية نكسة حدثت ولكن املذكور، بالعدد

الداخل. يف الوالة بعض ومظامل اخلارجية اهلمجات بسبب

 يف املؤرخني نصوص أوحضت مكا اخلراب هذا ومتثل

 الناس وفرار والهنب والسلب اكلقتل والنكبات املآيس من أشاكل
 والفقر املخطوطات ورسقة املكتبات وحرق قرس، وهتجريمه

 املختلفة، والنكبات املحن من ذلك وغري االقتصادية، واألزمات

 القرى خراب إىل أدى والشديد الصعب األمين الوضع وهذا

 بني األعظم« »الشتات ب الباحثني بعض أمسامه ما مث البحرانية،

حميطة وأماكن األرض بقاع يف وجوههم عىل وهيامهم أهالهيا

.217ص القراصنة، ساحل بلجريف، تشارلز (1)

نفسها. الصفحة السابق، المصدر (2)
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 العراق ومدن إليران، الغريب اجلنوب مكدن اإلقلمي يف جبزيرهتم
 بل أفريقيا، ورشق ولنجة ومعان واألحساء والقطيف وقصباته،

اهلند. مدن بعض إىل أنفهسم البعض ومحل

ومها: مسألتني، عىل دراستنا من املوضع هذا يف بإجياز وسمنر

 الشيعة حياة يف الشتات مشلكة نشأة عوامل األوىل..

.نيني لبحرا ا

 الشتات« »أشاكل لقضية الثانية املسألة يف بإجياز واإلشارة
وأنواعه. وحاالته

ه O ٠ الكتات مفكلة ئشاًة مل1ءو

 البحرانيني« »الشيعة شتات حاالت ظهور وأسباب عوامل ونقصد

 تارخي يف حقيقية ساةملأ الشتات وحتول القرى، هذه يسكنون الذين

 التأثري متداخلة مظامل عن ناشئة إنسانية وحالة احلديث، البحرين

 وهذا البحرانية، والبلدات القرى أعداد تقلص مهنا االنفحال وشديدة

 ككتب أخرى مصادر وثقته لكن الرمسية، الجسالت توثقه لن بالطبع

 تركت الداخل يف القوى ورصاعات اخلاريج الغزو حفوادث الرتامج،
 البحراين الشعب أبناء من املستضعفني نفسيات عىل بصامهتا

 وجعلهتم داخلهم يف اخلوف وأثارت ورؤعهتم، نفسياهتم، فدمرت
 وهناك، هنا الترشد عىل محلهتم مثة ومن املحن، أمام لوجه وجهًا

 طلبًا حينًا الداخل اجتاه يف أرضهم من الفرار عىل كذلك ومحلهتم

 اجتاه يف أرضهم من الفرار به ونعين األصعب، الفرار عىل أو لألمن،

 والوطن األهل عن بالبعد وشعور وخوف روع ولكمه وطهنم، خارج
واجلور. بالقوة أيدهيم من املغصوبة املختطفة واألمالك

 مشلكة حدوث يف العوامل تأثري لتفسري التايل السؤال ونوجه

البحرانيني: شتات
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 اجلزيرة اهايل تارخي يف اجلمايع( )الشتات ماساة صنع من

 سنة من قرون ثالثة امتداد عىل البحرانيني الشيعة من وخباصة

ه؟. 1284 سنة إىل ه 10 14

 ل١ دراسة مصادر ىف ورد ما الشتات هذا أخبار ىف ونستنطق
 I حينًا متفرقة تارخيية نصوص من البحرين لعملاء الثقايف الرتاث

 ما جند أن ميكن األدوات هذه طريق فعن آخر، حينًا متداخلة أو

 واملظامل الغزو حبوادث الشتات ظاهرة ارتباط تفسري عىل يساعدنا

 الله عباد عىل مستكربين طغاة من تصدر اكنت اليت السياسية

الداخلية. والرصاعات وبالفنت سبحانه،

مها: أساسيني عاملني تأثري حول ويدور األول: فاملحبث

اخلاريج. الغزو •

لداخليني. الوالة ومظامل •

 بتأثري )الشتات( حالة حدثت رمبا إنه نقول التحديد هذا ومع

 اليت الرجال سري وترامج تارخيية مصادر ترصدها مل عديدة عوامل

 والرويح الثقايف الرتاث دراسة مكصادر البحرين بتارخي اهمتت

 البحرين، تارخي من جانبًا دونت أخرى مصادر أو البحرين لعملاء

 يف املحددين السابقني العاملني تأثري عىل االقتصار آثرنا ولكننا

 مصادر كأمه الرتامج كتب بعض يف فاملحلوظ الدراسة، هذه

 ربطت أهنا - رأينا مكا - البحرين لعملاء الثقايف الرتاث دراسة

 العرب الشيعة عىل جمثت اليت اإلنسانية واملعاناة الفاجعة هذه

 املحبث ويف سلفًا، املذكورين األساسيني بالعاملني البحرانيني من

 املتعددة( وحاالته الشتات )أشاكل ذاهتا احللقة يف سنبحث الثاين

البحرانيني. مأساة يف نفهسا وجدت اليت

٤٤٤
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الخارجي: الغزو

 اليت اخلارجية االعتداءات األبرز العامل هذا سياق يف ويندرج

 جاءت عسكرية قوة لك من الوادعة البحرين جزيرة له تعرضت

 سواء والسيف باحلراب أهلها مع وتعاملت خارجه، من اجلزيرة إىل

 اجلماعات بعض من أو اخلليجي إقلمينا يف تقع مجاعة من اكنت

 هو مكا إمرباطورية من غزو أو اهلولة جكماعات البدوية القبلية

 عربية وغري أجنبية عسكرية قوة من أو املتكرر العامين الغزو حال

 قريبة قوة من أو اكلربختاليني بعيدة مناطق من للجزيرة غازية أتت

الفاريس. اكلوجود اإلقلميي مبحيطنا

 ظاملة غزوات اخلرضاء اجلزيرة هذه تارخي يف تشابكت ولقد

 ومجاعات والعامنيني، والفرس، الربختاليني، من ومتكررة وغامشة

 متكررة واعتداءات والوهابيني، العتوب، من متكررة ومحالت اهلولة،

 مجيعها وأدت اجلزيرة، هذه خريات يف الطامعة البدوية للقبائل

 البحرانيون، عاهشا الشتات من ومأساوية اكرثية حاالت بروز إىل

 الروح من ختلو وقسوة مبرارة العرب، الشيعة من ذكرنا مكا ومه

 الرتاث دراسة مصادر رصدت وقد األخالقية، ومعايريها اإلنسانية

 الصادرة الرتامج كتب وخباصة البحرين لعملاء والرويح الثقايف

 بني املبارشة احلالقة املتأخرة الثالثة اهلجرية القرون فرتة خالل

 مهنا عاىن اليت الشتات وحاالت اإلقلميي أو اخلاريج الغزو أشاكل

 احلياة جوانب عىل تدمريية آثار إىل باإلضافة الشيعة، البحرانيون

 العوامل من ذلك وغري والعملية، والسياسية واملعيشية االجمتاعية

آنذاك. البحراين املجمتع نسيج يف املؤثرة املتشابكة

 البحرين لعملاء العملية احلركة مؤريخ بعض رصد وقد

 ياسني والشيخ البحراين الدرازي العصفور أمحد بن يوسف اكلشيخ

صاحب البحراين البالدي حسن بن عيل والشيخ البحراين البالدي

358



1:٦l
ق

 تقلص وعىل الشيعة، البحرانيني عىل وتأثريها احلالة هذه األنوار

 حوادث إىل باإلضافة عملية، انتاكسة إحداث وعىل قرامه، أعداد

 الذي اخلراب مظاهر ولك والترشيد والقتل والسلب الهنب ومعليات

باجلزيرة. الغزاة أحلقها

 معليات من اهلادئة البحرين جزيرة له حترضت ما مناذج ومن

يأيت: ما الطيبني أهالهيا ضد منمظة واعتداءات غزو

للجزيرة. الربتغاليني غزو •

المعتدية. القبيلة عدوان •
 القرنني من متباعدة أو متصلة فرتات عىل العامنيني اعتداءات ٠

 احلركة تراجع يف تسببت واليت اهلجريني عرش والثالث عرش الثاين

هنضهتم. وتدمري البحرين عملاء لدى والعملية الثقافية

اال'عراب. من دوة وقبائل دح، الجماعت تعف اعتدءات ٠

البرتغالي: العدوان - 1
 اسمترت الربتغاليني من قاسية احتالل جتربة جزيرتنا عرفت

 وقد م، 1602 عام مهنا طردوا حىت عقدين إال واحد قرن حوايل

 البحراين الثقايف الرتاث دراسة ومصادر الرتامج كتب بعض هشدت

البحرانيني. عىل القاسية التجربة هذه بأثر

 ذخائره يف ذكر البحراين الدرازي عصفور آل عيل حممد فالشيخ

 باجتاه مساره حتديد دون الربتغاليني عهد يف البحرين أهل شتات

املشاخي أحد رسالة نص اجلليل العامل هذا فنرش اخلارج، أو الداخل

 الفصل في الهولة جماعات به قامت الذي الخارجي الغزو نموذج ناقشنا لقد (1)

 سواء للبحرانيين« الجماعي الشتات حالة على وآثاره القوى »صراع ب الخاص

البحرين. جزيرة خارج أماكن صوب أو الداخل باتجاه كان
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 كيف فيه قال »ومما فقال: ه، 1014 سنة الصفوي عباس للشاه
 األصهبان.. دار يف باجللوس القدسية وشميته العالية مهته رضيت

 وقال (، اإلميان«) أهل من تشتت ما مجيع عن واإلغضاء أصفهان..

 وتفرق مشهلا، تشتت من »حفسبك ذاهتا: لرسالةا من مقطع يف

 الشاب تأمله لو ما أعالمها، واندراس آثارها وامضحالل أهلها، لكمة

(.2وذاب«) لساخ رضوى األمر هذا هم بعض حمل أو لشاب

عللما:١أ عر( وعسوندا السديين : الهعتدية |لقبيلة ممي و

 يراد لؤلؤته، يف البحراين عصفور آل يوسف الشيخ تعبري وهذا

 م،1701 - ه 11 12 سنة يف أوال جزيرة عىل العتوب جهوم هنا بذلك

تعاىل: الله رمحه قال

 ه 11 12 سنة - بقائه يف مد - حممد الشيخ أيخ مولد »واكن

 الدرس ملالزمة هناك ساكنًا اكن الوالد إن حيث املاحوز، قرية يف

 املاحوزي.. سلميان يقصد ذكره.. املتقدم سلميان الشيخ شيخه عند

 بني الواقعة سارت السنة هذه ويف تقريبًا، سنني مخس ابن وأنا

 بالفساد، البحرين يف عاثوا العتوب إن حيث والعتوب، اهلولة

 بن حممد الشيخ اإلسالم شيخ فاكتب عهنم، قارصة احلامك ويد

 من طائفة وجاءت العتوب، عىل ليأتوا اهلولة ماجد بن الته عبد

 وأصاغر أاكبر القلعة إىل البلد وانكرست احلرب، ووحقت اهلولة

 الواقعة هذه ذكر يف أبيات الله رمحه وللوالد العتوب، الله كرس حىت

 التارخي، عىل املشمتل األخري البيت إال مهنا حيرضين مل وتارخيها،

قوله: وهو
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لف (1ملعتدية) القبيلة قضية

 ٠ا (2شتتوهافاحسبه«) تلك وعام
٦ والهولة، العتوب هما فريقين بين حرب عن تحدث النص إن
ي3 في أثرها الحرب لهذه وإن البحرين، جزيرة أرض هي المعركة ومسرح

 إ: قال حيث النص، أحدمقاطع من مكايفهم الداخل جتاه البحرانيني شتات

 وانكرست احلرب، ووقعت اهلولة من طائفة »وجاءت اللؤلؤة: صاحب

 هذا من ويستفاد العتوب«، الله كرس حىت وأصاغر أاكبر القلعة إىل البلد

 يف بصامهتا تركت والعتوب( )اهلولة الطرفني بني احلرب أن املقطع

 وانكرس جهة، من العتوب قبيلة هزمت فقد للناس، االجمتاعية احلياة

 ما البلد انكسار من ويستفاد القلعة، إىل وأصاغر أاكبر بني البلد أهل

 أماكن إىل الداخل باجتاه وفرارمه وسلب وهنب قتل من للناس حصل
 عصف الداخيل الشتات من شلك الفرار وهذا الشغب، أمعال من ختلو

(. االجمتايع) كياهنم وزلزل البحرين أهايل حبياة

 تواجد عىل التارخي( عرب )البحرين كتاب مؤلفا استدل وقد

 عمثانية، وثيقة بنص م1701 أو م1700 سنة البحرين يف العتوب

 اإلجازات يف البحرين »لؤلؤة لكتاب خطية نخسة يف جاء ومبا

 عصفور آل أمحد بن يوسف للشيخ احلديث« رجال وترامج
(. لنا«) دراسة من أكرث يف ذلك ناقشنا وقد البحراين،

٤ جل٤ جل

 لثاني لفصل في اليد لمخطوطة العتوبمن اإلشارةلعدوان انظرنصهذه (1)
 ورد كذلك المعذبة«، »القبيلة ال المعتدية بالقبيلة وتسميها الكتاب، هذا من
ترجمة. من بأكثر العثمانية الوثيقة في ذلك .442ص البحرين، لؤلؤة البحراني، عصفور آل يوسف (2)

الوثائق. قسم في 14و13 رقم الملحقين انظر (3)
 البحرانيين )شتات بعنوان وكتابنا أوال، جزيرة في التشيع عن كتابنا مثالً انظر (4)

القسري(. وتهجيرهم
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العماني: الغزو .3
 العتوب جهوم من قليلة سنوات بعد العامين الغزو وقع

 ومحالته حاالته وتكررت وأهالهيا، البحرين جزيرة عىل وعدواهنم

 العامين »االحتالل عنوانه مفصل كتاب يف وناقشناه الدموية،

 فرتاته يف ومت العملية«، احلركة عىل التدمريية وآثاره للبحرين

 من عدد إليه وأشار البحرانيني، للشيعة األكرب« »الشتات وقوع

متعددة. تارخيية مصادر إليه أشارت مكا البحرانيني، الرتامج عملاء

ه: 1130 سنة غزوة عن فلفة عصفور آل يوسف الشيخ يقول

 العطال حفصل البحرين بالد أخذ إىل اخلوارج جميء »اتفق

 ألخذها وردوا مرة أول ويف األنذال، أولئك حلرب بالتأهب والزلزال

 سنة بعد الثانية املرة يف وكذلك مهنا، يمتكنوا ومل باخليبة رجعوا

 البلد حرصوا الثالثة ويف هلم، والنصاب األعراب مجيع معاضدة مع

 وفتحوها أهلها أضعفوا حىت جزيرة، إهنا حيث البحر عىل لتسلطهم

 عظم من وقع ملا دمهاء، وداهية عمظى، واقعة واكنت قهر،

 أهلها وأمنوا أخذوها أن وبعد الدم، وسفك والهنب والسلب القتل

 من غريها وإىل القطيف إىل مهنا - البلد أاكبر سميا - الناس هربت

 واألوالد العيال من مجلة مع الله رمحه الوالد مجلهتم ومن األقطار

 الذي البيت يف البحرين يف وتركين القطيف إىل هبم سافر فإنه

 املربوط اخلزائن بعض البيت يف إن حيث الشاخورة، قرية يف لنا

 مجلة معه نقل فإنه وثياب وصفر كتب من األسباب حبض عىل فهيا

 هيلع مربوطًا البيت يف بعضًا وأبىق فهيا قصدوا اليت القلعة إىل
أخذمه بعد ذهب فإنه القلعة)'( إىل نقل ما فأما خفية، أماكن يف

 وجودها، ومكان القلعة اسم - األسف مع - عصفور آل يوسف الشيخ يحدد لم (1)
)دقيانوس(. الملك قلعة عليه الله رضوان عنى أنه يبدو ولكن
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 الحديث، رجال وتراجم اإلجازات في البحرين لؤلؤة البحراني، يوسف الشيخ (1)
.44 3ص

3I
3

 إىل سافر وملا علينا، اليت الثياب مبجرد مجيعًا وخرجنا قهر، القلعة

 الكتب من يوجد ما بالتقاط أمرين وقد البلد، يف أنا بقيت القطيف
 فاستنقذت الرشاة، أيدي من واستنقاذها القلعة يف انهتبت اليت

 شيائً البيت يف ما مجلة مع إليه به وأرسلت وجدته مما مجلة
فشاًئ«))(.

 العامين الغزو يف استخدمت ألساليب أشار النص أن ويلحظ

مهنا:

 واحلصار والنواصب، األعراب مع قبلية بتحالفات االستعانة
 والسلب، الهنب ومعليات الدم، وسفك بالناس والفتك للبلد، البحري

 لالنقضاض الناس ومطأنة قرس، الناس وترشيد العملاء وهتجري

 واغتصاب الناس أرزاق مصادر عىل واالعتداء غدرًا، بعد فميا علهيم

 اكملدارس البحراين املجمتع مؤسسات عىل واالعتداء أمواهلم،

 هلم احلامكة والسلطات الناس بني والوقيعة واجلوامع، واملكتبات

 بلداهتم وترك موطهنم عن الناس فرار إىل أدى لكه وهذا اكلوشاية،

مه. وقرا

 ترمجة يف البحراين الدرازي يوسف للشيخ آخر نص ويف

 بن الله عبد الشيخ الفقيه اجلليل العامل وحياة الذاتية السرية

 يوسف الشيخ العالمة قال البحراين، المساهيجي مجعة بن صاحل

املذكور: كتابه يف البحراين

 استوطهنا إنه حيث هبهبان، بلدة يف تعاىل الله رمحه »تويف

 يف البحرين من خرج قد واكن البحرين، بالد اخلوارج أخذت ملا

أول قدموا اكنوا وقد إلهيا، اخلوارج قدوم وقائع من الثانية الواقعة
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 فرد الدين، أعداء من األعراب إلهيم وانضمت واحد غراب يف مرة

 بعد من مث أخذها، من يمتكنوا ومل حنورمه، يف كيدمه تعاىل الله

 أرسل قد واكن األعراب، إلهيم وانضمت برش، سبع يف قدموا سنة

 العسكر من مجلة مع الرشت أهل من خان حسني سلطان الشاه

 أهل اكن وقد غفري، مج يف أيضًا علهيا واحندروا وصوهلم، قبل

 املذكور، العسكر وساعدمه للحرب، باألسلحة استعدوا قد البحرين

 باخليبة ورجعوا مجع مهنم فقتل السفن يف ومه احلرب فوقعت

 المساهيجي«» املذكور الله عبد الشيخ سافر رجوعهم وبعد أيض،

 وقد الشاه، عند املذكورة البلدة مقدمة يف للسيع أصفهان إىل

 املزبور الشاه دولة اكنت أنه إال أصفهان، يف أيضًا اإلسالم شيخ اكن

 لظنه هبهبان بلدة يف وتوطن أمله مما باخليبة، الشيخ رجع مدبرة

 رأهيم واتفق ثالثة، مرة اخلوارج جميء فاتفق إلهيا، اخلوارج برجوع

 إىل وانضمت والدخول، اخلروج من فهيا من ومنع البلد حصار عىل

 توطن ذلك مسع ملا والشيخ األعراب، من الدين أعداء أيضًا إعانهتم
مديدة«)؛(. مدة احلصار بعد وأخذوها هبهبان بلدة يف

 بن عيل الشيخ هو جليل وعامل آخر حبراين مؤرخ ويؤكد

 »قد بأنه: الله رمحه البدرين أنوار صاحب البحراين البالدي حسن

 تنمي ال اليت واألعوام الدهور حوادث بأهلها ولعبت األيام عصفت

 لك يف وفرقهتم قاطنهيا نظم وبددت أهالهيا مشل فشتتت تنام وال

 من وأقفرت والعدوان، اجلور أهل من سبأ أيدي وفرقهتم ماكن،

 فتجد واملعابد املدارس أهلها من ودرست واملساجد الربوع أهلها

 خرابًا أهلها نضارة حتيك بآثارها والقليل داثرة رسومًا قراها أكرث

شعائر فهيا ونرشوا والبلدان، األطراف أهلها معرت وقد عامرة، غري
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.103 - 102ص الحديث، رجال
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50ص لبدرين، أنوار البالدي، عليبنحسن (1)
113ص السابق، المصدر (2)
 17ص السابق، المصدر (3)

 البلدان يف سلف ومن املوجودين العملاء فأكرث واإلميان، اإلسالم

 وميناء ومسقط ولنجة فارس وأطراف هشر وأيب اكلقطيف القريبة

 والمجع العراق أطراف من وكثري وشرياز والبرصة وأطرافها املمحرة
(.قدميون«) ومهنم حديثون مهنم

 البالدي حسن بن عيل الشيخ البدرين أنوار صاحب وعرب

 هذه مظاهر فهيا خلص مماثلة بأقوال ذلك عن الله رمحه البحراين
 عملاء من »مك السؤال: هذا بإثارة - كبري حضاري كتحد - االنتاكسة

 البني، يف أمساؤمه تذكر مل البحرين بالدنا يف أتقياء فضالء

 من أصاهبا مبا األمصار يف أهلها وتشتت ومشاخينا اآلثار والندراس
 وهو وقال إقلمييني، وغري إقلمييني األجانب من أي (..األغيار«)

 الشأن هذا يف يدخل »وما البحرين: بلده عملاء تشتت عن يتحدث

 اطاليع به وأحاط عمله، بلغين مما امليدان، هذا حول وحيوم

 يف أهلها لتشتت غدير من ونقطة كثري، من قليالً اكن وإن وفهمي،

 من واهلوان البالء من نالوه وما الزمان، أيدي هبم لعبت مبا البلدان

 األوطان، مهنم أخلت اليت والوقائع واحلوادث والعدوان، اجلور أهل

ماكن. لك يف مشهلم وبددت

الصفا إىل احلجون بني يكن مل كأن

سامر مبكة يمسر ومل أنيس،

 ومل آباهئم، بآثار يعملوا مل األوالد من كثرياً أن احلال بلغ حىت

البالدي. عيل الشيخ قال مكا (3وأقرباهئم«) بأنساهبم يدروا

لشتات وأشار ه، 1150 سنة يف محلهتم العامنيون كرر وقد



 عيل حممد الشيخ العامنيني اليعاربة عهد يف البحرين أهل

 العامين الغزو عن الذخائر صاحب وذكر البحراين، العصفور

 شديدة انفعالية حالة غزومه وترك للبحرين، السنة هذه يف

 البلد، خارج اجلمايع الفرار إىل األهايل شتات إىل أدت وصعبة

 من اجلزيرة ساكن عىل وأثره الغزو هلذا الذخائر صاحب وأشار

 سلطان اإلمام ابن سيف »أىت معرب: قصري نص يف فقال الشيعة،

 وقتلوا البحرين، ومتلكوا واخلوارج، اإلباضية مجاعة مع املسقط
 حلقوق اإلباضيني انهتااكت ووصف حيىص«)؛(، ال ما الشيعة من

 رسالة من مقطع عن نقالً الذخائر صاحب فقال البحرين أهايل

 منع املسقط إمام »إن خان: املهدي للوزير مذكور آل غيث الشيخ

 إذالالً عبيده من عبد بإطاعة وأمرمه واجلماعات، اجلمعة الناس
(.2 للرشيعة«) وإمخادًا للشيعة

 عىل العصفور عيل حممد الشيخ احلدائق صاحب حفيد ومر

 وخراب البحرين عملاء لكتب متعمد إتالف من الغزو هذا مآيس
 والسلب القتل من واجههم وما البحرين أهل وشتات ديارمه

 وذلك املكتبات، وحرق العمل ودور املساجد عىل واالعتداء والهنب

 أمحد بن يوسف الشيخ جكده البحرين عملاء من عدد ترمجة يف
 ياسني والشيخ النارضة احلدائق صاحب ( البحراين) عصفور آل

(.4البحراين«) البالدي

 غزا ه 1151 سنة »ويف التاجر: الشيخ قال الصدد هذا ويف
 يعرب بن مالك بن سيف بن سلطان بن سيف األمري البحرين

احلربية سفنه من عدة يف معان وإمام مسقط حامك النهباين

29ص واجلزائر، البنادر جغرافيا يف الذخائر العصفور، عيل حممد (1)
.41ص السابق، المصدر (2)
170ص السابق، المصدر (3)
137ص السابق المصدر (4)
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 البحرين وصوله وحني الاكملة، والعدة والذخائر باجلنود مملوءة

 ذلك، بعد ضبطها مث أيام ستة مدة البالد يف والهنب القتل أشغل

 إىل فر من ومهنم قتله، من مفهنم وحمكها، شؤوهنا يف وترصف
 الجسون، وأودعه أرسه من ومهنم وبوهشر، والقطيف األحساء جهات

 املشاخي من عدة مع سيف بن نارص الشيخ األرسى مجلة من فاكن

 يف مفات ذل من عاناه ما نارص الشيخ يتحمل ومل والعملاء،
(. «)حمبسه

 إحدى عن اخليري جوهر بن نارص األستاذ املرحوم ويقول

 مسقط سلطنة آلت »وملا ه: 1151 سنة العامين الغزو محالت

 مض من وفرغ ه،1140 سنة يف سلطان بن سيف إىل ومعان

 إعادة خلده يف دار فهيا له املناوئني عىل والقضاء بالده أطراف
 جتارسوا الذين أهلها من واالنتقام سلطنته ( حضرية) إىل البحرين

 عساكره جهز وفعالً مهنا، هلم وطردمه عساكره وجه يف القيام عىل

 حارب البحرين وصوله وحني ه، 1151 سنة يف وغزامه وقواته

 اكد أيام ستة مدة العام والهنب بالقتل وأمر علهيم وتقلب أهلها

 نارص يشري »)هنا عروهشا عىل خالية البحرين جيعل أن أثناهئا يف
للبحرانيني(. ( القرسي) والهتجري الشتات حلالة اخليري

 م انتقل رش األهايل من انتقم »وقد اخليري: نارص يقول مث
من (4كثري) وقتل وألوانًا، أشاكالً واالضطهاد احلذاب من وأذاقهم

.9- 98أوال،ص تاريخ الآللفي التاجر،عقد (1)
 ناصر األستاذ مؤرخنا مخطوط أصل في الضاد بحرف سلطنته( )حضيرة لفظ ورد (2)

 حظيرة هكذا.. كتابتها والصحيح إمالئي، خطأ وهو الظاء، حرف وليس خيري
 المخطوط في تناثرت التي العديدة اللغوية األخطاء من واحد وهو سلطنته،

أخرى. تاريخية نصوص في أو النص هذا في سواء
الخيري. ناصر األستاذ نص خارج بالهاللين يسمى ما أو القوسين بين ما (3)
وكبرائهم«. وعلمائهم مشايخهم من كثيراً »وقتل الصحيح (4)
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 ما قىض وملا تدمري، أشد البالد ودمر وكرباهئم، وعملاهئم مشاخيمه

خاصته من رجالً علهيا ووىل شؤوهنا، وتوىل البحرين ضبط بنفسه

نفسه بلغت وقد بالده، إىل أحبر مث حيب، ما عىل أمورها لتدبري
<.2صاه.) (1لك)

قوله: اخليري جوهر بن نارص املرحوم وتابع

 اتصلت قد اكن الذي األفشاري نادر الشاه مسامع بلغت »وملا

 األمري من امللك ونزع الصفويني بتاج وتوج إيران، بالد سلطة إليه

 حتديات خرب ه 1149 سنة يف حسني سلطان الشاه جنل هتماسب

 تيق حممد أمر البحرين وجزائر اخلليج عىل سلطان بن سيف

 عظمية قوة يف خان لكبعيل بالذهاب الفاريس اخلليج مأمور خان
 أمعاله سوء عىل السفاح املعتدي (3وجمازات) الدين أمور يف للنظر

 هذا فصدع اإليرانية، الدولة أحضان إىل البحرين جزائر واسرتجاع

 وملا البحرين، إىل هبم وسار والعساكر اجلنود وجهز مواله بأمر

 ترك بالبحرين املقمي سلطان بن سيف نائب مسامع حركته بلغت
 وفر (، كثري) يشء والتحف األموال من مهنا محل أن بعد اجلزائر

 إىل خان تيق حممد وصل أثره وعىل اإليرانية، اجلنود وجه من

ووىل األهايل خاطر فطيب واخلراب، الظمل آثار وشاهد اجلزائر

 بين تكون أن يفترض التي »ما« كلمة ومخطوطه المؤلف كتاب في توجد ال (1)

 »كل هكذا الكريم القارئ أمام مقطوعة الجملة فظهرت تتمناه«، »كل كلمتي

, « ه تتمنا

.205 / 204ص البحرين، تاريخ في النحرين قالئد الخيري، ناصر (2)
 مكتوبة المخطوط في وجدناها ولكننا المربوطة، بالتاء الكلمة هذه تكتب (3)

يتها.نها في مفتوحة بتاء

 مسامع حركته بلغت »ولما هكذا: العبارة تكون أن فالصحيح نحوي، خطأ هنا (4)

 من منها حمل أن بعد الجزائر ترك بالبحرين المقيم سلطان بن سيف نائب

المخطوط. في اللغوية لألخطاء نموذج وهذا كثيراً«، شيئاً والتحف األموال
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 خل بن سيف قتال بطلب وسافرهوبالقوات خان لكبعيل البحرين عىل

 5 التىق أن واتفق رصحية، بذلك له شاه نادر أوامر إن حيث سلطان،

 2 هيلع وتغلب فقاتله الكبري بأسطوله الديار جيوس معان حبر يف به

 3 أمكنه ما وهنب نفسه سلطان بن وكرسهأفظعكرسةوقتلسيف
ق (. ه«) 1152 سنة يف وذلك مه، أسالب من

مشلكة الداخلية طياهتا يف حددت التارخيية النصوص فهذه

يأيت: مكا وخطواهتا البحرين« أهل »شتات

الشتات. ملشلكة حتديد . 1

 الحتاللا وقوى الطغاة ظمل صدارهتا ويف املشلكة أسباب .2
خاصة. العماني

 األحفاد معرفة كعدم ونتاجئها املشلكة هذه آلثار حتديد .3

 وجسن الثقافية بآثارمه وجهلهم وأقرباهئم، مه ألنساب واألبناء

 وهروب إذالل ومشاعر وحرق، وسلب وهنب قتل ومعليات

ها.وغري ومدهنم قرامه عن

K- 2ل٤ ٤

لداخل: في الوالة مظالم

 من أو جنهسم من والة اإلقلمييون أو اخلارجيون الغزاة يعني

 دراسة مصادر بعض وتفيد بامسمه، وأهلها اجلزيرة حلمك أتباعهم

 بتارخي اخلاصة التارخيية املصادر وبعض والرويح، الثقايف الرتاث
 ومل البحرانيني، ظمل يف تفننوا قد الوالة هؤالء بأن البحرين بلدنا

الذممي. املذهيب التعصب عرص يف خباصة يومًا أذامه عن يتوقفوا

 البحرين، أهل بأن بالدنا عملاء كتهبا اليت املصادر هذه وتؤكد

املظامل وغصص ألوان جترعوا قد مهنم خباصة العرب والشيعة

 .206- 205ص البحرين، تاريخ في النحرين قالئد الخيري، ناصر (1)
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 األخاليق، والضمري اإلنساين احلس عدميي الوالة هلؤالء الشديدة

 وسالطيهنم ملوكهم إىل القساة الوالة بعض مظامل األهايل شىك وقد

 أغلب يف األهايل مبعاناة يأهبوا فمل العليا، السلطة وأحصاب

 البحرين أهايل ترشد للوالة املسمترة املظامل مثار واكنت احلاالت،

 حينًا اخلارج اجتاه يف مهنم كثري وترشد حينًا، الداخل يف وشتاهتم

آخر.

 من شيائً التارخيية واملصادر الرتامج كتب بعض حكت

 واضطهادمه األصليني اجلزيرة ساكن ضد مذهبية ممارسات

 شديدة انفعالية حلاالت األهايل وتعرض اجلائر، والسيايس الديين

 حىت الرمانة قصة يف مكا اجلمايع القتل وخطر باإلبادة كهتديدمه

 قصة ومتثل املباركة، وعنايته بلطفه هلم فرجه تعاىل الله هسل

 اجلائرين الوالة لظمل منوذجًا البحرين شعب مع الرمانة صاحب

 سيطرة فعقب والنار، باحلديد وحمكها البالد عىل تسلط ممن

 غري أصول من احلامكين الوالة بعض تعيني يمت اجلزيرة عىل الغزاة

 بعضهم واكن اجلزيرة، جممتع حلمك والة أو كوزراء البالد حبرانية

العذاب. ألوان البحرانيني أذاق جائرًا ظاملًا

الرمانة: .قصة 1
 مسامع وطرقت بل البحرين، أهل بني مهشورة القصة هذه

 به حظي إهليًا لطفًا احلمد ولله هنايهتا اكنت وقد غريمه،

 اإلهلي اإلميان مبهنج الرتباطهم سبحانه منه ورمحة البحرانيون،

 واالستعالء االعتداء عىل مثاالً الرمانة قصة ومتثل البيت، أهل ومهنج
العبد وقعة قصة وكذلك اهلرمزيني، أيام ا( املذهيب) واالضطهاد

 عصفور آل يوسف الشيخ كشكول كتاب في طويلة وهي القصة، تفصيل انظر (1)
.54 - 52ص الذخائر، وكتاب ،112-1 10ص 1 ج البحراني،
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 البنادر جغرافيا يف )الذخائر كتابه يف الذخائر صاحب أوردها اليت
 عملاهئا بعض وترامج البحرين تارخي فيه تناول الذي واجلزائر()؛(

 يف البحرانيني اضطهاد األوىل القصة حكت وقد وحمكاهئا، وشعراهئا

مسملني. والة أيدي عىل الربتغاليني عهد

 ألهل احلمانيني اضطهاد عىل آخر مفثال الثانية القصة أما

 بن سلميان الشيخ املحقق موقف الثالث واملوقف وإيذاهئم، البحرين

الظاملين. الفرس والة أحد ضد البحراين املاحوزي الله عبد

عصفور: آل علي محمد الشيخ ذخائر في العبد قصة .2
 كتابه، يف الذخائر صاحب أوردها اليت العبد وقعة قصة أما

 »إن رمحته: وشآبيب هيلع الله رضوان قال حيث ضعيفة، تكون وقد

 العملاء وأمر القضاوة ألمر عبيده من عبدًا أرسل املسقط سلطان

 وأفىت البحرين، إىل العبد جفاء له، واالنقياد به باالئمتام واألاكبر

 مثل األمصار يف تذكر ومل األعصار يف مثلها تمسع مل بفتاوى أناس

 حيلف هيلع واملدىع حيلف املديع بأن املختامصين بني حمكه

 ومن الغريبة، املحامكات من ذلك وغري روحوا قوموا يل، واملال

 يف فبيق جفخ، األمئة رضاحي يعين والقبب إيامك مواعظه.. مجلة
 إىل فشكوا واألاكبر احلملاء عىل األرض ضاقت حىت مدة البحرين
(.2 جيهبم«) فمل املسقط سلطان

 الذخائر صاحب عصفور آل عيل حممد الشيخ العالمة ويقول

 أموال فأخذوا الشيعة عىل بالتعدي غملانه »أمر الرجل: هذا إن

 وأظهروا السنة مصابيح وأمخدوا الله، سبيل عن وصدوا بالباطل الناس

وبعضم المجع، بالد إىل بعضهم ففر الشيعة، عىل فاشتدت البدعة

آل

3 I 
I

.56-55ص والبنادر، الجزائر جغرافيا في الذخائر البحراني، العصفور علي محمد الشيخ (1)
55ص السابق، المصدر (2)
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 »الشيعة شتات إىل إشارة اجلملة هذه فيف (، اهلند«) إىل اآلخر

اجلوار. مناطق إىل البحرانيني«

المشايخ(: )فخر الماحوزي سليمان الشيخ موقف .3
 أهل حظ »ولسوء والرضوان: الرمحة هيلع اخليري نارص قال

 اكن بالدمه أمر توىل الذي خان لكبعيل اإليراين الوايل أن البحرين

 احلسن أبو الشيخ عناه وقد والفساد، البيغ كثري غشومًا جائرًا فظًا

قوله: يف املاحوزي الله عبد بن سلميان

طورمه تعدوا ملا

املعايص يف أوال أهل

اللكا حياكون وغدوا

 واقتناص انتفاع بال ب

حامكًا علهيم ويل

خالص بال اهلرايش لكب

وباله نبال فرىم

واألقايص األداين بني

لسانه: عن قيل أو نفسه عن يقول الذي وهو

جنا النار من الكهف أهل لكب

عيل لكب وأنا أجنو ال كيف

 تعددت وتعدياته مظامله يف لكبعيل« »أي أرسف وملا

 البحرين، عن إيران حكومة فعزلته ضده البحرين أهل من الشاكية

آل من نرص الشيخ وأخيه غيث الشيخ إىل البالد رياسة وسملت
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 املطلق احلامك هو نرص الشيخ فصار غيث الشيخ مات مث مذكور،
األفشارية«)(. اإليرانية الدولة رعاية حتت البحرين يف الترصف

سلطان: خان بابا وظلم جور .4

 ق ألهايل الفرس الوالة بعض مظامل التاجرعن الشيخ ويقول
'1 لبحرين: جزيرة

 منصب سلطان سوندك اعزتل م1647 سنة ه، 1064 سنة »ويف
 خطة عن فاحنرف سلطان خان بابا علهيا خفلفه فهيا احلمك

 فارتفعت الرعية، حبقوق وأحجف والظمل اجلور يد وأطلق سلفه،

 بابا ضد الشاكيات كرثت وملا ظمله، من باالستغاثة األهايل أصوات

 بزمان واستبدلته ه، 1077 سنة الفارسية الدولة عزلته سلطان خان

 مذكور آل عبيد الشيخ تويف العام هذا ويف خان، قزل بن سلطان
 آل عبيد الشيخ ابن عيل الشيخ ابنه املالية الشؤون احلكومة فولت

 ماكنه فتوىل ه 1090 سنة البحرين وايل سلطان زمان ومات مذكور،

 ه، 1109 سنة مذكور آل عبيد بن عيل الشيخ ومات قليخان، مهدي

 قليخان مهدي عهنا عزل مث سيف، بن نارص الشيخ ماكنه فتوىل

 وقد غشوم، جائرًاظلومًا فاكن خان قزاع ماكنه وويل ه، 111 3 سنة

فقال: الشعر من بيتني األدباء أحد فيه نظم

حبريننا عن رصفوه قىل مهدي

 قزاعا وحمكوا الفجر عام

وجفوره ببغيه الفجاج مأل

(2«)زاغا »قد تارخيه أىت فلذا

 - 206ص والبنادر، الجزائر جغرافيا في الذخائر البحراني، العصفور علي محمد (1)
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 الدولة ظل يف ظامل وال من أكرث لنا قدم النص هذا فيف

 ومن الفارسية، الدولة عزلته الذي سلطان خان بابا ومهنم الفارسية،
 ظلومًا »جائرًا التاجر وصفه الذي خان« »قزاع كذلك اجلائرين والهتا

 فيه وأنشأ الفارسية، للدولة األهايل شاكمها ولكامها غشومًا«،

 يف شعرًا خان قزاع يف البحراين املاحوزي سلميان الشيخ العالمة
الشعر. يف ديوانه وهو الرياض أزهار يقصد كشكوله)'(..

٤ -K ه

وأنواعها الشتات حاالت أشكال

 أشاكله مبختلف »الشتات« ملشلكة العام الوصف من يستفاد

 احلديث البحرين تارخي دراسة مصادر وبعض الرتامج كتب من

 قرامه من البحرانيني« املؤمنني »شتات وقائع تصنيف ميكن أنه

 إىل ه( 1286- 1014) عام من مبارش وغري مبارش بشلك وبلداهتم
 االحتالل فرتيت يف بالبحرانيني عصفت اليت الشتات وحاالت أشاكل

 ه 1244 عام بعد ما إىل ه 1130 عام قبل من العامين والغزو الربتغايل

 أنوار صاحب البالدي عيل الشيخ قال مكا ه 1284 عام إىل موصولة
يأيت: مبا أمناط إىل الشتات حاالت تقسمي وميكن البدرين،

الداخيل. الشتات .1

اخلاريج. الشتات .2

 عنه بعيدًا أو وطنه داخل يف بعضهم )فرار الفردي الشتات .3

داخيل(. ساكين حراك آخر.. بلد يف أهله وعن

العملاء. كفرار النخبة شتات .4

اجلميع. الشتات عىل كمنوذج العوائل وشتات .5

ه 2٤ ل٤
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ؤ■ أساسيتني: حالتني يف الشتات توزع

الداخيل: الشتات

 والرحيل الداخل مناطق اجتاه يف شتات من حدث ما هو

 إىل باخلطر مهددة منطقة أو قرية أو بلدة من والقرسي االضطراري

 هروب من لؤلؤته يف البحراين ذلك إىل أشار مكا أمنًا أكرث منطقة

 واهلولة، العتوب معركة أثناء القلعة إىل وأصاغرمه أاكبرمه الناس

 أغلهبم وجلوء وجو، القدمية وفارسية عسكر قرى ألهايل حدث ومكا

 جزيرة من مناطق وإىل وبربورة واملعامري النويدرات لقرييت
 والظمل اجلور من والفرار واالجمتايع النفيس لألمن طلبًا سرتة

 خلو إىل الداخيل والترشد الشتات أدى وقد املتكررة، واالعتداءات

 لقرية حدث مكا التدرجيي واندثارها بل أهلها، من القرى بعض

 بعدها اجلديدة مث القدمية فارسية قرية واندثار التارخيية، بربورة

 أمنية حلوادث تتعرض اليت البحرانية القرى من ذلك وغري بسنوات،

 مكا البحرين بالدمه خارج الشتات أو الداخلية للهجرة أهلها تضطر
 هشر مينو أو (1صلبوخ) جزيرة إىل عسكر من فاضل آل لعائلة حدث

 ملذاهب ينمتون آخرين ساكن ونزول اإليراين، الغريب باجلنوب

عسكر. لقرية حدث مكا فهيا للعيش أخرى قرى يف أخرى

 باجتاه الشتات من النوع هذا عىل مثال تقدمي وسنحاول

 النويدرات قرييت نشأة تقدم مكا ومهنا جديدة، قرى وتكوين الداخل،

مري. واملعا

 من البحرانية العائالت بعض - املثال سبيل عىل - فرت لقد

 وقالقل اضطرابات من جرى ما أعقاب يف وفارسية عسكر قرييت

عرش التاسع القرن مطلع مع خارجية جهمات رافقت أمنية وأحداث

 .134ص العلمية، البحرين أسر النويدري، سالم (1)
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 واملعامري النويدرات واكنت وهدوًا، أمنًا أكرث مناطق إىل امليالدي

 من الفارون هؤالء سكهنا اليت اجلديدة القرى من اجلديدة وفارسية

 أصبحت الذي العدوانية واعتداءاهتم البدوية والقبائل األعراب بطش

 والقلق اخلوف من حني بعد فاستقروا واألجداد، اآلباء حديث

املناطق. يف باالضطهاد والشعور

 هذه البدرين أنوار كصاحب البحرانية املصادر حبض ورصدت

 البالدي حسن بن عيل الشيخ حتدث حيث االجمتاعية، األمنية احلالة

 مرتبطة يه اليت املعامري وتعمري عسكر خراب عن البحراين

 الرمحة: هيلع فقال النويدرات قرية بنشأة التارخيية نشأهتا يف

 اآلن ويه اجلنويب، طرفها يف البحرين قرى من قرية »والعسكر
(.1«)خراهبا بعد حدثت املعامري وقرية مسكونة، غري خراب

فقال: البحرانيني شتات عن ذاته اللكام البالدي عيل الشيخ وكرر

 من البحرين قرى من قرية العسكر إىل نسبة »احلسكري

 بالدنا يف نبالء أتقياء فضالء عملاء من ومك ومك اجلنويب، طرفها

 أهلها وتشتت اآلثار والندراس البني يف أمساؤمه تذكر مل البحرين
 الغزاة األجانب ظمل من أي (.2) األغيار« من ها أصاب مبا األمصار يف

 عن وعرب وأهلها، البحرين عىل يعتدون وآخر حني بني اكنوا الذين

 العامنيون، ومهنم اجلزيرة، عن الغرباء قاصدًا »األغيار« بلفظ ذلك

والفرس. الربتغاليون وقبلهم اهلولة، ومجاعات

 الساحل جنوب يف الواقعة عسكر بقرية اخلراب حل وقد

 والقبليني البدو جمموعات أيدي عىل البحرين جزيرة من الرشيق

وبداية عرش الثاين القرن هناية يف البحرين خارج من الوافدين

79ص البدرين، أنوار البالدي، حسن بن علي الشيخ (1)
113ص السابق، المصدر (2)
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 '•جت ألمساء قبور وجود عىل أثر وهناك اهلجريني، عرش الثالث القرن

 أ؛ النويدرات، مثل عامرة قرى يف اآلن حىت معروفة شيعية عوائل من

 آ وامسه الصلحاء أحد قرب - والداين القايص يعرف مكا - فهناك

غ: اليوم. حىت النويدرات قرية عائلته تسكن اليت درباس( بن )حممد

I أنوار: ل ويقولصاحب
 ويه اجلنويب، طرفها يف البحرين قرى من قرية »والعسكر

 خراهبا، بعد حدثت املعامري وقرية مسكونة، غري خراب اآلن
 أيب آل يمسون السنة من »أناس عسكر: قرية سكن وقد (، وأهلها«)

 هلذه أشار وقد العرب، أمحد بن الله عبد الشيخ يقول مكا ( رميح«)

 العالمة املرحوم مهنم آخرون حبرانيون مؤرخون األمنية األحداث

 البحرين( )حارض كتابه يف املبارك نارص الشيخ ابن إبراهمي الشيخ

 أعالم كتاي صاحب النويدري سامل األستاذ ذكرها مث رسيعة، بإشارة

 أشار وقبلهام العملية، البحرين وأرس البحرين يف اإلسالمية الثقافة

 املعتدية« »القبيلة ب أمساه ملا لؤلؤته يف البحراين يوسف الشيخ

 سنة يف للبحرين الرشيق الساحل هامجت اليت العتوب ويعين
(.3تقريبًا) م 1701 لعام املوافق ه، 11 12

 عن التوبالين املبارك نارص بن إبراهمي الشيخ العالمة ويقول

 والقبليني: البدو من علهيا والوافدين عسكر لقرية األصليني الساكن

 وفهيا بالساكن، آهلة واكنت البحرين، من األقىص اجلنوب يف »عسكر

 الشيخ ابن عيل والشيخ املزار، صاحب إبراهمي الشيخ العملاء من

 حممد الشيخ وابنه يوسف والشيخ حرز الشيخ وابنه الشاطري حسني

من آخرون قوم وسكهنا املعامري، إىل أهلها تنقل مث العسكريني،

.79ص البدرين، أنوار البالدي، حسن بن علي الشيخ (1) .79ص السابق، المصدر (2)
 194 - 192ص2التاريخ،ج البحرينعبر العثمانيةفيكتاب الوثيقة انظر (3)
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 بلدهتم من فرارمه حفدث علهيم االعتداءات من سلسلة بعد البدو«

 باجتاه الداخل صوب هتم وشتا حراكهم فاكن آمن ملجأ عن حبثًا عسكر

 ما وهذا واملعامري«، »النويدرات بقرييت بعد فميا عرفتا نائية أرض

 نشأة بارتباط املمعرين ألسن عىل املتوارثة الشعبية الرواية قصدته

 الساكن عىل آنذاك وقعت أمنية بأحداث والنويدرات املعامري قرييت

القدمية. وفارسية وجو عسكر لقرى األصليني

 وجو« »عسكر قرييت خلراب إشارته التوبالين املبارك العالمة وكرر

 اجلبور تفرق البلدان »ومن الله: رمحه فقال األصليني أهلها وتفرق
 عن وقوله (، الصامن«) ومهنا لكيب، دار اليوم تسكن فالقبيلتان وجو،

 قوم ورثها ها خراب من مدة وبعد املعامري، إىل أهلها خرج »فقد عسكر:
البالد. خارج من اآلتون القبليون البدو مه (3آخرون«)

 اإلسالمية الثقافة )أعالم كتابه يف النويدري سامل األستاذ وكتب

 وبالتحديد عسكر قرية عملاء حبض سرية ترمجة عند البحرين( يف

 قرية إىل »ينسب عنه: فقال العسكري يوسف بن حممد حياة ترمجة
 عهنا نزح وقد الساحلية، البحرين قرى إحدى »ويه وقال: (، عسكر«)

 مناطق أهلها ومعر البالد، خارج من للغزو عرضة اكنت ألهنا أهلها
 وعاد ،(5والنويدرات() )املعامري مثل هلم مساكن واختذوها أخرى

 األمنية األحداث نتيجة عسكر أهايل شتات عن للحديث النويدري

 إىل »ينسب البحراين: العسكري يوسف الشيخ ترمجة يف فقال آنذاك،

جهرها أن بعد خربت وقد الساحلية، البحرين قرى من عسكر قرية

.42ص البحرين، حاضر المبارك، إبراهيم الشيخ (1)
.44السابق،ص المصدر (2)
.44ص السابق المصدر (3)
.404ص 1ج قرناً، 14 خالل البحرين في اإلسالمية الثقافة أعالم النويدري، (4)
نفسها. والصفحة نفسه، الجزء السابق، المصدر (5)
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 والنويدرات( )املعامري بقرييت بعدئذ عرف ما واستوطنوا أهلها،

 من نزحوا مجاعة أخرياً استوطهنا وقد املسمترة، للغزوات لتعرضها
هبم«)'(. آهلة زالت وما العربية، اجلزيرة شبه

 عملاء من آخر لعامل الذاتية للسرية النويدري ترمجة وعند
 ( الهشداء«) »عسكر قرية يف القاطنني البحرانيني من العرب الشيعة

 قد صعبة لظروف أهلها جهرها أن بعد خرابًا اكنت القرية هذه أن

 قرييت أهل مه األصل يف وأهلها الهشداء( )عسكر امسها علهيا يدل
 معمرون خشصيًا حدثه وقد ،(3املجتاورتني«) والنويدرات املعامري

 قرييت »إن فقال: النويدرية، درباس ابن عائلة ومن النويدرات من

 معرتا وإمنا قدميًا، تكونا مل هلا املقابلة و)املعامري( )النويدرات(

 األعراب بعض استيالء بعد - الصيف يف مظاعن واكنتا - للسكن

 قرية أهل فاضطر قطر، من نزوحهم واكن عسكر، عىل النازحني
 وليس ذكرمها، املتقدم ( القريتني) يف لتوطن وا جهرها، إىل عسكر

 دماء وإراقة عنف مظاهر هذه اجلالء معلية تصاحب أن اخلريب من

 هذه عسكر عىل يطلق اكن لذا واألرواح، واألمالك األعراض عىل واعتداء
أنوار هامش يف ( العرب) الله عبد الشيخ يقول مكا الهشداء« »عسكر

.412ص ،1ج قرن، 14 خالل البحرين في اإلسالمية الثقافة أعالم النويدري، (1)  البحراني العرب أحمد بن الله عبد الشيخ الشهيد أطلقها التي التسمية هذه (2)
 العسكري الشهدائي الشاطري حسين الشيخ ابن علي الشيخ ترجمة هامش في

79ص البدرين(، )أنوار في
.542ص 1ج قرناً، 14 خالل البحرين في اإلسالمية الثقافة أعالم النويدري، (3)
 توقعاتهم صحت وإذا م،1 811- 1810 سنة في تمت الهجرة بأن الباحثين بعض يرجح (4)

 عسكر أهل نزوح وارتبط عام، مائتي حوالي والمعامير النويدرات قريتي عمر فإن
 الثاني القرن بداية في البحرين خارج من الوافدة والقبائل األعراب بمجيء للقريتين

 والله ه، 1197 سنة الثانية جمادى 18 في البالد خليفة آل دخول وبعد الهجري عشر
القريتين. وتكوين النزوح تاريخ بدقة أعلم وحده

 = البحرين أبناء طال الذي واالضطهاد العنف ضحايا من كان الجليل العالم هذا (5)
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 )سكنة القداىم عسكر أهايل مقربة فإن سبق ملا وتأكيدًا ، البدرين

 من جمفوة زالت ما صعصعة لرضحي املجاورة واملعامري( النويدرات

 يف موتامه يدفنون فهم بوعينني(، )آل حلالينيا عسكر سكنة قبل

 فإن أخرى ناحية ومن ناحية، من هذا الرشيق، بالرفاع احلنينية مقربة
 من الصلحاء ألحد صعصعة قرب جنويب مهشورًا قرباً القرية هذه يف

 عائلة أن واملعروف (، ) درباس( بن )حممد هو األصليني عسكر أهايل

(.3حاليًا«) النويدرات تسكن درباس ابن

 كتابه يف النهباين خليفة بن حممد الشيخ اعرتف وقد

 عسكر قرييت يف األصليني للساكن آثار بوجود النهبانية( )التحفة
 حد عىل وهو ،(4اجلوي) حممد للشيخ قرب وجود إىل فأشار وجو،

 مقربة يف بدفنه أوىص جو قرية صلحاء من نفسه النهباين تعبري
 البحرانيني من العرب بالشيعة مسكونة فاملنطقة التارخيية، عسكر

 القبائل من وغريمه نعمي وآل والبوعينني البومسيط آل جميء قبل

 وتدل العربية، اجلزيرة ورشق قطر جزيرة شبه من للبحرين الوافدة
 شيعية عملية ومراكز العملاء لدى بعضها املحفوظ (2خمطوطاهتم)

األصليني. عسكر ساكن من كوهنم عىل

 من مجموعة ظلماً قتله حيث المنصرم، العشرين القرن من الثاني العقد في

 من قريبة منطقة في وذلك البلد خارج من عنوة القادمين والبدو األعراب

 لسفك بالشهيد الباحثين بعض أسماه ولهذا حدودها، داخل أو صيبع أبو قرية

الباغين. يد على دمه
.79ص البدرين، أنوار البالدي، حسن بن علي (1)
.183ص صوحان، بن صعصة الشحشح الخطيب مرهون، جواد محمد (2)
 ،1 1 العدد ،884ص البحرين في العلمية األسر الموسم، مجلة النويدري، سالم (3)

.3 المجلد
.29ص النبهانية، التحفة النبهاني، خليفة بن محمد الشيخ (4)
 كمخطوطة مخطوطاتهم من بعدد الثقافي بالتراث المهتمين بعض يحتفظ (5)

المؤمنين(. أمير )مقتل وعنوانها العسكري حرز الشيخ

380



ل١ ، بالسكان) آهلة »عسكر بأن: القول إلى النويدري ويذهب
ت لثامن لقرن نهاية »في سميط أبي إليهاآل ،وارتحل(2ثمهجرت«)

 آ نشأيت أن عىل دري والنوي املبارك لكمات وتؤكد امليالدي، (3عرش«)

 آت وفرق بعسكر حل الذي باخلراب ارتبط واملعامري النويدرات قرييت

 3 وتابع ملذكورتني، القريتني يف بعضهم ليعيش أهلهاورشدمه

 اخلارج إىل القرسية اهلجرة عن حديثه النويدري سامل األستاذ

 أيدي عىل ها خراب بعد الشيعية عسكر قرية أهايل عوائل لبعض

النويدري: فقال الغزاة

 فاضل آل معنا أبناء من نفرًا أن الله رمحه والدي »حدثين

 العسكري فاضل بن عيل بن حسني احلاج ومهنم العسكريني

 هذه أبناء من كغريمه عسكر بلدهتم من نزحوا قد األوايل

 من القادمني األعراب قبل من مهامجهتا تكرر بعد وذلك القرية،

 وسكنوا البحرين غادروا مث املجاورة، القرى يف وانترشوا قطر،
 واكنت البرصة، قرب (4صلبوخ) تدىع اخلليج يف اجلزر إحدى

 يف النوايح تلك يف بذريهتم االتصال يف مبادرات الله رمحه للوالد
(. العراق«) إىل سفراته بعض

 أول بأن زمع عندما علهيا وجتىن احلقيقة جفاىف النهباين أما
بوعينني آل مث ( ) مسيط أيب آل مه احلرب من عسكر سكن من

114ص2 مجلد البحرين، تاريخ سالمالنويدري،موسوعة (1)
.26ص البحرين حاضر المبارك، أقوال عن نقالً ،1 14ص 2 مجلد السابق، المصدر (2)

.114السابقص المصدر (3)
 بن محمد األستاذ لقاء انظر شهر(، )مينو هو جديد باسم الجزيرة هذه تسمى (4)

 منشور وهو البحراني، البربوري محمد الكريم عبد الشيخ مع سرحان أحمد
الكتاب. هذا من الثاني الفصل في

.134ص العلمية، البحرين أسر النويدري، سالم (5)
28ص النبهانية، التحفة النبهاني، خليفة بن محمد (6)
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 من »أول عسكر: قرية عن النهباين الشيخ قال حيث أخرى، وقبائل

 وسكنوا عهنا ظعنوا مث بالتصغري بومسيط« »آل العرب من سكهنا

 ومه عينني« أيب »آل بعض عسكر قرية فزنل بفارس، بلدة »لنجة«
 وغريه النويدري هيلع رد مكا (2هيلع) رددنا وقد اليوم«"(, إىل هبا

املعاصني البحرانيني الباحثني من

 م( 1957- 1925) البحرين مستاكرحكومة بئجريف تشارب أما

 بني الداخيل الرصاع تأثري عن القراصنة( )ساحل كتابه يف فكتب

 فقال: القرسي وهتجريمه البحرين شيعة شتات يف خليفة آل شيوخ

 وحفيد أمحد بن الله عبد الشيخ بني القامئة املعادلة تكن »مل
 والقالقل، لملشالك مصدرًا اكنت بل ثابتة، خليفة بن حممد أخيه

 أفراد بني األهلية للحروب ساحة إىل الداخل يف البحرين وحتولت
 قال مث العربية«"(, اجلزيرة من هلم املوالني والعرب احلامك، البيت

 مسقط إىل كبرية مجاعات يف البحرين شيعة »وخرج ذلك: بعد

 يف الساكين التعداد تنازل ولذا الداخيل، للصدام حتاشيًا والقطيف
 أموال وهنب م، 1941 عام املنامة تدمري »إىل باإلضافة البحرين«"(,

 أمحد بن الله عبد الشيخ بني معركة نتيجة )اهلنود( اإلجنلزي الرعايا
(. البحرين«) من األخري هنايهتا يف طرد خليفة بن حممد والشيخ

.28ص النبهانية، التحفة النبهاني، (1)
 دراسة بحرانية.. قرى خمس بنا:كتا في عسكر بقرية الخاصة الحلقة انظر (2)

 عن الحديث باب للنويدري، العلمية البحرين أسر وكتاب الثقافي، لتاريخها
عسكر. عوائل .217 - 216أمينص ترجمةعيس القراصنة، تشارلزبلجريف،ساحل (3) .217السابق،ص المصدر (4) نفسها. الصفحة السابق، المصدر (5)
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اخلاريج: الشتات

 عن الغربة يف والعيش البلد من والفرار اخلارج جتاه شتات

 يوسف الشيخ قول ومهنا ذلك، عن البحرين عملاء وحتدث الوطن،

لؤلؤته: يف

 العطال حفصل البحرين بالد أخذ إىل اخلوارج جميء »اتفق

 ألخذها وردوا مرة أول ويف األنذال، أولئك حلرب بالتأهب والزلزال

 سنة بعد الثانية املرة يف وكذلك مهنا، يمتكنوا ومل باخليبة رجعوا

 البلد حرصوا الثالثة ويف هلم، والنصاب األعراب مجيع معاضدة مع

 وفتحوها أهلها أضعفوا حىت جزيرة، إهنا حيث البحر عىل لتسلطهم

 القتل عظم من وقع ملا دمهاء، وداهية عمظى، واقعة واكنت قهرًا،

 هربت أهلها وأمنوا أخذوها أن وبعد الدم، وسفك والهنب والسلب
األقطار«)؛(. من غريها وإىل القطيف إىل مهنا - البلد أاكبر -سميا الناس

 الدهور حوادث بأهلها ولعبت األيام عصفت »قد البالدي: وقال

 نظم وبددت أهالهيا مشل فشتتت تنام وال تنمي ال اليت واألعوام

 اجلور أهل من سبأ أيدي وفرقهتم ماكن، لك يف وفرقهتم قاطنهيا

 أهلها من ودرست واملساجد الربوع أهلها من وأقفرت والعدوان،

 بآثارها والقليل دائرة رسومًا قراها أكرث فتجد واملعابد املدارس

 األطراف أهلها معرت وقد عامرة، غري خرابًا أهلها نضارة حتيك

 املوجودين العملاء فأكرث واإلميان، اإلسالم شعائر فهيا ونرشوا والبلدان،

 فارس وأطراف هشر وأيب اكلقطيف القريبة البلدان يف سلف ومن

 من وكثري وشرياز والبرصة وأطرافها املمحرة وميناء ومسقط ولنجة
سؤاله وأثار (2قدميون«) ومهنم حديثون مهنم والمجع العراق أطراف

صدهه. الحديث رجال وتراجم اإلجارات في البحرين لؤلؤة البحراني، يوسف (1)

50ص البدرين، أنوار البالدي، حسن بن علي (2)
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 أتقياء فضالء عملاء من »مك بقوله: ونتاجئها املحنة هذه عن

 اآلثار والندراس البني، يف أمساؤمه تذكر مل البحرين بالدنا يف
(. األغيار«) من ها أصاب مبا األمصار يف أهلها وتشتت ومشاخينا

 املشلكة، عىل البحراين البالدي حسن بن عيل الشيخ ومر

 بالده أهل من العرب« الشيعة »تشتت حالة عن أنواره يف وعرب

 يف أهلها »لتشتت فقال: اإلقلميي اجلوار مناطق يف البحرين

 من واهلوان البالء من نالوه وما الزمان، أيدي هبم لعبت مبا البلدان

 األوطان، مهنم أخلت اليت والوقائع واحلوادث والعدوان، اجلور أهل
 مل ألوالدا من كثرياً أن احلال بلغ حىت ماكن لك يف مشهلم وبددت

(.2وأقرباهئم«) بأنساهبم يدروا ومل آباهئم، بآثار يعملوا
 أنوار )صاحب البحراين البالدي حسن بن عيل الشيخ ويشري

 فقال أهالهيا من وكثري بل البحرين، عملاء هتجري إىل البدرين(

 به نستكشف ما آبائنا آثار من لنا يبق »ومل نصوصه: أحد يف

 والوقائع احلوادث من البحرين عىل وقع ما لكرثة كرثهتا مع أحوالنا

 احلاكم أعني يف إلهيا املنظور ألهنا »البالد« بالدنا عىل سميا وال

 البالدي: عيل الشيخ األنوار صاحب يقول هذا ويف ،(3والرصاد«)

 أهل من تقايس واآلباد األوقات أكرث يف البالد هذه أهل تزل »ومل

 أيدي تفرقوا حىت الناكل رضوب والفساد الزيغ وأهل والعناد الظمل

 فكأهنم األمصار سائر اإلسالم وشعائر باإلميان ومعروا األقطار يف سبأ
 بساداهتم أسوة فإهنم الوالء أهل خلص من اكنوا ملا بالبالء خصوا

٠ امني بيت أهل من (4«)النبالء األطهار

113البدرين،ص أنوار البالدي، عليبنحسن (1) 17ص السابق، المصدر (2) 167ص السابق، المصدر (3) 222ص السابق، المصدر (4)
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 ل حتت اخلليج( )دليل موسوعته يف املحنة وأشارلورميرهلذه

 3 رافقهتا وما إيران( يف والبحرانيون البحرينيون، )املهاجرون عنوان

 ا البحرين أهايل عىل فرضت غريطبيعية جهرية حركة حدوث من

 2 يتتبع م لورمير ن ويبدو إيرانية، ومدن وقرى وتوزعوافميناطق

 ق العراق يف شتاهتم أما بإيران، الشتات مناطق لك يف البحرانيني وجود
 ] ورشق معان يف ملرشدين العرايق، اجلنوب وقراهومدهنخباصةيف

 عنه يتحدث ومل متام، أمهله لورمير فإن وأفريقيا العرية اجلزيرة

 ومهنم البحرانية، الرتامج مصادر بعض لذلك أشارت بيمنا مطلقًا،

 أنوار وصاحب احلدائق، صاحب عصفور آل يوسف الشيخ العالمة

وغريمه. الدرين ومنتظم الآلل، عقد يف التاجر والشيخ البدرين،

 تارخي يف الآلل )عقد كتابه يف الله رمحه التاجر الشيخ وذكر

أوال(:

 واإلرهاق والظمل والسلب الغزو قرون واألمان األمن قرون »وتلت
 إىل األمصار يف وشتهتم الديار مهنم وأخذت والعملاء، العمل فطاردت

 التدريس ومدارس العمل مواضع وبقيت والعراق، واهلند فارس مثل

 مشهسا وكر اخلمول غبار فعالها بعدمه، لوحشهتا قاطنهيا تندب
 ذكره ما وكذلك دوارس«)؛(، أطالل إىل استحالت أن إىل باألفول

 البحرين، يف اإلسالمية الثقافة »أعالم كتابيه يف النويدري األستاذ

 كتابه يف كتبه نصًا قبل من ذكرنا وقد العملية، البحرين أرس وكتابه

 البرصة مدينة يف له عائليًا نسبًا بأن فيه يقول العملية( البحرين )أرس

 من هروهبم هناك وجودمه وسبب اجلنوب، يف الواقعة العراقية
 عىل ء االعتدا يكرثون اكنوا الذين قطر من القادمني األعراب أفعال
(.2عسكر«) منطقة

.26 - 25ص أوال، تاريخ في الآلل عقد التاجر، (1) .134ص البحرين، في العلمية أسرالبحرين النويدري، (2)
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 من البحرين حكومة مستشار بلجريف تشارلز بعدمه وجاء

 بعباراته صوره كبري مجايع شتات إىل فأشار م(1957- 1925) عام

 مسقط إىل كبرية مجاعات يف البحرين شيعة »خرج التالية:
 يف الساكين التعداد تنازل ولذا الداخيل، للصدام حتاشيًا والقطيف

 من وغريمها املجاورين البلدين هذين يف وانترشت (، البحرين«)

 من كبرية جمموعات البحرين« »جزيرة ب املحيط اإلقلمي بالد دول

 البحرانية أمساءها حتمل يومنا حىت تزال ما اليت البحرانية العوائل

 هذه يف الوطين وحهبا انمتاءها معها وحتمل املاكرم، أيب كعائلة

 بني والشديد العنيف الداخيل الرصاع معارك إثر ذلك واكن البلدان،

 الشيخ أخيه ابن وأنصار خليفة آل أمحد بن الله عبد الشيخ قوات
 إىل أدى ما وهذا خليفة، آل أمحد بن سملان بن خليفة بن حممد

 ورعايا املحليني، أهالهيا أموال وهنب م،1 841 عام املنامة تدمري
(.2 )اهلنود() اإلجنلزي

اخلارج يف الشتات أشاكل

 والثقايف الرتبوي الرتاث مصادر حبض باطن يف والحظنا
 - التارخي يف فعليًا حدثت مكا - جهرهتم أن البحرين لعملاء

 فرار حالة أخرى أحيان يف وأخذت فرديًا، شلكًا أحيانًا أخذت قد

 وتتحش والغضب والتشنج اخلوف يلفها للناس مأساوية مجاعية
 عىل يؤثر الذي واالجمتايع االنفعايل االستقرار وعدم باملتاعب

العملي. مستقبلهم

 وخباصة مأوى عن مسمتر حبث عىل جهراهتم تنطوي وكذلك

 البحرين ألهايل حدث مكا السياسية واالضطرابات املحن فرتات يف

يف الطامعة الرصاع قوى اكنت حياهتم من تارخيية مراحل يف

.217ص لقراصنة، تشارلزبلجريف،ساحل (1)
.نفسها الصفحة ،السابق المصدر (2)
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 عىل والسيطرة نفوذها بسط أجل من علهيا تتاكلب بلدمه خريات

مهنا: أشاكل اخلارج صوب الشتات جمال حتت ويندرج هبا،ترا

األفراد. مستوى على شتات ٠
العرب. البحرين وشيحة عملاء من للنخبة شتات ٠

وشتاتعائلي. •

ا'" ل|غردي: |لشظت

 بن أمحد الشيخ للعالمة احلدائق صاحب لوالد حصل مكا

 بغصته، تويف حىت القطيف يف بيق وقد البحراين، الدرازي إبراهمي
 اجلزيرة برشق القطيف«)؛( مبنطقة احلباكة مقربة يف هناك ودفن

العربية.

النخبة: شتات
 من كبري لعدد واملريرة« الصعبة »الشتات حالة ونعين

 واحتالهلا للبحرين العامين الغزو يف خباصة وأهلها البحرين عملاء

 اإلقلميي اهلجوم حاالت يف وكذلك البحرين، وطهنم من وفرارمه
 وقد الظاملين، لسطوة أهلها وإخضاع علهيا للسيطرة البحرين عىل

 اكلقطيف أوال جزيرة من القريبة الشتات مناطق من عددًا استوطنوا

 أرس لدهيم فتكونت هناك وبقوا وغريها، وتاروت والعوامية وسهيات

 الرتامج عملاء إلهيم أشار وقد األوايل، البحراين بانمتاهئم معروفة

ه. 1130 سنة للبحرين العامين االحتالل أيام العملاء تشتت يف مكا

المشردين: العلماء بأسماء قائمة يلي وفيما

 والد البحراين الدرازي عصفور آل إبراهمي بن أمحد الشيخ .1

القطيف. بلدة يف ه(1130)ت احلدائق صاحب

109اللؤلؤة،ص البحراني، (1)
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 البحراين النعميي الضبريي كنبار بن يوسف بن حممد الشيخ .2

 العامنيني اخلوارج بني اشتباك إثر القطيف يف ه( 1130 )ت
المجع)؛(. وعسكر

 بن ارص ن أمحد بن بنعيل بنجمعة اللهبنصاحل الشيخعبد .3

 بلدة يف ه( 1135 )ت البحراين المساهيجي الله عبد بن حممد

اإليرانية. ن هبهبا

ه(. 1148 )ت البحراين البالدي أمحد بن عيل بن الله عبد الشيخ .4

 »عتيق ب امللقب البحراين البالدي علوي السيد ابن الله عبد السيد .5
اه(. 165 )ت (2احلسني«)

 البحراين املاحوزي جعفر بن حممد الشيخ ابن حسني الشيخ .6

اللؤلؤة. صاحب وشيخ أستاذ وهو القطيف، إىل الالجئ

 وقد البحراين، البالدي الدين صالح الشيخ ابن ياسني الشيخ .7

 الثالثة محلهتم يف العامنيني الغزاة ضد املعارك يف شارك
(. فيفا«) أصيب و ه 1150 سنة

 الدمستاين ضيف بن خلف بن حممد الشيخ ابن حسن الشيخ .8

ه(.1181)ت البحراين

 لدرازي عصفور آل إبراهمي بن أمحد يوسفنب الشيخ العالمة .9

 يف ترشد بعد ه(1186)ت احلدائق، صاحب وهو البحراين،
(.4«)إيران داخل عديدة مدن

.110اللؤلؤة،ص البحراني، (1)
.175ص البدرين، أنوار البالدي، (2)

 وموضوع األول، الفصل المنارتين، ذو المشهد هالل، علي ،222ص السابق، المصدر (3)
.33ص والثقافي«، الحضاري موقعها القديم، »البالد الدراسة

.451 - 442ص البحرين، لؤلؤة كتاب في الذاتية وسيرته ترجمته انظر (4)
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ئل: العوا شتات
 حاالت فتجاوز النفسية ذروته والقهر ع والتروي الخوف وصل

 شتات حالة مستوى إلى األفراد حياة مستوى على التشتت
 مارسه ما بسبب العوائل من كبير لعدد وأشد أصعب جماعي
 ل ضد وجور اضطهاد من واأتباع الوالة من وزبانيهتم الطغاة

 شيعية عوائل هرب يف برز مجايع فرار هلم حفدث البحرانيني،

 هذه يف واستيطاهنم بالدمه من قريبة ملناطق بأمكهلا حبرانية

 اجلنوب ومدن العرايق، اجلنوب يف مدن يف وخباصة املناطق،

 وسهيات اكلقطيف العربية اجلزيرة ورشق ومسقط اإليراين

 أو العوائل هذه تزال وما وغريها، وزجنبار واألحساء والعوامية

 البعض أراد وإذا الوطن، أرض عن بعيدة غربهتا يف مهنا كثري

 يف مكعايرهتم تنهتي ال اليت املشالك واجه إليه العودة مهنم

!!!. للبحرين نسبهتم

 الدرازي أمحد بن يوسف الشيخ احلدائق صاحب العالمة وأشار

 أهايل للبحرانيني مجايع لفرار البحرين( )لؤلؤة كتابه يف البحراين

 اجلنود ظمل من هربًا وعوائل.. ومجاعات أفرادًا البحرين.. جزيرة

 »اتفق فيه: قال الذي بنصه القارئ ونذكر وعسفهم، العامنيني

 والزلزال العطال حفصل البحرين بالد أخذ إىل اخلوارج جميء

 رجعوا ألخذها وردوا سنة أول ويف األنذال، أولئك حلرب بالتأهب

 مع سنة حبد الثانية املرة يف وكذلك مهنا، يمتكنوا ومل باخليبة

 البلد حرصوا الثالثة ويف هلم، والنصاب األعراب مجيع معاضدة

 وفتحوها أهلها، أضعفوا حىت جزيرة إهنا حيث البحر عىل لتسلطهم

 القتل عظم من وقع ملا دمهاء وداهية عمظى، واقعة واكنت قهرًا،

 أهلها وأمنوا أخذوها أن وبعد الدما، وسفك والهنب والسلب

 من غريها وإىل القطيف إىل مهنا - البلد أاكبر سميا - الناس هربت
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 مبختلف هروب عن تعبري هو الناس هربت وتعبريه ، األقطار«

وعائيل. ومجايع، فردي، أشاكله..

 ومهنا القطيف يف بأمكهلا شيعية حبرانية عوائل ترشدت وقد

 اكلشيخ عملاء وعوائل القدمي(، لبالدلقرية)ا تنسب اليت البالدي أرسة

 هاجرت األرس فهذه البدرين(، )أنوار وصاحب البالدي مجال بن أمحد

 اجلور، والة ومظامل السياسية واملشالك احلروب آثار من القطيف إىل

 والشوييك، والسادة، واخلنزيي، العصفور أرسة كذلك األرس هذه ومن

 احلوائل بعض أن املؤكد ومن واحلريض، اجلبار، عبد وآل سيف، وآل

 عيل الشيخ كأرسة أخريات وهاجرت طبيعية، جهرات وفق هاجرت

 حتت القطيف إىل العصفور وأرسة البدرين، أنوار صاحب البالدي

 أشارت مكا أوال جلزيرة الظاملة اخلارجية والغزوات احلروب ضغط

 يف أخرى شتات منطقة إىل األرس بعض ورحلت نفسه، الرتامج كتب

 املدن من وغريمها اخلصيب وأيب البرصة مكدينة العرايق اجلنوب

 والرببوري، والقيدوم، والغرييف والعصفور، الدرازي كعوائل العراقية
 الغريب اإليراين اجلنوب يف مدن إىل العوائل هذه من قسم وفر

 مخسني من أكرث فهيا توجد اليت صلبوح وجزيرة وعبادان اكملمحرة

 الرببوري الكرمي عبد للشيخ قال مكا »الرببوري« لقهبا حبرانية أرسة
 هناك، واستقرت سنة املائيت جتاوز زمن من عائلته رحلت اليت

 عوائل وتوزعت اهلندية، شاجههان مدينة إىل الربيع عائلة وذهبت
 البحرانية باألرس متتلئ اليت اجلوار دول ومناطق مدن يف أخرى

.ة ملرشد ا

 عسكرية عوائل مع والده تواصل النويدري األستاذ وذكر

 أبناء ومه فاضل، آل أرسة من عسكر قرية من هاربة حبرانية

األوايل العسكري فاضل بن عيل بن حسني احلاج ومهنم له معومة
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 وذلك القرية، هذه أبناء من كغريمه عسكر بلدهتم من نزحوا قد
 وانترشوا قطر، من القادمني األعراب قبل من مهامجهتا تكرر بعد

 يف اجلزر إحدى وسكنوا البحرين غادروا مث املجاورة، القرى يف

 مبادرات الله رمحه للوالد واكنت البرصة، قرب صلبوخ تدىع اخلليج

 إىل سفراته بعض يف النوايح تلك يف بذريهتم االتصال يف
(.1ق«) العرا

:3

33 
i

 القرى لساكن العددية الكرثة عىل آثاره ترك لكه وهذا
 إىل قرية (360) من نفهسا القرى عدد حىت وتناقصوا البحرانية

 فرويغ، بتقدير قرية (90) إىل مث الذخائر، صاحب قال مكا مائتني

 إىل مث اخلوري، وفؤاد النهباين عند مدن ومثان (53) وحوايل
 إىل املائة حبدود اليوم ويه نيبور، كريسنت قال مكا قرية ستني

 لورمير أمثال آخرين مؤرخني بتقديرات حارضنا يف وعرشين مائة
 أشاكله مبختلف فالشتات وغريمه، والهسالوي جريمان، وروبرت

بالغًا. رضرًا وأهلها بالبحرين أحلق

.13 4ص العلمية، البحرين أسر النويدري، (1)
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 عشر الحادي الفصل

 البحرانية للقرية اإلداري التنظيم
العتوب مجيء قبل العيالديين 17-11 القرنين بين





 قبل متألقة وعملية ثقافية هنضة البحرين جزر هشدت

 حىت )السادس القرون بني ما والعامين الربتغايل الغزو جميء

 مساحة للبحرانيني التجربة هذه وأتاحت اهلجري(، عرش احلادي

 اإلجنازات، من قدر وحتقيق بيهنم، العملي للنبوغ وكبرية واسعة،
 والعملاء الفقهاء )فئة كربوز عديدة جماالت يف املوفقة والنجاحات

 العملية الرسائل وإعداد بيهنم، والتصنيف التأليف وحركة واألدباء(،

 وحوزاهتا البالد مساجد يف ونشطت املخطوطات، ونسخ وكتابة
 كثري يف وظهرت واللقاءات، واملناظرات التدريس حلقات ومدارهسا

 اخلاصة واحلوزات املدارس من جمموعة وبلداهتا البحرين قرى من

 وعلوم واألدبية العقلية احلمكة وعلوم الرشعية العلوم بتعلمي هتمت

 جماالت يف الواحضة بصامهتا الهنضة هذه وتركت وغريها، اللغة

 ودوره العمل حمافل بني شائعًا البحراين« »اللقب جعلت واسعة

 كإيران املجاور إقلمينا جممتعات يف خباصة ومراكزه ومدارسه

العربية. اجلزيرة ورشق ومعان والعراق

 حركة لتوجيه وتقدميًا دقيقًا إداريًا نظامًا البحرانيون أنتج مكا

 فهيا، الناس حركة يضبط تنظمييًا معالً وجعله قرامه، جمموعة

 والقضاة العملاء جعل بنحو أفرادها بني للعالقات نظام وتأسيس

 اإلداري فالتنظمي البحرين، قرى يدير الذي التنظميي اهلرم رأس يف

 وأدوار العمل وتوزيع لضبط طريق وخريطة إجراءات »جمموعة هو
 وضع يف التنظمي ويمتثل االجمتاعية، األطراف بني التفاعل وعالقات

 مع التفاعل يف األفراد سلوك توجه وترشيعات وقوانني أنمظة

هلم«. اخلدمات أداء كيفية ويف بعضهم،
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 مكا موثق، مصدر يف مكتوبًا ليس اإلداري إبداعهم اكن وملا

 متأخرة فرتة يف إال اإلدارية الجسالت حركة تعرف مل البحرين أن

 عىل سنأيت - أخرى مسوغات إىل باإلضافة الوضع، هذا محل فقد

 إداري نظام تطبيق عىل البحرانيني قدرة يف التشكيك عىل - بياهنا
 - مثيل له اكن -إن مثيله عن وممتزي وتقديم راق ومبستوى دقيق،

 إلدارة تطبيقاته يف الطعن أسباب وعىل العريب، اخلليج إمارات يف

البحرين. جزر يف القرى

 - البحراين لملجمتع أساسية -كوحدة البحرانية القرية خضعت وقد

 هذه وجتسدت فيه، املشاركة األطراف خمتلف بني تفاعل حلركة

 التفاعالت وأشاكل اليومية، واملعامالت واألدوار، العالقات يف احلركة
 أن فيه شك ال ومما البحرانية، القرية جممتع يف السائدة األخرى

 لضبطها، وإداري« »سيايس نظام إىل احتاجت احلركة هذه

 البحرانية القرية جممتع إلدارة البحراين العقل اخرتع وقد وتوجهيها،
 خببرات استعانوا البحرين عملاء أن يستبعد وال لضبطها، نظامًا

 جزر إىل أتوا آخرين أقوام جتارب من أو أخرى جممتعات وأنمظة

 جوانب عىل تعرفوا أو التنظميية، اخلبرات هذه هلم فنقلوا بالدمه

 القدمية املصادر دونته ما طريق عن ومالحمه اإلداري النظام هذا

 وإدارهتا، القروية املجمتعات حياة لتنظمي الشعوب جتارب من

 أو الذاتية بقدراهتم النظام هذا صنعوا الفرتة تلك يف فالبحرانيون

 بنحو وعالقاهتم حياهتم لضبط اآلخرين جبهود االستحانة طريق عن

املأمولة. أهدافهم حيقق

 مل - عام بوجه - الكربى العملية الهنضة هذه فإن ذلك ومع

 السنوات يف إال حمدود وبقدر والعناية، االهمتام من حظها تأخذ

 متساويًا يكن مل االهمتام هذا أن بيد العرشين، القرن من األخرية

العناية فاكنت والثقافية العملية الهنضة هذه جوانب لك بني
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 الباحثين بحث من حظاً جوانبها أقل واإلداري السياسي بالنظام
 حركتها، في بها بأس ال مسيرة التراجم أرباب قطع بينما وكتاباتهم،

 وتعتبر البحرين، جزر شهدتها التي العلمية الحركة عن التعبير وفي
 عاكسة حركة والشعراء واألدباء للعلماء الذاتية للسير التراجم تدوين
 نفسه الوقت في يوجد ال وكان النهضة، جوانب وأبرز أهم ألحد
 واإلداري السياسي النظام جوانب عن تكشف ومنظمة إيجابية حركة
 األولية الخطوط بعض وجود باستثناء البحرانية القرية مجتمع إلدارة

 الباحثين بعض كتابات في تظهر بدأت قد النظام لهذا التأسيسية
السابقة. بالدراسات الخاص الفرعي العنوان في سنذكرها المتأخرين

تساؤالت:

 القرن حىت امليالدي (11) القرن بني ما الفرتة يف وجد هل

 القرية جممتع يف احلياة لضبط وإداري سيايس تنظمي (17)

البحرانية؟

 تدير اليت البحرانية للقرية اإلداري النظام طبيحة اكنت كيف

 جزيرة إىل العتوب مجاعة جميء قبل فهيا للناس العامة احلياة

؟ وإخضاعها البحرين

 قواعد عن - جمملة حىت - تارخيية معلومات منلك هل

 أرايض عىل العتوب قبيلة سيطرة قبل ما للقرية اإلداري التنظمي

البحرين؟ جزيرة

 جممتح يف العامة واخلدمات اإلداري، التنظمي مظاهر يه وما

؟ البحرانية القرية

يديك بني اليت للدراسة سابقة دراسات اآلن توجد وهل
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 قبل البحرانية للقرية اإلداري النظام موضوع يف - القارئ عزيزي -
؟ السابقة الفرتة هناية

 البحرانية، للقرية اإلداري النظام بني إجيابية عالقة مثة وهل

والثقايف؟ واملعييش العمراين وازدهارها

 يف الباحثني بعض تواجه اليت السدود حتطمي ميكننا وكيف

؟ البحرانية للقرية اإلداري التنظمي مسألة

ه- 3٤ 2٤

 اجلهد من راكمًا مهنا الواحد عن اإلجابة متثل أسئلة تلك

 بناء دون حتول وصعوبات عقبات مجلة عىل وتنطوي العملي،

 البحرانية( للقرية اإلداري )التنظمي حلقتنا موضوع عن أولية معرفة

 »الوجود زمن يف وخباصة العتوب، لعهد السابقة الفرتة يف

 إلهيا أشارت اليت والستني« الثالمثائة القرى ملمجوعة التارخيي

 هذه عن دراستنا يف ذكرناها عديدة وجغرافية تارخيية مصادر

 عن الكتابة صعوبة يف تسببت وإن - العقبات وهذه املمجوعة،

 املبدئية الكتابة من املحاوالت بعض متنع مل أهنا إال - النظام هذا

 القرية تارخي جوانب من مسألة عن احلصار تفك اليت واألولية

 العنوان يف سنوحضه مكا واالجمتايع الثقايف وتراثها البحرانية

يديك. بني اليت دراستنا من الالحق املوضع أو التايل

 قد خبطوة معله يف البدء وعزمية بإرادة اعتاد اإلنسان ولكن

 مع أهنا بيد موفقة، غري تكون وقد وجمهدة، وعشوائية صعبة تكون
 ملوضوع أوىل خطوطًا وستبين لبداية، ستؤسس وتصويهبا تقوميها

 تصاعديًا تفاعالً الزمان حركة يف وستجد والتعتمي، األسوار يطوقه

 البحرانيني ميكن معريف مدخل صياغة إىل ينهتي واإلجياب بالسلب

جماالته يف احلركة البحراين الثقايف الرتاث بدراسة املهمتني من
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ل51دة
2
:3:

 »جمملة معرفية رؤية تكوين أجل من قليلة مصادر إىل جلأنا

 البحرانية، للقرية اإلداري التنظمي من جوانب عن تفصيلية« أو اكنت

 من نوعني عىل النظام هذا مالحم عىل التحرف يف مصادرنا وتركزت
 أو مبارشة وبتعبريات قريب، من أو بعيد من تطرقت اليت الدراسات

مها: مبارشة غري

 أرضية عىل مستقبالً الوقوف مث - األمر بادئ - ضيقة اكنت لو حىت

.ما يومًا صلبة ستكون

 طواه وما وتقدميته، القرى إدارة يف النظام هذا دقة ومع

 يف اجلماعية القرارات واختاذ املشورة وتبادل دميقراطية من

 يف أو وحلقاته التعلمي براجم يف سواء البحرين عملاء تفكري
 جزيرة تراب عىل انترشت اليت )القرى( إلدارة نظامهم خطوات

 صاحل والنيب وسرتة املحرق جكزر املسكونة اجلزر وجمموعة أوال،

 من حظه يأخذ مل البحرانية للقرى اإلداري« »التنظمي موضوع فإن
 املثقفني من كبري لعدد بالنسبة حىت غامضًا يزال وما البحث،

 املذاهب ذوي من لآلخرين بالنسبة متامًا مغيب إنه بل الشيعة،

األخرى.

 احلظ وحلسن املوضوع، هبذا لالهمتام أولية بدايات ومثة
 مكا - انطلق البحرانية للقرية اإلداري« »التنظمي مبوضوع العمل فإن

 البحرين، عملاء لدى وجوده يف تشكيك خطوة من - بيانه سيأيت

 باتت املشككة اإلثارة هذه ولكن وتنفيذه، ممارسهتم يف وطعن

 عنه، والدفاع وجوده، عن البحث إىل تشكيك جمرد من اليوم تتحول
 أعىط الرايق النظام هذا وجود يف شك مفن عنه، بالكتابة والبدء

 التشكيك لكام أصبح و عنه، أولية معرفة وتكوين ملعرفته، لنا فرصة
البحرانية. بقرى االء بالظام للعمل مصدرًا
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 العمل رجال ترامج يف البحرانية املصادر ذلك من ونقصد

 البحرين( وعملاء )الفهرست كتاب األولية كتهبم ومن واحلديث،

 كتاب وكذلك البحراين، املاحوزي سلميان الشيخ الكبري لملحقق

 آل أمحد بن يوسف الشيخ العالمة الكبري للفقيه البحرين( )لؤلؤة

 البدرين( )أنوار كتاب املصادر هذه وثالث البحراين، الدرازي عصفور

البحراين. البالدي حسن بن عيل الشيخ اجلليل والعامل املؤرخ ملصنفه

 العقد من سابقة فرتة ويف األخرية، سنة الثالثني خالل نرشت

 موضوعات الثالثة األلفية من األول العقد حىت العرشين بالقرن التاسع

 وذكرت البحرين، تارخي من جوانب عن متفرقة وإشارات حمدودة

 يف البحرانية( القرية إلدارة تنظميية )جوانب عن أفاكر رسيع بنحو

مدينة. والثالثني قرية، والثالثني الثالمثائة القرى وجود فرتة

٤ ٤ K-

 زمن لتحديد تارخيية ومستندات أدلة من يكيف ما منلك ال

 بالتأكيد وذلك البحرانية، القرى ملمجوعة املذكور اإلداري النظام تنفيذ

 بالوجود ارتبط النظام هذا أن نعرف ولكننا البحث، يف لصعوبة

 امليالدي عرش احلادي القرن بني ما والستني الثالمثائة للقرى التارخيي

 يف تطبيقه نستبعد وال امليالدي، عرش الثامن القرن قبل ما إىل

 يف النظام هذا إعداد الحمتال الزمين التحديد هذا من متأخرة فرتة

 الغزو محالت مواجهة وقبل القرى هذه وجود فرتة من متأخرة فرتة

 اجلزيرة خارج من النظام هذا نقل أو مهنا، الكثري وتدمري اخلاريج

بغريمه. أو إيران يف بالصفويني - املثال سبيل عىل تأثرًا-

٠ ٤

للقرى: اإلداري التنظيم دراسات

كتابات - نعمله ما حدود يف - توجد ال فإنه القول أسلفنا مكا
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 ف لتنظيم اري واإله السياسي النظام دراسة في ومعتمدة موسعة عربية
 —أمهية تعكس ال وقليلة حمدودة كتابات إال وضبطه القروي املجمتع

 و تأثرت هلذا لبحرانيني، العملاء النظامعند ودقةوتقدميةهذا

 I ولكن القدر، بذك النظام هذا عن املتأخرين حنن نا كتابات بالتأكيد
 1 لالنطالق أوىل حركة حمدوديهتا عىل السابقني جهود نعترب ذلك مع

 البحرانيني بالباحثني وثقتنا املجال، هذا يف الالحق والتوسع

وإنضاجها. العملية املمهة هذه إلجناز معقودة

 عن ضيقة إشارات يف متثلت اليت املعارصة الدراسات ومن

 يف وجدناه ما البحرانية للقرية واإلداري السيايس النظام جوانب

 النظام، هذا تدرس مل تأكيد بلك ويه جدًا، القليلة الكتابات بعض

 املعاجلة أثناء الباحث حاجة اقتضت وإمنا بالتفصيل، تناقشه ومل

حمدودة. وضئيلة قليلة بأفاكر الرسيع املرور

الدراسات: هذه ومن

م(: 1983) الخوري دراسة.1

 )القبيلة كتابه يف يريد اخلوري إحساق فؤاد األستاذ يكن مل

 البحرانية للقرية دقيق إداري نظام وجود تأييد البحرين( يف والدولة

 التقدم ملستوى النظام هذا معاكسة عىل قياسًا البحرانيني عند

 بال وهذا آنذاك، العربية اخلليج إمارات يف واالجمتايع العملي

 الثقايف التقدم مبستوى اخلوري جهل عن ينبئ فادح ظمل شك

 يف كبرية عملية حركة هشود حبد البحرين جزر يف واالجمتايع

 بدون اخلليج إمارات مبستوى البحرانيني اخلوري ساوى وقد أرجاهئا،

 عمله وبدون البحرانيني، عند العملية احلركة هذه جبوانب درايته

 البحرين جزر يف موجودة اكنت قصدناها اليت التقدم حالة بأن

 يف وبالتحديد العربية اجلزيرة رشق وبلدات وتوابعها( )أوال

األحساء. قرى وبعض القطيف
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 مبستويات - -مكؤرخ اخلوري األستاذ دراية عن النظر وبرصف

 أقل مبستويات ونظرياهتا البحرانيني، عند احلضارية وحاالته التقدم

 علينا فضله اخلوري لألستاذ نقر فإننا العريب، اخلليج إمارات لدى مهنا

 - خمترصة بصورة - البحرانية للقرية اإلداري النظام مالحم حتديد يف

 به التشكيك أجل من النظام هذا وجود إىل اإلشارة اكنت وإن حىت
 )املشار كتابه يف قليلة بيانات من كتبه ما بأن ونقر تأييده، بغرض ال

 دقيق إداري نظام وجود إىل تشري عربية دراسة أول هو سلف( إليه

 نسبيًا، قصري نص يف عرضناه وقد البحرانية، القرية إدارة لضبط

 للكتابة مصدرًا واعتربناه النظام، هلذا األولية املعلومات منه واستخلصنا

 يف تفصيله سيأيت مكا املذكور كتابه يف النظام هذا عن الرسيعة

 هو مكا مبارشة النص هذا بعرض نبدأ لكننا دراستنا، من الحق موقع
اخلوري)؛(. إحساق فؤاد األستاذ كتاب من

-:إذ- ٤ ه

 التساؤالت هذه لبعض «mentalistic »ذهين تصور الشيعة لدى

 ثالمثائة من تتألف اكنت اخللييف الفتح قبل البحرين إن يقولون

 الفقه يف ضالع قاض مهنا حيمك واكن وبلدة، مدينة وثالثني قرية

 ترتيب يف ينتمظون والثالثون الثالمثائة القضاة واكن اجلعفري،

 من مؤلفة هيئة تنتخهبم ثالثة من جملس رأسه عىل متسلسل
 أعضاء اختيار يف القضاة مجيع يشارك واكن قاضيًا، وثالثني ثالثة

 حيتفظون املواطنون واكن السلطة، مركز إىل ومحهلم اهليئة هذه

 يف »اإلحياء« ملبدأ طبقًا املمتلاكت من وغريها األرض مبلكية

 فلك هبا، يعمل ملن األرض بأن املبدأ هذا يقول اإلسالمية، الرشيعة

 له مكا استغالهلا، حق له زراعهتا يف ويسمتر أرض قطعة يزرع من

رمحانية اإلسالم يف فاألرض بعده، من ألبنائه االستغالل توريث حق
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.49 - 48البحرين،ص في والدولة القبيلة الخوري، فؤادإسحاق (1)
.49ص السابق، المصدر (2)

.49السابق،ص المصدر (3)

 واستثمارها، وزراعتها حرثها على يقتصر فيها اإلنسان وحق لله، ملك
 بدورها تصبح زراعة دون طويلة لفترة األرض من قطعة تركت فإذا

 التي الدينية المحاكم قبل من جديد من توزيعها ويعاد رحمانية،
اإلنتاج«)(. عشر تتقاضى

ل
آل

 أ
3ل

 حتتاج قضايا ثالث إىل إشارات دفتيه بني السابق النص طوى
 يف )اخلوري( اللبناين املؤرخ نص ركز فقد املضين، البحث إىل

 تنطوي ولكها أساسية، موضوعات ثالث عىل السابقني املستندين

 عن كتبت اليت الدراسات يف هلا تعزيزًا جتد مل حقائق عىل

 العملية احلركة ومثقيف مؤريخ قبل من للبحرين الثقايف التارخي
 حكقائق السلطة مثقيف بعضض من تشكياكً واجهت وقد البحرانيني،

يأيت: مكا املوضوعات وهذه تارخيية،

 حبرانية مدينة وثالثني قرية (330) وجود يف اخلوري تشكيك .1
 واستيالهئم البحرين جزر إىل خليفة( )آل العتوب جميء قبل

 بوضوح املشكك املوقف هذا عن التالية لكماته وعربت علهيا،

 بثالثني املدن وعدد بثالمثائة القرى عدد تقدير »إن قال: حيمنا

 يف حسري وقع من للرمق ما يعكس ذهين تصور وكأنه يبدو
 وقال: ،(2والتارخيية«) االجمتاعية احلقائق من بدالً النفوس

 ومدينة وبلدة قرية وثالثني ثالمثائة البحرين يف اكن »لو

 اليت التارخيية الجسالت لذكرهتا للحمك خليفة آل وصول قبل
(. عرش«) الثامن القرن يف الدقة من يشء عىل تظهر بدأت

نصوص يف »اإلحياء« مبدأ وفق ومعارهتا األرض امتالك .2



 املواطنون »واكن اخلوري: األستاذ قال اإلسالمية، الرشيعة
 ملبدأ طبقًا املمتلاكت من وغريها االرض مبلكية حيتفظون

 األرض بأن املبدأ هذا يقول اإلسالمية، الرشيعة يف »اإلحياء«

 زراعهتا يف ويسمتر أرض قطعة يزرع من فلك هبا، يعمل ملن

 من ألبنائه االستغالل توريث حق له مكا استغالهلا، حق له

 فهيا اإلنسان وحق لله، ملك رمحانية اإلسالم يف فاألرض بعده،

 من قطعة تركت فإذا واستمثارها، وزراعهتا حرثها عىل يقترص

 ويعاد رمحانية، بدورها تصبح زراعة دون طويلة لفرتة األرض

 عرش تتقاىض اليت الدينية املحامك قبل من جديد من توزيعها
(.1 اإلنتاج«)

 اإلداري التنظمي» قضية فهو هبما املرتبط الثالث املوضوع أما .3

 من مقطع قال حيث والثالثني«، الثالمثائة البحرانية للقرى

 »يقولون بأهنم: البحرين يف اإلمامية الشيعة عن اخلوري نص

 ثالمثائة من تتألف اكنت اخللييف الفتح قبل البحرين إن

 يف ضالع قاض مهنا حيمك واكن وبلدة، مدينة وثالثني قرية

 يف ينتمظون والثالثون الثالمثائة القضاة واكن اجلعفري، الفقه

 هيئة تنتخهبم ثالثة من جملس رأسه عىل متسلسل ترتيب
(.2قاضيًا«) وثالثني ثالثة من مؤلفة

 وآخرين، الخوري األستاذ تشكيك فناقشنا القرى موضوع أما
 وبحسب الكتاب، هذا من السابقة الفصول في عليه ورددنا

 هذا في سنناقش والثالث الثاني الموضوعين إلى اإلشارة متطلبات
فعلى خاصة، البحرانية للقرى اإلداري« »التنظيم موضوع المبحث
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.49 - 48ص البحرين، يف والدولة القبيلة اخلوري، إحساق فؤاد (1)
.48السابق،ص املصدر (2)



 ا هبذه الدخول حناول فسوف الصعوبات بعض توافر من الرمغ

 ج ونقصاملصادر قلة من بالرمغ اإلداري التنظمي موضوع يف الدراسة

 5 امتالك خلاص لثالث املوضوع ونرتك املوضوع، البياناتعهنذا
, مناقشة. بدون حينه إىل اإلحياء مبدأ وفق ومعارهتا األرايض

2 يييو
،3:

الدقيق اإلداري النظام وجود يف التشكيك مسوغات

 األستاذ محلت اليت األسباب جمموعة - باملسوغات - ونقصد

 دقيق إداري نظام وجود يف التشكيك عىل اخلوري إحساق فؤاد

 البحرانية القرى جمموعة إدارة يف ينفذونه البحرين عملاء اكن

 ما حىت عرش احلادي القرن من آنذاك القامئة والستني« »الثالمثائة
 أسبابًا يذكر مل اخلوري أن ونعتقد امليالدي، عرش الثامن القرن قبل

 مفردات من بعضها استخلصنا وإمنا لتشكيكه، مكسوغات بعيهنا

 اليت املسوغات حتديد ذلك سياق يف وميكننا السابق.. نصه

 التشكيك معلية إىل لالجتاه كأسباب وحتديدها فهمها، يف اجهتدنا

 وجود يف بتشكيكه أسوة للقرى اإلداري النظام هذا وجود يف

املذكور. بالعدد نفهسا القرى جمموعة

 التقديم ومستواه ودميقراطيته، للقرى اإلداري النظام دقة .1

 وهو اخلوري، األستاذ عند الذهين االهمتام أثار وهذا آنذاك،

 عىل وتقدميته النظام بدقة ه إجعاب حفمله أاكدميي، أستاذ

 عامة من غريمه دون البحرانيني بني وجوده من الدهشة

 هذا ومنشأ وجوده، يف شكه أثار ذلك ولعل اخلليجيني،

 املستوى بني بالفارق درايته عدم - يبدو مكا - التشكيك

 اخلليج إمارات يف غريمه ومستوى البحرين لعملاء العملي

العربية.

 واإلداري واحلضاري واالجمتايع الثقايف للتقدم اخلوري قياس .2
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 العريب اخلليج إمارات يف التقدم مبستوى البحرانيني عند

 واالجمتاعية اجلغرافية ظروفها يف البحرين مع تمتاثل اليت

 إمارات يف احلال واقع من اخلوري جعل حيث والثقافية،

 إلمارات احلضاري املستوى به يقيس معيارًا العريب اخلليج

فيه. مبا البحرين جبزر ومقارنهتا اخلليج

 الثقايف الرتاث دراسة مبصادر اخلوري األستاذ اتصال ضعف .3

 )القبيلة بعنوان اخلوري كتهبا اليت فالدراسة البحرين، لعملاء

 مراجعها ويف الثقافية، مادهتا يف ختلو البحرين( يف والدولة

 جماالت يف وكتاباهتم الرتاث، هذا مصادر إىل اإلشارة من
خمتلفة. ختصصات ويف متعددة

 لألستاذ سبب استبطهنا اليت بدقته اإلداري النظام هذا أن يبدو .4

 املعرفية مرجعيته ختالف ذهنية« »صدمة يشبه ما اخلوري

 جماالت يف اخلليج إلمارات املتدين املستوى عن والثقافية
 مبستويات اإلمارات هذه يف اعتقد فرمبا وحضارية، ثقافية

 القرى ملمجوعة اإلداري النظام دقة يف وجده مما أدىن تقدم

 انفراد لرفض تفسرياً وجوده يف التشكيك فاكن البحرانية،

 سائد هو ما خبالف وتقديم دقيق إداري بنظام البحرانيني

متدن. إداري نظام من اخلليج إمارات يف

 - واملثقفني العملاء من خباصة - البحرانيني تقدمي عدم .5

 ومستندات أدلة للجزيرة زيارته يف اخلوري هبم اتصل ممن
 االجمتاعية وتطبيقاته النظام هذا وجود تثبت تطبيقية تارخيية

 أدلة عىل اخلوري األستاذ اطالع عدم ولد فقد واإلدارية،

 النظام هذا بوجود التشكيك من حالة تارخيية ومستندات

 بل وجوده، يف باملبالغة وقناعته والتقديم، الدقيق اإلداري

الواقيع. تطبيقه ويف
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م(:2006) العريض الكريم عبد دراسة .2
 عن دراسة العريض حممد عيل الكرمي عبد األستاذ أعد

 خالل املنامة )مدينة عنواهنا واكن )املنامة(، البحرين عامصة

 اإلداري النظام من جدًا مهمة جلوانب العريض وأشار قرون(، مخسة

 ومسمتر دامئ متويل إىل حيتاج اإلداري فالتنظمي البحراين، لملجمتع

 للنشاط املايل المتويل عن حتدث وقد االجمتاعية، للخدمات

 إلثبات املالية املواد باستخدام البحرانية للقرية اإلداري التنظميي

العريض: فقال اخلدمات، تقدمي عىل التنظميية قدرته

 دفع املؤمنني عىل جيب فإنه األصويل الهنج عىل »فبناء
 كنوز مصدرها اليت الرثوة ومهنا الغنامئ، بعض عن )اخلمس()(

 »اخلمس« ذلك يدفع حيث ذلك، شابه وما اللؤلؤ يف املمتثلة البحر

 اهليائت إنشاء يف يستخدم أن أجل من الدين، عملاء من لملجهتد

 للفقراء كصدقات مهنا قسطًا ويدفع ومتويلها، الدينية واملؤسسات

 ( »ثيفانو«) منه يستيق الذي املصدر صدق وإن واملحتاجني،

 غنامئ من الوارد »اخلمس« تركوا قد الصفويني ملوك فإن معلوماته

الوجهاء من العديد فإن وبالطبع العملاء، ترصف حتت بأمكله اللؤلؤ

 من (20)% تعادل الشييع الفقه يف رشعية مالية »رضيبة« اخلمس يعترب (1)
 للجهات هلهله البيت أهل أتباع من الشيعة األفراد ويدحفها الخشصية، الرثوة

 ويف املحددة، الرشعية مواردها يف الستخدامها الفقهاء ومه املعنية
 البحراين املجمتع خدمة يف خريها يصب اليت العامة االجمتاعية اخلدمات

القرى. وغري بالقرى
 منطقتنا وزار فرنيس، رحالة هو )املنامة( كتابه يف احلريض نقل مكا الرجل هذا (2)

 عن انطباعاته بعض كتب وقد امليالدي، عرش السابعح القرن من الثاين النصف يف
 البحرين جزر يف اخلدمات متويل طريقة عن انطباعه ومهنا املبارشة، مشاهداته

 العمل أخبار بعض نقل يف دوره يتضمن نصًا العريض األستاذ نقل وقد م،1665 عام
.15ص املنامة، مدينة انظر البحرانية. للقرية اإلداري بالنظام

407

ظيم
لتن

 
ري

إلدا
ا

 
رية

للق
 

ني
را

بح
ال



 املجاالت يف لترصف العملاء إىل بأمواهلم يتربعون اكنوا واألغنياء
 املالية الدعامة رشح يف العريض واسمتر (، آنفًا«) املذكورة نفهسا

وقال: ذايت بنظام البحرانية القرية إلدارة

 آنذاك احلكومة متويل طريقة عىل أورويب شاهد تعرف »وقد

 سنة كتب والذي »ثيفانو« الفرنيس الرحالة وهو الدينية لملراكز

 إىل تصل اليت املالية الرثوة عن البرصة يف اكن عندما م1665

 الرؤوف عبد السيد واملقصود املثال.. سبيل عىل فاملوسوي العملاء،
 اليت األوقاف والية ويدير السوق، رشطة عىل يرشف اكن املوسوي..

 املرشوعات عىل مهنا للرصف الدخل مصادر أمه من تعد اكنت

 وكنس املساجد وإصالح والطرق اجلسور وبناء الرتع كشق العامة

 الوقت يف البلديات هبا تقوم اليت األمعال من وغريها األسواق

 كنوز مداخيل من تأيت اليت الرثوات تلك وضعت وقد احلارض،

 مهنا لإلنفاق العملاء ترصف حتت واملكوس السفن ورخص البحر
 وقد أيضًا، أغنياء العملاء من الكثري واكن العامة، اخلدمات عىل

 وفصل متيزي حالة بوجود زمعنا إذا التارخيية املفارقات من تكون

 عملاء لك يكن فمل واخلاصة، العامة األموال من ودامئة واحضة
(.2ومعروفة«) غنية عائالت من ولدوا قد الكبار البحرين

 الشيخ العالمة فقرية أرسة من ولدوا الذين العملاء هؤالء ومن

 رمحه اشتغل الذي ه 1067 سنة املتوىف املقايب سلميان بن حممد

 نفسه عىل للكسب الحقة فرتة يف اللؤلؤ بتجارة وتعاىل سبحانه الله

عائلته. وعىل

 قرون، خمسة خالل المنامة مدينة العريض، محمد بن علي بن الكريم عبد (1)

.16ص
. 16 السابق،ص المصدر (2)
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قي م(:2009) المرشد دراسة.3

 ت عباس والباحث ،الفاضل األستاذ لصديقنا ىه الثانية والدراسة
 i ويف املحلبة)؛(، اجلرائد بإحدى املنشورة أحباثه يف املرشد هريزل

 ف واحتاكد البحرانية القرية وعنواهنا)ذاكرة مكتوبة، خاصة أحياث

 17 فاكر عىل دراسته وتنطوي التارخيية(، اجلماعيةوالذاكرة اهلوية

 هذا إىل اإلشارة أمهلوا الذين لملؤرخني ونقدية وإضافية، تفصيلية

 املؤرخني وجتاهل النظام هذا عن رؤيته املرشد وقدم النظام،

 املحطات وأبرز العامة املضامني أمه عىل - بإجياز - وسمنر له،

الدراسة. هذه يف الرئيسية

البحرانيني: عند النظام هلذا املؤرخني جتاهل عن املرشد قال

 (2املؤرخني) قبل من مطروق وغري جمهواًل، النظام هذا »بيق

 أخرى، مناطق عىل تطبيقها مت جاهزة حبثية مناجه العمتادمه نظرًا

 االختالفات عن البحث دون من البحرين عىل تطبيقها وحاولوا
(.3والمتايزات«)

العملية املمهة لكامه من مقطع يف املرشد األستاذ حدد

 دور وعن البحرانية للقرية واإلداري« السياسي »النظام عن مقاالً المرشد كتب (1 )
 صحيفة في الميالدي عشر الثامن القرن قبل ما فترة في البحراني الفقيه

 في اإلسالمية الوطني الوفاق جمعية عن صادرة صحيفة وهي »الوفاق«،
 الموافق ه 1430 سنة القعدة ذو 18 الجمعة يوم 115 الحدد انظر البحرين،

م.2009 عام الثاني نوفمبر/تشرين 6 يوم
 ال من الباحثين من وهناك األمين، الموضوعي البحاثة إلى هنا المرشد ويشير (2)

 ذلك، من أبعد إلى يذهب بل النظام، هذا على التعرف في أصالً البحث يريد
 أدلة بدون والطعن واإلنكار التشكيك إلى يذهبوا أن آخرين لدى ويحتمل

.علمية
والذاكرة الجماعية الهوية واحتكار البحرانية القرية ذاكرة المرشد، عباس (3)

29ص التاريخية،
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 يستطيع اجلاد »والباحث بقوله: الثقافية أدواته وحتديد للباحث

 اآلثار ومن العملاء، ترامج كتب من مهمة مبعلومات خيرج أن

 املائية، القنوات مثل حديثًا بعضها اكتشاف مت اليت التارخيية

 البيع، وعقود امللكيات وصكوك القبور يف املستخدمة ملساجات وا

 حىت عاشوا الذين والعملاء الفقهاء ترامج يف البحث خالل ومن

 واإلداري السيايس للنظام أولية مالحم رمس ميكن عرش الثامن القرن

 يف تكررت أن حيدث مل نوعها من فريدة مالحم ويه البحرين، يف
األخرى«)؛(. الشيعية املجمتعات فهيا مبا املجاورة املناطق

 بلورة عىل ساعد عامل من ألكرث دراسته يف املرشد أشار

 وجاءت البحرانية، القرية يف القامئ والسيايس اإلداري النظام هذا

 مذهب يف الساكن احنصار »ولعل التايل: نصه يف اإلشارة هذه

 الثامن القرن هناية حىت أخرى مذاهب من اجلزيرة وخلو التشيع

 البحرانية، للقرية واإلداري السيايس النظام بلورة يف سامه قد عرش
 تنمتي اكنت البحرين حمكت اليت الدول أغلب أن ذلك إىل يضاف

 علهيا كتب نقودًا صكت قد العيونيني دولة إن بل أيضًا، للتشيح

 ودولة جروان بين دولة جاءت وعندما الله«، ويل »عيل التشيع شعار

 ويف الديين، اجلانب تعزيز يف كبري بدور سامهت العصفوريني

 يف إساليم ثقايف مركز أكرب ليكون اخلميس مجسد بين عهدها
 متيزت وثقافية عملية هنضة يف املجسد هذا أهسم وقد املنطقة،

(.2قرون«) أربعة مدى عىل البحرين هبا

 تطوير إىل أدت اليت العوامل بعض حتديد النص من ويلحظ

احلالية، البحرين جزر قرى يف أي البحرانية.. للقرية اإلداري النظام

 والذاكرة اجلماعية اهلوية واحتاكر البحرانية القرية ذاكرة املرشد، عباس (1)
.29ص التارخيية،

.30- 29ص السابق، املصدر (2)
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 وهذه تفصيل، دون رسيعا علهيا املرشد األستاذ الباحث ومر

يأيت: مكا يه - مقالته أوحضهتا مكا - العوامل

املذاهب من لغريه واحض أثر يوجد ال بنحو اجلزيرة يف التشيع انتشار . 1

األخرى.

1 
3 ج

 العيونيني كدولة »التشيع« ل ينمتي البحرين جزيرة حمك من أغلب .2

جروان. وبىن العصفوريني وإمارة

اخلميس. مكجسد وثقافية عبادية مراكز بناء .3

 تحديد في العلماء بعض مراسالت من المرشد الباحث استفاد
 الشيخ العالمة سالتمرا »وتقودنا فيقول: النظام لهذا األولى البدايات

 الفقهاء سعي بدايات إلى الطوسي الدين نصير مع البحراني ميثم
 البحرانية، القرى في اإلداري النظام لتشكيل الهجري الثامن القرن في

 الجسور لبناء المالي الدعم الطوسي من ميثم الشيخ يطلب حيث
 الجوانب على والصرف والحوزات المدارس وتأسيس الطرق وشق

 يعيشها التي االقتصادية األوضاع رسالته في ويشرح والعلمية، الدينية
البحرين«)؛(. في السكان
 للقرية اإلداري النظام بلورة عن حديثه استكمال في قال ثم

 قد البحرانية للقرية واإلداري السياسي النظام تبلور أن »إال البحرانية:
 طرد بعد الميالدي عشر السابع القرن بداية مع النهائي شكله أخذ

 التاريخ هذا بعد فمن م، 1602 سنة البحرين من البرتغالي االحتالل
 الفقيه بزعامة التسليم على وإدارياً سياسياً نفسها القرية أسست
 الذي الكبير للدور ونظراً القرية، في ممثله أو للشرائط الجامع
 جداً، سريع بشكل اإلداري النظام تطور القرية في الفقيه يمارسه
النظام أن إلى العلمائية التراجم تشير إذ تفصياًل، أكثر نظام فوجد

 والذاكرة الجماعية الهوية واحتكار البحرانية القرية ذاكرة المرشد، عباس (1)
.30ص التاريخية،
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 جمموعة أو للقرية املحيل الفقيه لزعامة خيضع اكن للقرية اإلداري
 والقرية فاران قرى فقيه الفاراين حممد الشيخ ومهنم (،’القرى«)

 باملنطقة عملية ملدرسة مؤسس وهو املجاورة، والقرى واجلنبية
 قرى إدارة هبم املناط الفقهاء من كبري عدد إىل باإلضافة ذاته،

 التبليغ مسؤوليات بتحمل أو اإلداري النظام هيلكية وفق البحرين

وطواعية. بذاتية والتوجيه

 القرية يف اإلداري النظام من جلوانب توضيحه املرشد ويتابع

 يوجد للقرية.. املحيل الفقيه جبانب أي »وجبانبه.. فيقول: البحرانية

 وهو اكفة، البحرين وميثل البالد، رائسة إليه تسند أعىل ديين حمك

 والدولة العمثانية الدولة يف اإلسالم شيخ منصب يعادل منصب

 األمراء وتعيني احلسبية، األمور ممارسة صالحياته ومن الصفوية،
 وشق االقتصادية، املوارد وتوزيع الناس، بني والقفام األسواق، عىل

 ميارس واكن الديين، الدور يتجاوز اكن دوره إن أي وتعبيدها، الطرق
(.2 حاليًا«) البلدية املجالس صالحيات

 الفقهاء بعض دور عن املرشد عباس الباحث صديقنا وحتدث

 مناذج فذكر البحرانية للقرية اإلداري - السيايس النظام تأصيل يف

 املوسوي الرؤوف عبد السيد »ويعد فقال: أمساهئم من أمثلة أو
 والسيايس اإلداري النظام تأصيل يف أهسموا الذين الفقهاء من واحدًا

 ويدير السوق، رشطة عىل يرشف اكن فقد البحرانية، للقرية

 وبناء الرتع كشق العامة املرشوعات عىل للرصف املالية األوقاف

 تقوم اليت األمعال من وغريها املساجد وإصالح والطرق، القصور
الفقهاء من املحليني البحرين حاكم أهشر ومن حاليًا، البلديات هبا

 التاريخية، والذاكرة الجماعية الهوية واحتكار البحرانية القرية ذاكرة المرشد، عباس (1)

.30ص
 للعريض، قرون( خمسة خالل المنامة )مدينة كتاب عن نقال 30ص السابق، المصدر (2)

.16ص

412



 في عام بى البحرين حكم الذي الماحوزي ماجد بن محمد الشيخ
 ي وماكنًا الدينية دروسه لعقد ماكنأ اخلميس مجسد واكن م، 1693

2 بن »ماجد إيران شاه قبل من احلامك واكن اإلداري، دوره ملمارسة

I ينفذ اكن احلامك إن بل املاحوزي، الشيخ دروس حيرض حممد«
2 (.4الفقيه«) الشيخ قرارات

 :3 مظهرًا أو جزءًا البحراين البالدي حسن بن عيل الشيخ ويصف

 سلميان الشيخ سرية ترمجة يف البحرانيني عند اإلداري النظام من

 ألحد الرائسة انهتت إذا األكرث »واكن الله: رمحه بقوله املاحوزي

 يف ألهنا إلهيا البالد أهل ينقله القدمي البالد أهل غري من العملاء

 والعملاء والتجار امللوك ومسكن البحرين، معدة يه الزمان ذلك
 لبيان إليه املشار النص املرشد األستاذ ونقل (.. األقدار«) وذوي

(.3«)وإدارية سياسية كعامصة القدمي للبالد اإلداري - الوظييف الدور

 للخالف احتوائه »يف املرشد: يقول مكا النظام هذا قوة وتبلغ

 امتصاص عىل وقدرته واألخباريني، األصوليني بني القامئ الفقهي
 واملجمتع للقرية اإلداري النظام بنية عىل آثار دون من اخلالف

 هامش السيد احلسبية األمور وإدارة البالد رائسة توىل فقد البحراين،

 مرة األصوليني إىل الزعامة عادت مث رصف، أخباري وهو التوبالين،
 وفاة بعد للبالد رئيسًا املاحوزي سلميان الشيخ نصب عندما ثانية

 السيايس للنظام األساسية البنية تتفكك أن دون من وهكذا التوبالين،

قامئة دراسته يف املرشد مريزا عباس األستاذ ونقل ، واإلداري«

 التاريخية، والذاكرة الجماعية الهوية واحتكار البحرانية القرية ذاكرة المرشد، عباس (1)

.30ص
نفسها. والصفحة السابق، المصدر (2)

 والبحرين، واألحساء القطيف علماء تراجم في البدرين أنوار البالدي، حسن بن علي (3)

.15 0ص
.30ص التاريخية، والذاكرة الجماعية واحتكارالهوبة البحرانية القرية ذاكرة المرشد، عباس (4)
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 الفقهاء جمموعة عن البحرانية الرتامج كتب بعض من علهيا تعرف

 فقهاء سبعة مهنم وعد البلد، رائسة مسؤولية هبم أنيطت الذين
 واحلامك الفقهاء عامة عىل حىت - بل الناس، عىل سلطة هلم كبار

 البالدية ماجد« »آل أرسة من البحرين حكاكم - العام السيايس

 البحرين حمكوا الذين الفقهاء بعض بأمساء جدوالً ووضع البحرانية،

اكآليت: ومه حمليًا، حمكًا

املقايب. رجب بن حسن بن حممد الشيخ .1

املوسوي. احلسني بن الرؤوف عبد السيد .2

البحراين. القديم سلميان بن عيل الشيخ .3

لبحراني. ملاحوزي مسعود بن بمناجد الشيخمحمد .4
.البحراين ينلتوبالا سلميان السيد ابن هامش السيد . 5

املاحوزي. الله عبد بن سلميان الشيخ املحقق العالمة .6

.ديلبالا ياسين الشيخ . 7

البحراني البادء اتد بن اثه عد بن محمد الشيخ "

البدالية للقرباً |الد|وي ا|تذطيم مكودات

 - نواقصه مع حىت - البحرانية للقرية اإلداري النظام ميثل
 حلظة منذ البحراين القروي املجمتع حركة يف بذاته قامئًا كيانًا

 األستاذ وصفه الذي التنظميي هيلكه أن بيد به، والعمل تأسيسه

 ميكن أساسية وعنارص أجزاء عدة من تكؤن بالدقيق اخلوري فؤاد

 يتكون إذ الدراسة، من املوضع هذا يف شديد بإجياز حتديدها
 شلكته أساسية عنارص من البحرانية القرية جممتع يف اإلداري النظام

البحراين القروي باملجمتع احلياة حركة يف - فاعلة بناء كقوة -
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 في السابع والقرن الجاديعشر القرن بين الواقعة الزمن فترة خالل
 خ وهذه وبنائه، تشكيله يف تآزرت العنارص عرشامليالدي،وهذه

ؤ أىت: مكا املكوناهتى
آل.

( المتفاعلة: البشرية واألطراف القوى .1
:5 البالغة البحرانية القرى أهايل القوى هذه نسيج يف وتدخل

 القضاة جمموع وكذلك القرى، عدد حبسب يزيد أو قرية (330)

 (33) من املكونة املنتخبة اهليئة وأعضاء املمعورة، القرى بعدد

 الفقهاء جمموعة وكذلك ثالثة، ومه للقضاة األعىل واملجلس قاضيًا،

 ينتقلون ممن ومه للبلد، العامة الرائسة مهمة تولوا الذين الكبار

 البحراين املجمتع إلدارة - جديد مكقر - القدمي البالد إىل قرامه من
املختلفة. وقراه

اإلداري: النظام تطبيق مزيانية أو المتويل .2

 تنفيذ يف »امليزانية« ب نمسيه ملا معادالً المتويل هذا ويعد

 اإلداري النظام لتطبيق مالية موارد وجود وهو املختلفة، املرشوعات

 والزاكة، اخلمس، بأموال النصوص بعض يف حتديده ومت والسيايس،
 وتربعات الرشعية، واألوقاف وموارده، اللؤلؤ وغنامئ والصدقات،

 بل السياسيني، الوالة أو احلاكم وبعض واألغنياء، واألعيان، الوجهاء

كذلك. الدين وعملاء

وقواعده: اإلداري النظام هيلكية .3

 جمموعة وجود البحرانية للقرى اإلداري النظام هبيلكية ويراد

 لعمل املوجهة التنظميية والقوانني األفراد، لسلوك الضابطة األنمظة
 العاملني سلوك وضبط البحرانية، للقرية اإلداري النظام مؤسسات

 معل كتوجيه وتنفيذه النظام تطبيق يف وأدوارمه ومسؤولياهتم

 يف نفسه اإلداري النظام بنية تشكيالت حلركة والضابطة القضاة،
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 يتحمل أعىل كبري فقيه وجود من منظم وترتيب هريم، تسلسل

 اإلنساين الرتاث دراسة مصادر أفادت مكا البلد رائسة مسؤولية

 سلوك وضبط توجيه وكذلك الرتامج، كتب مثل البحرين عملاء لدى

 توجيه وكذلك الثالثة، بأعضائه للقضاة( األعىل )املجلس أعضاء
 للقضاة عامة مجحية ووجود قاضيًا، (33) من املكونة اهليئة أنشطة

 جممتعة، البحرانية القرى بعدد قاضيًا (360 - 330) من مكونة

الناس. مع واسعة معل شبكة يف مجيعًا هؤالء ويشارك

القرية(: )أراضي المكاني المكون .4

 الذي املاكن به ونعين أسايس، مكون مبثابة املكون وهذا

 القرية« »أرايض بذلك ويراد اإلداري، النظام مرشوعات فيه ينفذ

 النخيل أجشار من واألوقاف ومساجدها، وأسواقها، ومزارعها،

 نطاق يف يدخل ما ولك والطرق اكلرتع ذلك وغري وأراضهيا،

املتعددة. القرى بأرايض تتصل اليت املادية املرشوعات

الزمني: المكون .5

 مشاريع من به يتصل وما اإلداري النظام إىل النظر ميكن

 طويل، أو قصري زمن يف تمت متعاقبة وأحداث كأفعال وتطبيقات

 القرى جمموعة بوجود الدقيق النظام هذا تطبيق زمن وارتبط

 عرش احلادي القرن بني ما الستني أو والثالثني( )الثالمثائة البحرانية

امليالدي. عرش الثامن القرن قبل ما وسنوات امليالدي

 والدولة )القبيلة كتابه يف اخلوري إحساق فؤاد األستاذ أثار

 عىل البحراين العقل قدرة عىل حضارية إشاكلية البحرين( يف

 جممتعات يف وغريها واالجمتاعية والروحية الثقافية احلياة إدارة

 وجود يف شكك مكا لكنه بالريق، ميتاز عال بنظام البحرانية القرية

 التارخيية القرى هلذه األكرب الوجود فأثبتنا قرية« وثالثني مثائة»ثال
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 كذلك فإنه مباحث عرشة من ومكونة ومستقلة مستفيضة دراسة يف

 للقرية اإلداري التنظمي طبيعة فهم عىل - احلظ حلسن - يعيننا

 العامة اخلطوط عىل التعرف يف األول مصدرنا اكن وأنه البحرانية،

 النص من املقطع هذا يف ولكماته عباراته ولوال اإلداري، النظام هلذا
 النظام هذا لفهم ليس مصدر إىل الوصول علينا لصعب السابق

 حركة يضبط إداريًا - معرفيًا نظامًا هناك أن وإدراك بل حفسب،

 البحرانية، القرى يف القرويني الناس بني والعالقات والعمل النشاط

 النظام هذا مدخل معرفة يف لنا مصدرًا إشاكليته نعترب وهلذا

 وهو البحرانيني، حياة يف نمظها اليت األساسية وخطوطه اإلداري

 للقرية »التخييب« حركة من جكزء مغيب جانب معروف هو مكا

 عىل واحلضارية التارخيية مسريهتا من كثرية جوانب يف البحرانية

عديدة. قرون مدار

 من البحرانية للقرية اإلداري التنظمي فهمنا أننا فيه شك ال ومما

 مصغرة وعبارات أقوال إىل قوله بتجزئة نقوم وسوف التارخيي، نصه

 ضده، اإلشاكلية إثارة اخلوري أراد ما فهم القارئني بعض عىل ليهسل
 - عملاؤمه وخباصة - للبحرانيني العقلية القدرات من والتقليل

 إداري نظام إىل الوصول من العتوب« »مجاعة جميء قبل آنذاك

 وحركهتا قرامه حلياة الفرتة تلك يف البحرانيني وضبط راق،

 تعرف مل تقدمية وقواعد وضوابط تنظميية مبادئ عىل االجمتاعية

 هبذه استخدامه عن فضالً األخرى، العريب اخلليج إمارات تارخي يف

البحرانية. القرى هذه ملسرية اإلداري الضبط يف الدقة

 جماالت يف البحرين لقرى اإلداري التنظمي مظاهر تعددت

 العملاء بواسطة فهيا السلطة وإدارة وإحياهئا، األرض ومعارة التعلمي
 هريم تسلسل شبكة يشلكون قضاة جمموعة مع والتعامل والقضاة،

 النص من ويلحظ والسلطات، واحلالقات والوظائف األدوار من

 دقيق نظام قيام تطبيق معلية نفسه اخلوري فؤاد لألستاذ املتقدم

417



 أساسيني جمالني يف هريم تسلسل عىل البحرانية القرى إدارة يف

مها:

اإلداري: النظام هيلكية

 النظام هيلكية تقدمية عن اخلوري إحساق فؤاد األستاذ ويعرب

لفظه: مبا والثالثني الثالمثائة البحرانية القرى إدارة يف اإلداري

 ثالمثائة من تتألف اكنت اخللييف الفتح قبل البحرين »إن

 يف ضالع قاض مهنا لكا حيمك واكن وبلدة، مدينة وثالثني قرية

 يف ينتمظون والثالثون الثالمثائة القضاة واكن اجلعفري، الفقه

 مؤلفة هيئة تنتخهبم ثالثة من جملس رأسه عىل متسلسل ترتيب

 أعفا، اختيار يف القضاة مجيع يشارك واكن قاضيًا، وثالثني ثالثة من

السلطة«. مركز إىل ومحهلم اهليئة هذه

 حتديد ميكن اخلوري األستاذ نص من املقطع هذا بتأمل

 القرى مبمجوعة السلطة إدارة يف اإلداري بالنظام العمل خطوات

 يف ترتيبًا تشلك خطوات ويه والثالثني، الثالمثائة البحرانية

 الدقيق اإلداري النظام هذا ويتكون السلطة، لنظام اإلداري التسلسل

التايل: النحو عىل تطبيقية ومكونات خطوات من

 مجاعة جميء قبل وبلدة قرية (330) من البحرين تألف - أ

العتوب.

اجلعفري. الفقه يف ضالع قاض بلدة أو قرية لك حيمك اكن أنه - ب

متسلسل. ترتيب يف (330) القرى قضاة لك ينتظم - ج

 ثالثة من جملس والثالثون الثالمثائة القضاة رأس عىل يكون - د

كبار. )قضاة(

 املذكور املجلس بانتخاب قاضيًا (33) من مؤلفة هيئة تقوم - ه

قضاة. ثالثة من املكون
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4 - ";ه (33ذ فى من المؤلفة الهيئة اعضاء اختيار في القضاة جميع يشارك - و

 إىل عضوًا أو قاضيًا (33) من املكونة املذكورة اهليئة تصل - ز

 ملمجوع املمثلني (330) القضاة مجيع باختيار السلطة مركز

والثالثني. الثالمثائة الباخلة القرى

 خالل قرانا بعض يف اإلداري النظام مع النظام هذا ومبقارنة
 وهؤالء املحلية، بلغتنا »خمتارا« قرية للك أن جند متأخرة عهود

 اجلهة من رواتهبم ويتقاضون رمسية، جلهات تابعون املخاتري

 قرية للك فيخصص البحرانية للقرية اإلداري التنظمي يف أما الرمسية،

 اجلعفري الفقه يف وضالع ممتكن، جعفري قاض قرية (330) من

 سلطة القضاة هؤالء ويتبع مشالكمه، حل عىل األهايل ملساعدة
 مبجلس مجيعًا القرى قضاة يدار حيث عليا، جهة أو عليا إدارية

 وإن قاضيًا، (33) من مؤلفة هيئة تنتخبه قضاة ثالثة من مكون

 ثالثة من املكونة اهليئة هذه انتخاب حق القرى قضاة جلميع
 قضاة ثالثة من جملس بانتخاب اهليئة هذه وتقوم قاضيًا، وثالثني

كبار.

* التنظيمية: للشكة الهرمي التعثبل
 التسلسل صياغة يف - مكصدر - اخلوري نص استلهام ميكن

 إدارة ويه البحرانية، القرية ملجمتع اإلدارية السلطة لنظام اهلريم

 ومتعاونة متداخلة السلطة هذه مكونات فهيا وتكون ذاتية، وطنية

 املكونات هذه وتوضع واألهايل، والوطن الدين مصلحة يف وفاعلة
 عىل والعملاء« - »القضاة مجاعة من يبدأ تصاعدي إداري ترتيب يف

التايل: النحو
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للقضاة: العمومية الجمعية أوال:
 اإلدارية السلطة نظام يف املشاركني القضاة مجهور ومتثل

 جعفريًا، قاضيًا وثالثني« »ثالمثائة وعددمه آنذاك، البحرانية للقرية

 قاض لك وميثل اإلمامية، الشيعية القرى بعدد أكرث يكونوا وقد

 واحد لك حتيني ويمت ،(330) القرى من بعيهنا واحدة قرية رشيع

 من الغالب يف اجلعفري القايض يكون ورمبا معينة، قرية إلدارة

 اجلمعية هبذه وتناط مهنا، القريبة القرى أهايل من أو أهالهيا

 عليا إدارية هيئة واختيار انتخاب مهمة قاضيًا (330) من املؤلفة

عليا. كسلطة جعفريًا قاضيًا «33» من مؤلفة

والثالثين(: )الثالثة للقضاة اإلدارية الهيئة ثانيا:
 للقضاة، العمومية اجلمعية اختيار من اهليئة هذه وتتكون

 إمايم، شيعيًا أو جعفريًا قاضيًا (330) من مكونة مجعية ويه

 الثالمثائة البحرانية القرى مجيع اإلداري التنظمي شبكة يف وميثلون

 الثانية املرتبة يف - إدارية كسلطة - اهليئة هذه وتأيت والثالثني،

 األعىل املجلس أعضاء اختيار ومهمهتا األعىل، القضاة جملس بعد

 باملجلس الثالثة واألعضاء القرى قضاة بني التنسيق وكذلك للقضاة،

 واجمتاعية، وإدارية رشعية مسؤوليات إىل باإلضافة للقضاة، األعىل

اإلدارية. السلطة من %( 10) حوايل رمقي بتعبري اهليئة ومتثل

للقضاة: األعىل املجلس ثالثًا:

 اإلداري النظام شبكة يف إدارية« »سلطة أعىل املجلس وهذا

 به تناط الذي البالد مرجع أو الفقيه سلطة ودون البحرانية، للقرية

 اخلوري، نص يف مكا قضاة ثالثة أعضائه وعدد البالد، رائسة مهمة

 «33» من املؤلفة القضائية اهليئة طريق عن مبارشة اختيارمه ويمت

الالزمة العليا القرارات سلسلة اختاذ املجلس هذا ومهمة قاضيًا،
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 قضاة ومجيع القضاة، هيئة وتلكيف مجيعًا، البحرانية القرى إلدارة

ورشعية. إدارية ومسؤوليات مبهام القرى

 اإلدارة نظام يف السلطات بني التفاعل شبكة عن التعبري وميكن

 -مكا التصاعدي املتدرج اهلريم التسلسل بصياغة القرية ملجمتعات

التايل: النحو عىل - اخلوري فؤاد نص مضمون من فهمناه

 تشكيله ويتم إدارية(، سلطة )أعلى للقضاة األعلى المجلس
 القضاة، من أعضاء لثالثة (33) القضاة هيئة بانتخاب

العليا القرارات اتخاذ المجلس هذا ومهمة

 وسطى(، إدارية )سلطة وهي.. والثالثون الثالثة القضاة هيئة
(330) القضاة جميع من ومنتخبة

 النظام في العمومية »الجمعية أو (330) البحرانية القرى قضاة جماعة
 بعينها، »قرية« قاض كل إدارة ومهمتها البحرانية«، للقرى اإلداري

قاضياً. (33) هيئة واختيار وانتخاب

ل٤٤ ل٤

األعلى: والفقيه العليا الدينية المرجعية رابعاً:

 الديني والمرجع والقضائية، الشرعية السلطة رأس على هو
 وعموم السياسي، والحاكم بل والقضاة، العلماء ألوامره ويمتثل األعلى،
 تلقائياً وينقل الخالف، قضايا في بخاصة الحسم قرارات ويتخذ الناس،
 إلى البالد رئاسة إليه تنتهي أو أعلى فقيهاً تعيينه على اإلجماع بمجرد

 في األنوار صاحب بقول ونذكر القديم، للبالد آنذاك السياسية العاصمة
 الله عبد بن سليمان الشيخ العالمة ترجمة في قال حيث الشأن، هذا

 القديم البالد إلى بالماحوز نج الدو قرية من ونقله البحراني الماحوزي
 من ألحد الرئاسة انتهت إذا األكثر »وكان البالد: رئاسة مهام لتولي
 ذلك في ألنها إليها البالد أهل بنقله القديم البالد أهل غير من العلماء
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 وذوي والعملاء والتجار امللوك ومسكن البحرين معدة يه الزمان
(.1 األقدار«)

 إىل اإلشارة اخلوري إحساق فؤاد اللبناين املؤرخ أغفل ولقد

 تعيني يف املمتثلة األعىل الفقيه أو العليا الدينية املرجعية دور
 الرتاث دراسة مصادر من عدد يف جاء مكا البالد لرائسة كبري فقيه

 سلميان الشيخ لملحقق الفهرست ككتاب البحرين لعملاء الثقايف

 وكتاب البحراين، يوسف للشيخ البحرين( )لؤلؤة وكتاب املاحوزي،
 البحراين، البالدي حسن بن عيل الشيخ للعالمة البدرين( )أنوار
 اإلداري للنظام ورسيع عاجل بيان عىل منصبًا تركزيه اكن وبذلك

بالدقيق. ووصفه البحرانية للقرية

 مكون للقضاة( أعىل )جملس وجود يف النظام هذا ومتثل

 قاضيًا، (33) من مؤلفة هيئة إدارته حتت ويأيت أعضاء، ثالثة من

 الثالمثائة القرى جمموعة يف احلامكين للقضاة معومية ومجعية
 بانتخاب (330) القضاة مجاعة وتقوم هلا، املمثلني أو والثالثني

 اإلداري، للنظام الوصف هذا عند اخلوري وتوقف السابقة، اهليئة
 األعىل( )الفقيه عن الرتامج كتب يف مدون هو ملا يتعرض ومل

 تعبري حد عىل البالد ورئيس العليا الدينية املرجعية ميثل الذي

 ذكره فميا البني النقص هلذا واستمكاالً البحرانيني، الرتامج عملاء
 للقرية اإلداري( )النظام بنية بأن القول ميكن اخلوري األستاذ

من: تتألف البحرانية

 رئيهسا ويكون البحرين، فقهاء قبل من البالد يرأس كبري فقيه .1

 السيايس واحلامك والفقهاء العملاء وحيترمه السيايس، وحامكها

 اليت القامئة ومتثل واملدن، القرى يف الناس وعامة للبالد،
يرجع وممن البالد، رائسة توىل ملن منوذجًا املرشد ذكرها
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.150ص البدرين، أنوار البالدي، حسن بن عيل (1)



 I وروحية عملية خصائص وله أصنافهم، مبختلف الناس إليه
ج ت األستاذ يقول العليا، واإلدارة الرشيدة القيادة مقام يف جتعله

 ؤ للقرية املحيل الفقيه جبانب أي »وجبانبه.. الكرمي: عبد

 B البالد، رثاسة إليه تسند أعىل ديين حمك يوجد الواحدة.
 1 اإلسالم شيخ منصب يعادل منصب وهو اكفة، البحرين وميثل

 3 ممارسة صالحياته ومن الصفوية، والدولة العمثانية الدولة يف
 بني والقضاء األسواق، عىل األمراء وحتيني احلسبية، األمور

 وحتبيدها، الطرق وشق االقتصادية، املوارد وتوزحي الناس،
 صالحيات ميارس واكن الديين، الدور يتجاوز اكن دوره إن أي

(.1البلديةحاليًا«) املجالس

 للقضاة( أعىل )جملس املرتبة يف العليا املرجعية بعد ويأيت .2

 من منتخبة هيئة طريق عن يتكون أعضاء ثالثة من مكون

 قرية (330) ميثلون الذين والقضاة والعملاء الفقهاء معوم

مدينة. وثالثني

 ميثلون الذين القضاة مجاعة من منتخبني قاضيًا (33) هيئة .3

مدينة. وثالثني قرية (330) البالغة البحرين يف القرى جمموعة

 من مكونة ويه بعددها، القرى يف املوزعني القضاة مجاعة .4
عضوًا. والثالثني الثالثة هيئة وتنتخب جعفري، قاضيًا (330)

 الففبه دور عد الرابع ب د٠)مكونI هذا إضافة وعد

 بنية يف البالد رائسة مسؤولية به أنيطت والذي عليا( )مكرجعية

 بالشلك النظام هلذا اهلريم التسلسل صياغة ميكن النظام هذا

التايل:

 التاريخية والذاكرة الجماعية الهوية واحتكار البحراية القرية ذاكرة المرشد، عباس (1)
.16ص للعريض، قرون( خمسة خالل المنامة )مدينة كتاب عن نقالً 30ص
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األعلى الفقيه

البالد رئاسة في

المجلس
للقضاة األعلى

القضاة هيئة
المنتخبة والثالثون الثالثة

البحرانية القرى قضاة جماعة
قاضياً (33) هيئة تنتخب التي (330)

3٤ ل٤٤

للبحرين: العامة الرئاسة تولوا الذين الفقهاء أسماء من

 - الذاتية والسير التراجم عمليات -خالل التراجم علماء ذكر
 بالدنا رئاسة لتولي اختيارهم تم كنماذج الكبار الفقهاء بعض

 للبالد، العامة الوطنية اإلدارة مسؤوليات بهم وأنيطت البحرين،
كاآلتي: ومنهم

البحراني: الرويسي - المقابي رجب بن حسن بن محمد الشيخ .1

 أهل أفقه »كان فقد الرجال تراجم مصادر بعض تقول كما
 قبله وال بعده وال مثله زمانه في يوجد لم أنه يذكر وكان زمانه،

 وأحسن القضاء و»تولى والغروع«)؛(، الفقه في البالد هذه في
 وأطبق والخواص العوام عليه وأقبلت القلوب إليه ومالت السيرة

 منصب بتقلده يفيد ما الكالم هذا وفي (، البالد«) هذه تقديمه على
 )قاضي مصطلح أو اإلسالم( )شيخ لقب عليه وأطلق البالد، رئاسة

-كباحث الجمري حسين األستاذ وقال شيراز، وفي البالد في القضاة(

.117ص البدرين، أنوار البالدي، حسن بن عيل (1)
.118السابق،ص المصدر (2)
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 فقد البحرين يف »أما لكامه: من آخر مقطع يف - معارص حبراين
 حممد الشيخ ويعد اإلسالم، شيخ منصب يف شيعة عملاء تعيني مت

 عامل أول رجب، بن حسن بن حممد الشيخ هنا به ويراد الروييس،
(. الصفوي«) احلمك أثناء البحرين يف القضام يتوىل أصويل

 ثالثة من مكونة قامئة صدارة يف الروييس حممد الشيخ واكن

 ومهنم ،(2اإلسالم) شيخ أو القضاة قايض منصب تقلدوا عاملًا عرش
 م،1654ها1 064 سنة املتوىف القديم سلميان بن عيل الشيخ تمليذه

 واملحقق القديم، سلميان بن عيل الشيخ ابن صالح الشيخ وابنه

 بن حممد والشيخ املاحوزي، الله عبد بن سلميان الشيخ البحراين

 الذين العملاء من وغريمه البحراين املاحوزي مسعود بن ماجد

القضاء. يف عليا مناصب تقلد من فمتكنوا العملية القدرة اكتسبوا

م(:1662ه/1060 )ت الموسوي الحسين بن الرؤوف عبد السيد .2
 العالمة ذكره وقد م(،1597ه/1006) بتارخي تويف إنه ويقال

 ويمسيه للبالد، كرئيس األنوار صاحب البالدي حسن بن عيل الشيخ
 عنه وعرف ،(4البحرين«) بالدنا يف (3القضاة) قايض أو اإلسالم »شيخ

 البحرين شاعر ترمجة يف ذلك وذكر البحرين، بالدنا يف اللقب هذا
 يعادل وهذا البحراين، (5اخليط) حممد بن جعفر الشيخ البحر أبو

ه. 1016 عام يف البحرين لشيعة رئيسًا أو البالد رائسة منصب

 القرامطة، نعش في مسمار وأول األولى الحوزة الخميس، مسجد الجمري، (1)

.76ص .77 - 76ص البدرين، أنوار البالدي، حسن بن علي (2)
 بن الرؤوف عبد السيد عىل السيايس - الرشيع املصطلح هذا إطالق ورد (3)

 حممد بن جعفر الشيخ البحر أيب ديوان يف البحراين املوسوي احلسني
.508 ،496 ،494 ،491 ،488ص البحراين، اخليط

.103ص البدرين، أنوار البالدي، حسن بن علي (4)

.288ص السابق، المصدر (5)
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م(:165ه/ه1064 )ت البحراني القدمي سليمان بن علي الشيخ .3
 كتابه يف البحراين العصفور أمحد بن يوسف الشيخ ذكر

 توىل إليه، مشارًا البحرين بالد يف رئيسًا »اكن أنه البحرين( )لؤلؤة
 بن عيل الشيخ عنه وقال (، القيام«) أحسن هبا وقام احلسبية، األمور

 يف لإلمامية رئيسًا »اكن األنوار: صاحب البحراين.. البالدي حسن
(. واالها«) وما البحرين

 ه/ 1105 )ت البحراني الماحوزي مسعود بن ماجد بن محمد الشيخ .4
م(: 1692

 أن بعد القدمي البالد إىل وانتقل املاحوز، قريته أصل

 أعيان من )اللؤلؤة( كتاب صاحب واعتربه البلد، رائسة إليه انهتت

 هامش السيد إىل بعده البلد رائسة انهتت وقد هلا، ورئيسًا البالد
 يف البالدي حسن بن عيل الشيخ العالمة عنه وقال (، التوبيل«)

 البالد، يف رئيسًا وصار القدمي، البالد يف »سكن لفظه: مبا أنواره
 اجلمعة يف وتارة اجلماعة يف إمامًا واكن احلسبية، األمور وتوىل

عينًا«)ه(. بوجوهبا يعتقد اكن ألنه

م(:1695 ه/1107) البحراني التوبللني السيدسليمان ابن السيدهاشم .5
 انهتت »أنه بشأنه: البحرين لؤلؤة كتاب صاحب املحقق قال

 العالمة وفاة بعد أي (.5التوبالين) هامش للسيد بعده البالد رائسة

هامش السيد البالد زعامة استمل املاحوزي ماجد بن حممد الشيخ

.14ص عصفور، آل يوسف للشيخ البحرين لؤلؤة انظر (1)
.11 9ص البدرين، أنوار البالدي، حسن بن علي (2)

.62 - 6ص! البحرين، لؤلؤة البحراني، أحمد يوسف (3)
.132ص البدرين، أنوار البالدي، حسن بن علي (4)
 62ص البحرين، لؤلؤة البحراني، أحمد يوسف (5)
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 وفاة بعد أي »وبعده.. البدرين: أنوار صاحب ويقول التوبالين،

 هامش السيد البالد رائسة توىل املاحوزي.. ماجد بن حممد الشيخ
(.1التوبالين«)

ه/1 121 )ت الماحوزي الله عبد بن سليمان الشيخ المحقق العالمة-6
م(: 1709

 احلدائق صاحب البحراين يوسف الشيخ الكبري العالمة عنه قال

 انهتت قد الشيخ وهذا تويف، وهبا القدمي، البالد سكن املاحوزي إن
 عنه: فقال األنوار صاحب ،وذكره(2وقته«) يف البحرين بالد رائسة إليه

 ألحد الرائسة انهتت إذا األكرث واكن تويف، وهبا القدمي، البالد »سكن
 وذكر ،(3«)إلهيا البالد أهل بنقله القدمي البالد أهل غري من العملاء من

(. التوبالين«) هامش السيد بعد البلد رائسة »توىل أنه

البحراني: البالدي ماجد بن الله عبد بن محمد الشيخ .7
 للبالد، رئيسًا اللؤلؤة كتابه يف عصفور آل يوسف الشيخ عده

 للشيخ الذاتية الرتمجة يف قال حيث اإلسالم«، »شيخ ب ولقبه

 بن حممد الشيخ اإلسالم شيخ اكتب» :لفظه ما نفسه يوسف

 من طائفة وجاءت العتوب، عىل ليأتوا اهلولة ماجد بن الله عبد

 حىت وأصاغر أاكبر القلعة إىل البلد وانكرست احلرب ووقعت اهلولة
 القضاة قايض أنه يعين اإلسالم شيخ ولقب ،(5العتوب«) الله كرس

 هبم واالستعانة اهلولة ماكتبة بدليل البلد رائسة منصب يف وأنه

اللؤلؤة. صاحب قال مكا )العتوب( املعتدية القبيلة جهوم لصد

.137ص البدرين، انوار البالدي، حسن بن علي (1)
.7ص البحرين، لؤلؤة البحراني، أحمد يوسف (2)

150ص البدرين، أنوار البالدي، حسن بن علي (3)
137ص السابق، المصدر (4)
.442ص البحرين، لؤلؤة البحراني، أحمد يوسف (5)
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البحراين: املقايب سلميان بن حممد الشيخ .8

 »وأما أنواره: يف البالدي حسن بن عيل الشيخ عنه قال

 ارتىق قد ذكرنا بعدما فإنه آنفًا املذكور سلميان بن حممد الشيخ

 صالح الشيخ موت بعد والعباد البالد مرجع صار أن إىل العلوم يف

 احلسبية األمور إليه وفوضت سلميان، بن عيل الشيخ ابن الدين
البألد«))(. وأاكبر السلطان بتأييد والقضاء

م(:1687 / ه 1098) القديم سلميان بن عيل الشيخ ابن صالح الشيخ .9

 الشيخ ابن الدين صالح الشيخ أن السابق النص من يستفاد

 صاحب تعبري حد عىل والعباد للبالد مرجعًا اكن سلميان بن عيل

 صالح الشيخ أن البحراين البالدي حسن بن عيل الشيخ وذكر األنوار،
 (،2القضاء«) جملس وجلس احلسبية األمور أبيه بعد توىل الدين

 كأبيه للبالد العامة الرائسة مستوى دون -اكن يبدو مكا - ولكن

احلديث«. »أم ب املعروف القديم سلميان بن عيل الشيخ

البحراين: املقايب النيب عبد بن عيل بن حممد الشيخ .10

الرشعية. احلسبة يف البلد رائسة إليه انهتت إنه قيل

البحرانية. القرى لقضاة اإلدارية السلطة وظائف

 يلكف اليت الرشعية واملهام اخلوري، نص استنطقنا ما إذا

 وظائف جمموعة لنا تتبني الرشعيني العملاء ومجيع القضاة هبا

مبسؤولياهتا تضطلع اليت اإلدارية للسلطة متداخلة شبكة تشلك

.126ص البدرين، أنوار البالدي، حسن بن عيل (1 )
 حسن بن عيل والشيخ ،15ص البحرين، لؤلؤة البحراين، أمحد بن يوسف (2)

.123ص البدرين، أنوار البالدي،
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 وتوجيه األهايل عالقات وضبط البحرانية القرية إدارة يف وأدوارها

واملعامالت(. )العبادات جمايل يف مسؤولياهتم

 القرى ملمجوعة اإلدارية السلطة لنظام الوظائف هذه ومن

يأيت: ما البحرانية

 هليئة قضاة جلميع واالختيار االنتخابوالتعيني املشاركةيف .1

 أمسيناه ملا الثالثة ولألعضاء رشعيًا، قاضيًا (33) من املؤلفة

للقضاة«. األعىل »املجلس ب

 القرارات بإصدار واملجلس اهليئة يف القضاة جمموعة تقوم .2

 قرى يف للقضاة والرشعية اإلدارية املهام وإسناد العليا

مجيعًا. البحرين

 املبارش واالتصال ومتابعهتم القرى قضاة بتعيني اهليئة تقوم .3

إداريني. ومسؤولني كعملاء هبم املبارش وغري

 يف قرامه بإدارة والثالثني( الثالمثائة )القرى قضاة قيام .4
 مع - األمر تطلب إن - وتنسيقهم البحرين، نوايح خمتلف

للقضاة. األعىل واملجلس والثالثني، الثالثة القضاة هيئة

 القرى ألهايل احلياتية بالشؤون «330» القرى قضاة اهمتام .5

 العقبات وتذليل مشلكاهتم، حل عىل والعمل بعهتا،ومتا

 وأحاكمه الدين موازين وفق منازعاهتم وحل تواجههم، اليت
الرشعية.

 وبيان الفتاوى، - مهنم املجهتدين خباصة - القضاة إصدار .6

 يف املؤمنني مجهور إىل ونقلها وتداوهلا الرشعية، األحاكم

وغريها. القرية جممتعات

 ملهامهم البحرين قرى لك يف العملاء وعامة القضاة تويل .7
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 وصالة اليومية، الصالة يف الناس كإمامة واالجمتاعية الرشعية

 والدينية الكونية املناسبات وصلوات واجلمعة، اجلماعة،

ها.وغري اآليات وصالة العيدين، كصالة

٠ ٠ 24

البحرانية القرية وازدهار اإلداري النظام تطبيقات

 -11) الفرتة يف قرون سبعة (360) القرى وجود معر امتد

 والتدمري للخراب القرى هذه تعرضت ذلك وبعد امليالدي، (17

 متعددة عوامل نتيجة القرية نشطت وجودها فرتة وخالل والتشتت،

 وبسبب اخلوري، وصفه مكا دقيق إداري نظام وتطبيق قيام مهنا
 رفضه، العريب اخلليج إمارات بني شيوعه بعدم تصوره وعدم دقته

 ازدهار حركة عىل عديدة شواهد برزت الفرتة هذه يف ولكن

الشواهد: تلك ومن البحرانية، القرية جممتع يف واحضة

م(:1260ه/690) المجاور ابن زمن البحرانية القرى ازدهار .1
 حركة عرش الثالث القرن منتصف يف املجاور ابن أيام حدثت

 والكثافة االقتصادية، احلياة إىل أشار وقد البحرانية، للقرية مزدهرة

 اجلزيرة، يف اللؤلؤ مغاصات وأثر البحرين، جزيرة لقرى الساكنية

 ازدهار حركة بوجود القول احلميدان نارص األستاذ دراسة وعززت

 )ابن لكامهام من ويبدو البحرانية، القرى بني االقتصادية احلياة يف

 اللؤلؤ، مغاصات تأثري إىل يعود االزدهار هذا أن ومحيدان( املجاور

 حياة يف اقتصادية ازدهار حركة يف النظام تأثري عن لكامها وسكت

 ازدهار عىل - عام بوجه - يؤكد لكامهام أن بيد البحرانية، القرية

البحرين. جزيرة قرى يف االقتصادية احلياة

 النص: هذا عىل املعارصين العرب الباحثني أحد وعلق

 األستاذ يقول مكا االقتصادية« احلياة ازدهار عىل يدل »وهذا
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 يف العصفوريني إمارة عن دراسته يف احلميدان نارص اللطيف عبد

 ي جلزيرة ووصفه املجاور ابن لكام عىل احلميدان األستاذ مر فقد

 2 القول شيوع عىل يدل وهذا الفرتة، هذه حدود ىف أوال البحرين
 يف جزيرة وبلدات هوعددقرى قرية «360» بأن املؤرخني بعض عند

 I املؤرخني من وغريه احلميدان اللطيف عبد األستاذ وامطئنان أوال
 3 ين العصفوري إمارة عن ه( 1399 - م1979) دراسته يف املعارصين

البحرين«)؛(. يف

 جزيرة يف االقتصادية احلياة بازدهار احلميدان واستدل

 مصنف املجاور ابن املؤرخ بقول أوال جبزيرة املمساة البحرين

 أوال. جزيرة »أهايل أهلها »إن قال: حيمنا املستبرص( )تارخي كتاب

 وستني ثالمثائة هبا أوال جزيرة وإن كرمهم، يف البحر شبه البحرين..

 (،2لؤلهئا«) من أجود هناك وليس واحدة، قرية خال ما إمامية قرية

امليالدي. عرش الثالث القرن منتصف يف ذلك واكن

م(:2006) العريض دراسة .2
 تلك يف البحرين جزر يف احلياة ازدهار إىل العريض أشار

 »ومن فقال: وخراهبا ودمارها البحرانية القرى شتات قبل ما الفرتة

 املؤرخني عىل الصعب من ليس فإنه السابقة الفرتات دراسة خالل

 املساجد وكرثة الدينية لملؤسسات الكبري التوسع بأن االستنتاج

 ذلك لك الصفوي، المنط عىل الدين عملاء من الكثري وخترجي

 ثروة عىل الرشعية الرضائب عن الناجتة املالية الوفرة بسبب

 تلك جتاه احلكومة لسلوك فكري أساس هنالك يكون وقد اللؤلؤ،

دفع املؤمنني عىل جيب فإنه األصويل الهنج عىل فبناء املواد،

.82 ص البحرين، يف ين العصفوري إمارة احلميدان، نارص بن اللطيف عبد (1)
.82ص السابق، المصدر (2)
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 كنوز مصدرها التي الثروة ومنها الغنائم، بعض عن )الخمس(
 »الخمس« ذلك يدفع حيث ذلك، شابه وما اللؤلؤ في المتمثلة البحر

 الهيئات إنشاء في يستخدم أن أجل من الدين، علماء من للمجتهد
 للفقراء كصدقات منها قسطاً ويدفع وتمويلها، الدينية والمؤسسات
 »ثيفانو« منه يستقي الذي المصدر صدق وإن والمحتاجين،

 غنائم من الوارد »الخمس« تركوا قد الصفويين ملوك فإن معلوماته
 الوجهاء من العديد فإن وبالطبح العلماء، تصرف تحت بأكمله اللؤلؤ

 المجاالت في لتصرف العلماء إلى بأموالهم يتبرعون كانوا واألغنياء
(. آنفاً«) المذكورة نفسها

 وكثرة الدينية للمؤسسات الكبير التوسع ربط العريض فاألستاذ
 الجسور وبناء والترع الطرق وشق الدين علماء وتخريج المساجد

 اللؤلؤ ثروة عن الناتجة المالية الوفرة إلى وغيرها األسواق وكنس
 الخدمات في الثروة هذه توظيف آخر نص في ذكر كما وضرائبها،
 تصرف وتحت ذاتي، بنظام البحرانية القرية وإدارة العامة، الوطنية
العريض: فقال العلماء

 آنذاك احلكومة متويل طريقة عىل أورويب شاهد تعرف »وقد

 سنة كتب والذي »ثيفانو« الفرنيس الرحالة وهو الدينية لملراكز

 إىل تصل اليت املالية الرثوة عن البرصة يف اكن عندما م1665

الرؤوف عبد السيد واملقصود املثال.. سبيل عىل فاملوسوي العملا،

 الخشصية، الرثوة من %(20) تعادل رشعية مالية »رضيبة« اخلمس يعترب (1)
 مواردها يف الستخدامها الفقهاء ومه املعنية للجهات الشييع الفرد ويدفعها
 يف خريها يصب اليت العامة االجمتاعية اخلدمات ويف املحددة، الرشعية

القرى. وغري بالقرى البحراين املجمتع خدمة
 - 15ص قرون، مخسة يف املنامة مدينة العريض، حممد بن عيل بن الكرمي عبد (2)
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 ف اليت األوقاف ويديروالية السوق، رشطة عىل يرشف اكن املوسوي:

 ه ملرشوعات عىل مهنا للرصف الدخل مصادر أمه اكنتئعدمن

 2 وكنس املساجد وإصالح والطرق اجلسور وبناء الرتع كشق العامة
 B الوقت يف البلديات هبا تقوم اليت األمعال من وغربها األسواق

 1 كنوز مداخيل من تأىت الىت الرثوات تلك وحضت وقد احلارض،
 3 مهنا لإلنفاق العملاء ترصف حتت واملكوس السفن ورخص البحر

 وقد أيضًا، أغنياء العملاء من الكثري واكن العامة، اخلدمات عىل

 وفصل متيزي حالة بوجود زمعنا إذا التارخيية املفارقات من تكون

 عملاء لك يكن فمل واخلاصة، العامة األموال من ودامئة واحضة

(.1ومعروفة«) غنية عائالت من ولدوا قد الكبار البحرين

م(:2009) المرشد دراسة .3
 النظام بني تربط مل احلميدان نارص دراسة اكنت وإذا

 األستاذ ورد االقصادة. حياهتا ازدهار وبني البحرانية للقرية اإلداري

 وما املالية، املوارد وفرة إىل التطور هذا العريض الكرمي عبد

 كدفع املوارد تلك جتاه احلكومة لسلوك فكري« »أساس ب أمساه

 فإن وغريها( )اللؤلؤ البحر وكنوز وثروة الغنامئ، بعض عن )اخلمس(

 - ما بقدر - اإلداري النظام تأثري تغفل مل م(2009) املرشد دراسة

 وعىل - املرشد تطرق حيث البحرانية، القرية وازدهار تطور يف

 النظام هذا تأثريات بني الرتابط إىل - دراسته من حمدود نطاق

متعددة. مستويات عىل البحرانية للقرية وتطوره العمراين والتوسع

 اهلجرة ذاكرة يف رحلة املختفية.. )القرى عنوان حتت فاملرشد
ازدهار عىل اإلداري النظام آثار بعض فيه بني مقاأل نرش (2واألمل()

.16ص قرون، خمسة في المنامة مدينة العريض، الكريم عبد (1)
.11 ص ،115 العدد الوفاق، صحيفة المرشد، عباس (2)
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 املجمتع يف النظام هذا لتطبيق أن وذكر وتوسعها، البحرانية القرية

 يف خصوصًا مستوى من أكرث عىل إجياية آثارًا البحراين القروي

 الغوص، سفن عدد يف هائلة قفزة حقق الذي االقتصادي اجلانب
 بني ما الفرتة يف وألف (،٤سفينة) آالف ثالثة من أكرث بلخت حيث

 يف كبري كتاب 400 من أكرث امليالدي والرابع عرش احلادي القرن

 الفنون تطورت مكا الشعرية األدبية اآلثار ومائت املجلدات، مائت

 منتصف منذ وبرز والعامرة، والزخرفة والنقش اخلط مثل األخرى

 القبور، عىل ووضعها املساجات عىل النقش عرش الرابع القرن
 لرصفها لبساتني وقفيات عىل النقوش تلك من العديد وحتتوي

 مكا النظام هذا تطبيق وأدى العامة، واخلدمات املساجد عىل

 وتنوع القرى، يف الرثاء وواسعة غنية فائت »بروز إىل املرشد يذكر

 ما وهذا البحرانية، القرية لساكن الزراعية الرثوة وتطور الصناعات،
(.2هلا«) الصكوك وإصدار األرايض بيع رضيبة ارتفاع يفرس

املرشد: قال العمراين التوسع وعن

 البحرانية القرية تارخي إىل بالنسبة أمهية األكرث األثر أن »إال

 بناء وباألخص البحراين، باملجمتع حلق الذي العمراين التوسع هو

 مبقربة عنربة أبو مقربة يربط الذي النفق ويعد األرضية، األنفاق

 أمه من الفرنسية اآلثار بعثة عنه كشفت الذي اخلميس مجسد

 جدرانه ألن وحتطميه بردمه قامت احلكومة أن إال التارخيية، األنفاق

من اهلائل العدد وظهور هلل، البيت بأهل التوسل بعبارات مزينة

 في مستقرة قوارب »بوجود قوله: كتابه في العريض الكريم عبد األستاذ نقل (1)
 للحاكم ضريبة يدفع قارب كل وكان قارب، آالف ثالثة أو بألفين تقدر البحرين
 مدينة كتاب انظر السنوية«، الضريبة إلى إضافة إبحار، رخصة على للحصول
.15ص قرون، خمسة خالل المنامة

.11ص ،115 العدد الوفاق، صحيفة المرشد، عباس (2)
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 السادس القرن هناية يف قرية (300) من أكرث إىل وصل اليت القرى

 البحرين »يف أن: م1573 سنة الصادرة العمثانية الوثيقة فيف عرش،

 خاصة (1فلوري) أربعني السنوي ريعها وأن قرية، ثالمثائة من أكرث

 بأكرث تقدر عالية ساكنية كثافة وجود يعين وهذا اللؤلؤ، صيد من

 150) بني الواحدة القرية ساكن معدل اكن ما إذا نمسة ألف 60 من

 ماجد ابن الرحالة أكد وقد األنرثوبولوجيا، حمايري وفق نمسة (200و

(.2قرية«) 350 بنحو يقدر البحرين قرى عدد أن نفهسا الفرتة يف

ه ه ه

البحرانية(: القرية تاريخ )في دراستنا .4
 أرشنا املذكور بعنواهنا البحرانية القرية تارخي عن دراستنا ويف

 املتألقة، البحرانية القرية خصائص إىل مهنا فصل من أكرث يف

 للقرية احلضارية واراألد من جمموعة السادس الفصل يف فناقشنا

يأيت: فميا ومتثلت البحرانية

الثقافية. والتمنية للعمل قاعدة البحرانية القرية جعل أواًل:

التالية: املظاهر يف القاعدة هذه وتجسدت

القرية. جممتع يف والعملية الفقهية املدارس ظاهرة انتشار - أ

 الكتب ونسخ والتأليف اكلتدريس الثقافية العمليات ممارسة - ب

العملية. والرسائل

واألدباء. والفقهاء للعملاء البحرانية القرى إجناب - ج

البحراين. القروي املجمتع يف العملية األرس ظاهرة بروز - د

البندقية. في تستخدم ذهبية عملة (1)
 لقرية ا كرة ا ذ به كتا ت كرا ومذ ، 1 1 ص ،115د لعد ا الوفاق، صحيفة ،لمرشد ا س عبا (2)

.3 1 ص التاريخية، والذاكرة الجماعية الهوية واحتكار البحرانية
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البحرين. قرى يف الدينية العليا املرجعية ظاهرة بروز - ه

وثقافية. سياسية عامصة البحرانية القرية اختاذ ثانيًا:

 اكلربتغاليني اخلارجيني للغزاة البحرانية القرية أهايل مقاومة ثالثًا:

وغريمه. والعامنيني

 البحرانية القرى من عدد يف التارخيية املزارات بناء رابعاً:

القدمية.

 والصناعات واألثرية، التارخيية األماكن مهد البحرانية القرى خامساً:

الشعبية. واملهن واحلرف

 ما أمه بروز إىل فأرشنا دراستنا من السابع الفصل يف أما

 القروي املجمتع يف السائدة الثقافة يف متعددة اجتاهات من نراه

 السائدة الثقافة جماالت عن وكشفنا البحرين، عملاء وعند البحراين

 اجتاهات بتسعة عددها باجهتادنا وقدرنا البحرانية، القرى يف

 اجتاه - القرآين التفسري اجتاه - واألصويل الفقهي )االجتاه ويه:

 - الرويح االجتاه - العقلية واحلمكة العقيل االجتاه - احلديث عمل

 اجتاه - التارخيي االجتاه - اليحص واالجتاه التطبيب - األديب االجتاه

 كتابات يف ظاهرة االجتاهات هذه واكنت األخالقية(، الدراسات

البحرين. عملاء

2ل٤ 7٤ ج

 والعالقة اجلوهرية الفكرة عىل نؤكد الفصل هذا خامتة ويف

 العربية القرية حياة يف والسيايس اإلداري النظام تطبيق بني اإلجيابية

 أخرى، ومستويات والثقايف واملعييش االجمتايع وازدهارها البحرانية
 بدرجات - مسمترة ظلت البحرانية القرية ازدهار حاالت أن ونلحظ

 مدينة وثالثني قرية (330) القرى جمموعة بقاء فرتة خالل - متفاوتة

امليالدي عرش احلادي القرن من املمتدة السبعة القرون بني ما
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 - الحظ لسوء - صاحبتها فترة وهي الميالدي، عشر السابع القرن إلى
 جماعات هجمات بعض ومن البرتغالي، الغزو من غاشمة عمليات
 الثامن القرن في الخارجي الغزو عمليات توسع ثم والهولة البدو
 اآلمنة القرى هذه وتعرض وغيرهم العمانيين أيدي على عشر

 والمعيشية الحضارية لبنيتها حاقد ودمار شديد لخراب والمسالمة
 بما بالدهم من وهروبهم القسري وشتاتهم الناس وترويع والفكرية،

للبحرانيين. األعظم بالشتات الباحثين بعض لدى عرف

آ' ج في
3 :3:
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ونتائجها ومالحقها الدراسة وثائق





 إىل - فنه يف متخصص غري اكن وإن حىت - الباحث حيتاج

 أهدافه حتقيق عىل تساعده مناسبة ثقافية بأدوات االستعانة

 الثقافية، األدوات هذه فاعلية تنويع إىل هبا ويسىع املأمولة،

 وتدخل إليه، الوصول يريد ما عىل لالستدالل مكظاهر واستخدامها

 والعسكريني، السياسيني القادة بعض وأقوال املؤرخني نصوص بعض

 أهدافه دمع يف إلهيا الباحث يلجأ - تارخيية كوثائق - واخلرائط

 هذه هناية يف مجعنا وقد املوضوعية، الثقافية ومقاصده العملية

 املستندات وبعض والرسائل التارخيية النصوص من عددًا الدراسة

 يف حبرانية وبلدة قرية (360) وجود عىل التارخيية األدلة لتأكيد

 اليوم تعرف اليت اجلزر هذه يف عهنا يقل مبا أو »أوال« جزيرة

 يف دونوه وما املؤرخني بعض لسان عىل إما البحرين« »مملكة ب

 أقواهلم عهنم املتأخرين الباحثني بعض بنقل أو ومصادرمه كتهبم

مهنا. قريب هو ما أو نفهسا

 يف التارخيية الرسائل بعض نصوص نرش إىل كذلك واحتجنا

 أن من ذكرناه ملا جامع تلخيص وذلك مضاميهنا، أو السياق هذا

 من وشطهبا حبرانية (360) عدد وجود تسهتدف تزوير معلية

 وهذا عباد، بال بالد اجلزيرة بأن القائلة الفكرة وملواجهة التارخي،

 عىل العملي للرد شديدة احلاجة فأصبحت ومتعمد، مريض كذب

 املدونة الوثائق بعض باعمتاد وأاكذيهبم وأراجيفهم خترصاهتم

 متأخرون باحثون عهنم نقله وما وأقواهلم، املؤرخني نصوص يف

 السلب، أو باإلجياب تدخل دومنا املحايد بالوصف أو حينًا بالتبين
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 األرشيف من املأخوذة التارخيية الرسائل بعض نصوص باعمتاد أو

 عدد حتدد اليت األتراك واألمراء القادة بعض عبارات ومن العمثاين،

وبلداهتا. البحرين قرى

 يف وال توارخيها، يف بالتأكيد موحدة الوثائق هذه تكن ومل

 السنني من ونصف قرون سبعة إىل ميتد فبعضها الزمنية، أبعادها

 املمتدة الفرتة عىل ه690 عام بعد الوثائق بعض وتتوزع اهلجرية،
 جديدة بفرتة التارخي مر ولكما احلارضة، أيامنا إىل التارخي هذا من

حمززة. وثائق وأضافوا احلقيقة هذه املؤرخني حبض دؤن

 مراجع من والباحثون العملاء مه الوثائق هذه ومصدر

 ماجد ابن كهشادة خمطوط وبعضها واآلراء، االجتاهات متعددة

 احلدائق صاحب كتبه ما أو )الفوائد( كتابه يف النجدي السعدي

 إىل العتوب« »جميء عن البحراين أمحد بن يوسف الشيخ العالمة

 معتدلة كقبيلة اهلجري عرش الثاين القرن مطلع البحرين جزيرة

 البحرين )لؤلؤة كتابه يف هلا وصفه حبسب البحرين أهل عىل

 أمري من رسالة كنص أو احلديث(، رجال وترامج اإلجازات يف

 مهنا آخر وقسم األحساء، يف العمثاين الوايل إىل العمثاين احلسا

 الفداء وأبو املجاور ابن عبارات يف جاء مكا مطبوعة كتب من

 تفاوتت مكا أنه فيه شك ال ومما الثقافية، الوثائق من ذلك وغري

 العملية، قميهتا يف تفاوتت كذلك الزمنية، أبعادها يف الوثائق

 كأحد حيركنا جممتعة الوثائق هذه مضمون اكن لكه ذلك مع ولكن

 عىل أو احلقيقة عن تعرب نتاجئ إىل الوصول يف اجلادين الباحثني

 البحث يف وسائدة معمتدة وبأدلة عملية بلغة عهنا تدافع األقل

 وأدوات عملية أدلة يه - نعتقد مكا - الوثائق فهذه التارخيي،

التارخيي. البحث مناجه بعض يف معمتدة

 القول خالصة - نعتقد مكا - التارخيية الوثائق هذه ومتثل
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 بنصوص حبرانية قرية (360) بوجود االعتقاد تأكيد يف وخامتته

 فئة دعاوى عىل العملي الرد ويف مبارشة، القدماء املؤرخني بعض

 عملية ودوافع بأهداف اكنت سواء واملنكرين املشككني من قليلة

 هذه ترتيب - أمكننا ما - وحاولنا بريئة، غري متعددة بدوافع أو

 األبعد من توارخيها حبسب وكذلك الزمين، البعد أساس عىل الوثائق

 تارخيية ثقافية ووثائق كأدوات انجسامها حبسب أو األقرب إىل

 الرئييس املوضوع إطار مضن يدخل معينًا« فرعيًا »موضوعًا ختدم

 - مضموهنا أو - وثيقة لك نص ووضع التارخيية، الدراسة هلذه

 والتسلسل بالتتابع واملرمقة املرتبة، املالحق من عدد يف حنتاجها

 أساسيني موضوعني حول الوثائق هذه مادة وتدور املعتاد، العددي

 من جانب عن موحدة معرفية رؤية تكوين يف بعضهام يستمكالن

ومها: للجزيرة، التارخيي الواقع

 قرية (360) البحرين قرى عدد عن خمتارة وثائق جمموعة .1

 بتسلسل الزمين بتارخيها مرتبة مالحق مثانية ويه وبلدة،

التوايل. عىل

 ويدور مالحق، يف ومرتبة ست، تبلغ وثائق وجمموعة .2

 والغالبية اجلزيرة، أهايل »تشيع حول األسايس موضوعها

 بعيدة قرون إىل ميتد الذي والبلدات« القرى من الساحقة

اهلجري. التارخي يف

ياين مكا النوااي عل درخ بوجه - يه الوالك وهذه

 على تؤكد وكتبهم المؤرخين مصادر من وثائق األول: القسم
قرية: (360) وجود

 يف إال لتفسريها جمال ال ومبارشة واحضة، ثقافية وثائق ويه

وترسيخها. التارخيية احلقائق خدمة يف تصب اليت العام سياقها
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 ويه ه(،690 )ت املجاور بن يعقوب بن يوسف الدين مجال وثيقة

(.1) رمق وحتمل املستبرص(، )تارخي املعروف كتابه يف مدونة

 عن البلدان( )تقومي كتابه يف ه(732)ت الفداء أيب لكام وثيقة

(.2) رمق وحتمل البحرين، قرى عدد

 ماجد بن أمحد املهشور اخلليجي والربان املالح لكام وثيقة

 )الفوائد(، كتابه خمطوطة يف ه(906 - ه836) النجدي الحسدي

(.3) رمق وحتمل به، املرتبطة واملستندات

 لكمات مخس منه حذف تارخيي مستند هو (4) رمق واملحلق

 وهذه ماجد، البن )الفوائد( كتاب خمطوط نص من أمهية ذات

 البحرين. جزيرة يف قرية( وستني )ثالمثائة وجود تؤكد اللكامت

 مكا العمثاين الوايل إىل األحساء أمري من العمثانية الرسالة وثيقة

(.5) رمق وحتمل البحرانية«، »الوثيقة جملة من األول العدد يف

 تشري م1573 / ه981 عام مؤرخة العمثانية الوثيقة نص مضمون

 ثالث من ومكونة حبرانية، قرية ثالمثائة عن يزيد ما وجود إىل

(.6) رمق ومتثل ذاته، املعىن حتمل صفحات

 يزيد ما وجود عن وهبة« »حافظ املعارص العريب املؤرخ وثيقة

 وحتمل البحرين، جزيرة يف والبلدات القرى من وأكرث ثالمثائة عن

(.7) رمق

 الشيخ البحرين حامك عن صادرة رسالة يه حبرانية وثيقة

 م1936ها1355 عام رمضان غرة بتارخي خليفة آل عيىس بن محد

 بلجريف، تشارلز البحرين حكومة مستشار الربيطاين املعمتد إىل

 وتضمنت بالبالد، ثالث مستشىف لبناء فهيا احلامك أشار وقد

 حبرانية«، قرية »مائيت عن يزيد ما بوجود احلامك قول الرسالة

(.8) رمق املحلق وحتمل واملحرق، املنامة مدينيت إىل باإلضافة
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 والمخطوطات المصادر من متعددة وثائق الثاني: القسم
البحرين: جزيرة أهالي تشيع عن العثماني واألرشيف البحرانية

التالية: الوثائق جمموعة القسم هذا ويضم

 لملؤرخ البلدان( )ممجع كتاب من مأخوذة تارخيية ثقافية وثيقة ٠

 »تشيع عن البغدادي الرويم احلموي ياقوت الدين هشاب املسمل

 املحلق ورمق أوال، جزيرة أهايل فهيا مبا البحرين« ألهايل قدمي

 )تارخي كتابه من املجاور البن التارخيي النص وثيقة وكذلك ،(9)

 عدا أوال جزيرة يف القرى أهايل مجيع تشيع عن املستبرص(

(.1) رمق املحلق يف أوحضناه مكا واحدة قرية

 عىل تنطوي باشا مصطىف العمثاين القائد محلة عن وثيقة ٠

 تعاونت خطرة جزيرة وأهنا البحرين، جزيرة أهايل بتشيع إقرار

 من مكونة وثيقة ويه الربتغاليني، األعداء مع تعبريه حد عىل

(.10) رمق املحلق وحيمل صفحتني،

 )يناير/ وتارخيه البحرين، جزيرة عن عمثاين تقرير من وثيقة ٠

(.11) رمق املحلق وهو م(، 1917 عام الثاين اكنون

 الث من ومكون لعمثاين، األرشيف املأخوذةمن الوثائق وبعض ٠

(.12) رمق املحلق ويه األصلية، الرتكية باللغة ومدونة صفحات،

 جزيرة عىل وجهومهم العتوب جميء عن العمثانية الوثيقة ٠

 رمق املحلق وحيمل امليالدي، عرش الثامن القرن مطلع البحرين

(13.)

 للعالمة البحرين( )لؤلؤة كتاب خمطوطة من مأخوذة وثيقة مث ٠

 عىل العتوب قبيلة اعتداء عن البحراين عصفور آل يوسف الشيخ

 وبداية امليالدي عرش الثامن القرن بداية يف البحرين جزيرة

(.14) رمق املحلق يف ويه اهلجري، عرش الثاين القرن
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 لالستيطان التقديري العمر عن مرتمج نص وهو (15) رمق املحلق

 البحريين املجمتع )تطور كتاب من القدمية البحرين جزر يف
 حممد حسني األستاذ ترمجة م،1983 / الرسن دراسة القدمي(،

اجلمري. حسني

 األستاذ نص مضمون لعرض (17 - 16) املحلقني رمقنا وأخرياً

 خالل إدارهتا وكيفية أوال جزيرة قرى جمموع عن اخلوري فؤاد

امليالدي. (17- 11) قرون بني الواقعة الفرتة بني وجودها فرتة
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(1) رقم الملحق

 المجاور)ت البن االستبصار تاريخ كتاب من

167 الصفحة رقم م(،1291ه/690

صفلبهرين

 سل'بمبود’هدى*٠رمغة-ه٠٠ل’،رخ.جةش.٠ر'ني٠صح٠■

 ض بم خي- ::٠م -»د حعمرعل حدى نحي. ا نح ألحل عد غر

 أ ١٠■عر ٩ع ري :::حخ: ب زح من ;امم '٠عدبرا نرربرره

 سم و ح: خ و :٦م غ عي نم ي،د٠ كرمهم ب ح ى .*ر ده ،ح

 ٠ )بر وكرذ :وحنذ. ز رحا 'كني س ره بني : ه ه :وز حر: خرر:

 ال ٠فحلي الص ع;،، ر -؛ر٠ ئ ج. ي م•/،: ف'ى ر ;*،■ ٠،و ردي ب’لح 'ضرم.

كت ٠مع ألر ور ; ٠٠٠، !/ف ممنر ل :٨ح ر ٠ بؤ؛■ ر, أل نو كر ال و زهم

نرزمدازربحرنني ضر اش-نر نز-ص-لم

 'ثم. :در ن ..اال؛ نه.ر٠،٠٠:وبه ثم : ٤ر٣خر كد،ع ،

 ٠١« :ا١نرذ نحن عى - محر، د، 1002 ئ٠ خ درثسه ٠د
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 ه(690 - 601) الشيباني المجاور البن الذاتية السيرة

 الذهبي، للشيخ «4291 ص ،3ج النبالء، أعالم »سير كتاب في

(6879) الترجمة ورقم

الثتاي الماور بن عمد بن ۶ بطو بن ومف-٦٨٧٩
٢٢٠٩/٢٤٠٦٢٣هلرلي٠٠٠وت

 بر لدسن نجم لمععرلمند الجليل بنللجاور،النيخلععم

 الكثجاني المجاور بن مند بن عقرب لرنسر بن يرسف لغتح
الكاتب. ملسمفي

 فاكر، كندي لبمن لبا وصمع ستمالة. إحدى سة ولد
 بن واره مدس، بن الجلل ومبد الثررحى، كامل بن واخمر
 القيية، يراهم بنت وننب لدوس، بن له وعبة مالعب،

 بن العزهز عبد الحلفط إجازة وله علية، بكباء وتفرد وجامة،
رعن. األمه،

 له والسية، عراس ليهى بز:، حن معتبراً، غيخا وكلن
نركه ثم مت، مللعم حمان هران في مخدم كلن بالعلم، أنتة

 مر^هاته، لى ولجاز بالمعرة، علبه وسمعت عله، خضزت
 واتغئري، والبززالي، الحراط. ولبن والمزى، ملصتفى، مه كر1

وجاعه.

 تكاناً ووفف وسمالة، تعين سنة القعدة ني في مات

وجينةعلىبر^د.
*ام. ٠ملر همرم ا.١٠امس
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(2) رقم الملحق

 ابن إسماعيل الدين عماد الفداء ألبي البلدان( )تقويم كتاب من
 بن محمد بن محمود الدين جمال بن علي الدين نور األفضل الملك

 بالجزيرة هنا والمراد 37 1ص ه(،732)ت شاهنشاه بن عمر
البحرين بجزيرة الجغرافيين عرف في المسماة أوال( )جزيرة

 سخم، ص أؤبب مه نمرألوم الهرهلى فى وس سف ص باالرب رجهرا خل اسربي بعدى وص
 بمبن^لجولمالهراكلنرطرلنال سبرة لربعاسلشنللنبرارتارهبروأ

 ٠ر|٠ألىسذ،؛لدأترعوبهع طددمك؛يل؛ رببا تكل ب،لؤلمبري>، اهزثعدا،٠'|سمرخلو
3ومإمرزارهاملموهاروهزحها

 نور األفضل الملك ابن إسماعيل الدين عماد الفداء.. وأبو
 عمربن بن محمد ن محمود الدين جمال عليبن الدين

 الهجريين، والثامن السابع القرنين في عاش أيوب بن شاهنشاه
 كتاب صاحب والباحثين العلماء عند وهو م(،1331ه/ 732) وتوفي
 الحالية البحرين جزر )كبرى أوال جزيرة ذكر وقد البلدان«، »تقويم
 بن إسماعيل الدين عماد جحلها حيث المذكور، كتابه في الحامرة(

 جزر خمس ضمن أيوب بن شاهنشاه ابن الدين جمال بن علي
 سومطرة، جزيرة دهلك، سواكن، وجزيرة قنبلة، )جزيرة هي كبرى

وتوابعها. الحالية البحرين جزيرة أي أوال(.. وجزيرة

 رقم (370) بصفحة األول الجدول في أوال( )جزيرة ترتيب وكان
 لجزيرة وصفاً ذكر (371) بصفحة العامة األوصاف جدول وفي ،(5)

بالقرب العربي الخليج من البحر في الجغرافي موقعها وحدد أوال،
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 برشق العريب للخليج الغريب الساحل عىل القطيف مدينة من
قدميًا. البحرين وبالد العربية اجلزيرة

 حماصيل اجلزيرة هبذه أن السابق نصه يف الفداء أبو وذكر

 الواحضة إشارته يعنينا ما واألمه والكروم، النخيل وأجشار زراعية

 عن وعرب أوال، البحرين.. جزيرة يف ضيعة( )ثالمثائة وجود إىل

 وهو الشام، بالد يف شائع لفظ فالضيعة )ضيعة(، مبصطلح القرية

 أشاكل »القرية«كأحد جممتع أو لفظ العربية الثقافة يف يعادل ما

اإلنساين. التجمع

٤ -K ل٤
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(3) رقم الملحق
 والقواعد( البحر علم في )الفوائد كتاب لمخطوط مصورة نسخة من صغير مقطع
 من بحرانية( قرية والستين الثالثمائة )القرى وذكر ماجد، بن أحمد الخليجي للمالح
 27 في فران جبرائيل الناسخ بخط ه 1001 سنة األول ربيح شهر من العاشر نسخة

 الشام بدمشق الظاهرية المكتبة نسخة من م1920ها1344 الحجة ذي شهر

 ٠؛١ل٠١ةب ٠ بتهم١ حخ٠١رهم همث٦دثآل؛١تيه١

 صيرقنه يقاذذ^انقا ولمجب^اينهامكال وانها

 وهذامل شأبه سإيع هذاعذبفات عاأل
 جاجالءمحدذالمأمراوقولالالنزتخدوهؤال

رجرطويراو^الثةواعيغووركمالنان مات الثقا

 »الفوائد« كتاب عن نقالً المعاصرات العرب الباحثات إحدى وتقول
 الحكم نظام عن تتحدث وهو ماجد بن أحمد العربي الخليجي للمالح

 كالم عن نقالً العربي، الخليج بجنوب هرمز لمملكة التابعة اإلمارات في
 »أما أوال: بجزيرة المسماة البحرين جزيرة قرى عدد بشأن ماجد ابن

 بعض أيدي في كان فقد هرمز لمملكة التابعة اإلمارات في الحكم نظام
 وستين ثالثمائة من تتكون كانت المثال سبيل على فالبحرين القبائل،

 أوج بلغت والزراعة، بالتجارة تشتغل العرب من قبائل تسكنها قرية
(. الميالدي«) عشر الخامس الهجري، التاسع القرن في قوتها

 نقالً 301- 300ص العربي، الخليج في البرتغالي النفوذ المرزوقي، حمزة نوال (1)
.164ص الفوائد كتاب ماجد، ابن مخطوط عن
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(4) رقم الملحق

 ماجد البن والقواعد« البحر علم أصول معرفة في »الفوائد كتاب من مقطع
 - 1500 الحديث البحرين )تاريخ كتاب في المقطع هذا ونشر النجدي، السعدي

 العاشر القرن بداية في بحرانية قرية (360) وجود إلى إشارته منه وحذف م(،2002
 مقابلة للقارئ ويمكن )الفوائد(، المعروف كتابه مخطوط في جاء كما الهجري

والمطبوع(. )المخطوط الكتابين في النصين

و:ا.

 عى العراند ٠ (١٩١٩ ماحداط حمذ٠ --

!راحبم وخنب حفيق والمعول. الغراعد
 ٦٩ ص واختاخن لدرا لر مر . ٠

 ماجد بن أحمد الدين غماب رضف بذ ا:

١٤٩٨ابحرين فى ساع

 وفيما ... ٠أوال وتمى الحريى. وحي *.*لدااسنة
 مكان غيما ما واعح جوابها. جملة من دلجار س٠

 المالح البحر عى اإلسان يغوص الفصاصير ل ءقل
 المانح الماء فى عرقان وهو اخالي ان. من ويملؤها بعسربة

 مرك. ألف قريب اليما يأوي اللمزلز معادن حواليم وف
 م جملة وميها ٠ غبار حملة و ألعر م فنن حمنة وفيها

 لحن و األوصاع ها تصر للوتى ت
 وت-. ورعار جارية عيون وغيما ألى،، ;

نتش^ت: تخيتيت^تيبت

دوى: ٠ئ دنح1 و :ح
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(5) رقم الملحق

 منشورة م1573ها981 عام في مؤرخة عثمانية وثيقة لمضمون صفحتين من وهو
 األيسر الخارجي الغالف وفي ،32 ص قرون(، خمسة خالل المنامة )مدينة بكتاب

المضمون مكررة صفحات ثالث من وتتكون للكتاب،

-WWUUUU
 ام،مسلهل٠مفدب{مرم|حم

 فمابةخومبخنملرحاهلن^فهمطلسرسمحو
 ٤^رهنهاشيلحساكرنحفي٧م١٥٢^للرنمنا٨ةا

لع ٠صيغ|تحر خلة )فلرري( لن لربعرن لزي رعها وان
 ٠م ،٠ ر لهربة مدبة ٠ال خلط ٠ االما، مباه في فلعة برج ٠سا

 نيم لسهلنرةل^ة لتجدي ولكللرسع للالي عنر الخدى

 ٠د٠ممر،ولكص٠ لعرس رندا خالل من والنناحلنهجاء

 منرحاعلىلعلمفيلكلونن٠با
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 غالف صفحة على نضها عرض وقد نفسها، السابقة الوثيقة
العريض الكريم عبد األستاذ لمؤلفه قرون( خمسة خالل المنامة )مدينة كتاب
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لجيي

,.,,,.أ

1

'ت،،م٠ م ن، م:سسث٠

ودلج- ٠ ي٠٠ه،و٠٠ث1٠ا'ب ؟ إل!غبام٦ا!1ت..
د :1٠|إ|٢أل؛؛؛ال

٠ .٠ "١-, - كج .. ..ر -ح- ٠-٠,٠ س ..س س :وجسيرس

ص.ذرذءسغغجتجا<4
. ٠٥٠-٠ رينهع.^^-

ن ربس،كعساب/ع : تنحيديمكرم؛
٠يسعنجض٠حمى

 إ٠٠جمنيوذني٠٠
م.»مب٠;-ل■■د

ا
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(6) رقم الملحق

 )تاريخ كتاب المصدر: بحرانية( قرية )ثالثمائة من أكثر وجود عن عثمانية وثيقة
 وهي ،717 ص خليل، محمد محمود لمؤلفه / العربية( الجزيرة وشرق الخليج

147 ص م، 1982 سنة األول، العدد - البحرانية الوثيقة مجلة عن مأخوذة

 ييج تككيتتنييتت^ي يكك " ٤
 ري.س،منسعبمحعسسمشقعنهبسب^بعيهخمفطء٥

٣-تتخببمرحل٦ححمحثممب4*٠” ثذت،٦نمسقثممح و٠ىبضها-اب.ممسبغ;كنمالجذئكبد ف"٠ " صفه?*'،، سك'خمرمتصرني ا,..ضجك;
I ب م.٠سلت٠ضم٠٠اس
 د'د-' .همزتنم-،تمغ ٠ا ،د ح.يممرا ا سيس م ص تس د دم ئغ

 دتع١اب ،—I اص;;٠ئئ •مم+سح
 ■٨ د* * سه ٠'٠؛ امب ٠٠٠٠ رم غ .ت ٠٠ ت

أيتيييب. نتتتتش

سى. ٠لما سستتن^ة
عانم٠ لل معه ٠ محلة

______________________-٧١٧-______________
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(7) رقم الملحق

 كتاب مؤلف وهبة حافظ المؤرخ قول في الثالثمائة للقرى إشارة
92ص العشرين(، القرن في العرب )جزيرة

جزيرةالحرين

 ، اال. كنر:،وامها إلار:اكرجرر ببالمرب) (كاكان أوال )ار
 ،نلمى إنا نها زرا اقابة االان زاح؛ ربمكمن ،بفررلندم٤ ، خمبلز:

 ، ألخبر: :٠ .ن لنر ف النرابة االحة انت وئد ؛السل »فراب وجيت
 انا. سواءكان ألرنى نرا. مك ادت وار .حنروارالروازة من واكزاالى

.ارافيا من بزول لتناط ن ألبربة وين شركة ءحرن ان بد ،أركزراعة

 زتع ولكها ،دنلجغغة مطحة رىللسوم ا بال٣٠ يلغلرللخزبر:
اأندام. ١٠ —١٠٠ ض اغاء، يلنخ نجدواخل نمرياًإلى

 ،رالبطخ ،رالين ،وموت والمان، ،اليسرن ،النخيل عال ما الجر: ن وررع
سرادات. وانوع‘وألرج

 ن، بالناً ام يحاً نول منا رسراءكن ق:، :V ابرجن إ،كان ل١ئ٠و
 ةى م ف ربجد .كاخ أل انب وش ،االة نجاز ال الوم يرن زى فإن

 ، عاً ثخال وحدة ،لبرة ا بنة يرن الثبار أربار ،كة ال الة اللهة
.المين قمل النالب ن سة وى
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(8) رقم الملحق
 ومؤرخة البحرين خليفةحاكم آل علي بن عيسى بن حمد الشيخ من رسالة وهي
 وتفيد م1936 الثاني نوفمبر/تشرين 15 االموافق ه1355 عام رمضان غرة في
 البحرين( ماضي من )لمحات انظركتاب حكمه، فترة في قرية مائتي من أكثر بوجود

197 ص المريخي، محمد بن خليل لمؤلفه

 I ضخ غدر -هتة ٤ ٠ ب، lr ■1' مى س ت.-را*ر-ع.. به 'در ٧ع ض ذف —
 ا مهم م ن ة٠ككت 1

ا ض'جردم٠١ح ٤٠ -.٦ ،دن ار"■ حض، ا ؛. دد ئكك،ب؛ا ب ن
 ا د سلم، ر( L, ص ض١ 'اش'- ر—ي —* رام حز91

ا ،ي٠٠ ٠ هـ ٠أ٠’I اري *ر٩ ما-نى٠ ع ,٠٠لل اضغ ممسبب:
 ’ ع ة،ما'ا ٠’ ه ر ٠— ٠ -د ل^ننمبلخسص:.

حصمسيجن.٤٤رح ماننض رب ،٠ >ب باتجحمص٠س
٠ I ٠٠ ضا٠ج٠٠٠٩'ب'د>رحطنم ٠ثم بى٠٠٠ى • '،■ي سي|امض٠ 

 مر٠٠—؛
٠ع*ية:جلجنند44:ثبم

 سهن^سثبنف٠:::ج:جبييةثتجنبيمىنمءنرخ-حة:
 |ةم|؛■٠ل ٠خمب ٠ :؛؛!اده

|،جبلج

١أ٠س٠٠*٠
 ءالجبنغ:..بج ٠ يجننفلتمبحع

م٠٠٠٠ه٧’دار٠ عع-م٠ل
if

 للخلم: ٠٠
تخ^تح. محع ب.

سكسن مما
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(9) رقم الملحق
 أوال جزيرة فيها بما البحرين بالد أهالي تشيع عن قديمة وثيقة

ه 626 سنة المتوفى للحموي البلدان معجم كتاب من

WM

اسالءاه

للثنالمامثيابالتيرنايباتإتوتيينبعاته
أرنيلريلببابي

دارصادر
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 .سوعح : سن ٠سر٢و ٠:*علره نل
طرر س٠ت رى ر I □ج
 : نزذ ٠وتر .ن .زلغ .ل خ عمد:

 لررس,س.,ئ.٠رألسم اسمكرر
 ومالحرن مرجا لرعوسحرد حرها ألد. االميم ن

 ون٠ر1عئرمروبومرو وصمماتح ٠ علة
 كبرة سلس سر . نز شرفي ر - بع
 ج ر4٠ ٩ يره حرما لح * مرررع نخل ههت

 واهب^بم^مير سرلرج لد ني الما كن1و
 ٠مالالمنحهالرعءم!برهماليرذفك

 عممروسضى مخعي ولحلحعمري
 من معحم وير *حسرن وال <سر ال صيعد

 د٠ خرا لكرن الدم ^لحدا
د5ىومتىاالأقمد.و1ز^ى:جع٦

تن ل * عآم ثرى
 ؛ المزف سر٠ ماد ن1 عن ,شن اصن : و:ل

ا رد■٦رنم
*رئ ان لن ٠ سن. ممنن ٠ لئ
 ؟ منرف ممغ لبهامر عم ر

٢بنكنماكالكن^
اتزى ول ارن ال1ر
٠ نكمم رم لرد كد1

 ا لنرق ؟بح ن السرنى *ن
. سالحدم ام' سدبمسر!
ارد للمرب ا*ستبطي اذبم

ب ف وال .واعس أ م
 أ ععنتنموصءمح

 ا .كن ن سرن تن" "اعراس ان ٠٠٠,

 وبر:٠من اخح ومه نوضرن وجل :ل:
 ححماه. نيان: ر،سن مالمبض الم أعمر
 ي مرد *! د عن سرن. وال نسرن ومس
 ٠ بحة أخنع سه ج وص ٠ رحكرة المرم لى

 . وللجلجى:عمن«سعنب^ممرأعبم^لحلل
 :ذمرح....مد هلي راداى

 اممعبلرحنألسخمدةممان.رنكب4
 حسين ن 'ر'من ابا مد ندح■ م عين اين ان

 ء ن ,م ٠بر'ىرمعن م م : سره الحرفى
 م ٠ سله ور ،عع لل عدا خسى وسن رلعة
 . ومخاءبر الن ن ع ١رل . ع-نن هـ لب
 خسى ص وخره : مل ون ٠ خدرى ن وسد
 لغت لل ماه: الحنن وررع سهد. ال عال

 ٠ سس ص لتح٠شديتس٠م :ادسرفار
 ٠ اف ومول سن - حبا احع لس : *ل

 ت:بلتال:مترصرل8مللذحلهوسل؟
 مرضاًاس٧خرل:م٠مشميهولم٠مذ

 الحد هر سر. يقسهامسم عرب ارف
 رس ٠ مهمحا حبحمن س حر لر سل' مخون

 ٠ مدن : د ١ مهن مي منكل هن : الحن
 سرررزد' من وسالم عبعممالء ٠ وعه
: لكم س تل و » سسن دهى

 منسا بمن دن
رحسا عسى عبطاء يعرع
 عنية" بن أغ بريون

حلمجلها معسوا ومحام
 ععمد ل ص عاس ها

 ٨* لدة تن عل يرر
 سورعا منجغرس

سد جول وال ود مر

460



(10) رقم ملحق
)بالروافض( كلهم أهلها التقرير يصف وفيها البحرين على باشا مصطفى حملة

م١٥٥م /٠٠٩٦٦ هام البحرين غلى باشا حملةمصسلى

 سع سد م١٠»٠ م؛٩٦٦ عام لرم ترجمةنهر»رحملة1مصا
 ومن وعدم ، ٠ا—والهداألر- سج^اهي ،النربر كات )لحر١هدا

 مالسم مرجمرد: العق: ( الئر ) الدكررامل الرالهة ةن، وحدن ) ٠األحاء
 ء٠مر9 نمر سال مدما و . ( لجم1 معدوم االم -موم مو ) لرحرد معدرمة

 إى رعدماقال محد. رالهةرسسافكعلىطر احاب رامنسجفا؟.
 مادا .عال ذعب!لى ن4 < فسمى ألي )السع م وأسه٠ مكى عبر سها

 عرم ) صاحرك رعدفنحها )سحىمسو^محالحرمن. دحا,'سال اد عكا
اسرانسا. مبر الحرممعدعامع وعررما حافك—ب < عى ٠ د ال-.

 مكرم الهدي. منالسر فره العر ربر٠ حريره ع عار! مدف رالحرم
 فرة بي االي مدالعرض العرب ور امربى وامربي .األحاء عاسامن

 ونرحما حرن عبما وحما سمنا «نرب دو ) احد وفد .واساسرن فرنل
 وحرحت رععاد. ٢ لعاهة ١ الحربعى رحصرنافلعة الحريى لحز^رة
 ٢٦ عى المدة كاسمع وسما ٠ مران عدة »فانكاشراسة اسمة عامة

 ١٢ فحاءت . (نعاصى )ارم «درطث ) محةللمرعراسا ٢٢ طهمرت ٠ )معال
 حا,ت فد ( فادوعة ٢ «)داك وكان ) سعره، اعرة ١ . بمادهت .عراما
 وع . ،الر عسى ) ، سر»') ) ٠فتد عبن قد وكدمحمدمث 'لعرة. م معنا

 ١٢ال لنمه عذه ارسلن ورلد .معداد كحري٧) اك^اربة ٠ لفادرعان١ )
 . (القادرعان ) الكمارالمالعبرمى مرب ومالحبلة ٠ طهرن للكمارالى عراا

 .عاهت ن . T * 1حدرى درن ،أهام نالنة لمدة عران (قادرعانا ) وطاردت!حدى
 .السزومه ب على االر واطلق للعرحة عراب ٠حا . لهمينا، وصولهعا وفل

 عادن وسعدها .عدانة د١مر مى علها مما الزوم ص كل ألرغرد
 السء لسررد الطاف مع اإلمكنارهة وكل مك رلمحمد ولم . «ناهرعانا )

مكاد مى لمرمحة1 اعرمة كد نمعت راحة. s ترم ا مي كاسر ببما و والطماع.
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 على للفرنجةوعجمن غراب ٢ احاء( واحد،وفيكالثصنخرال،
 عس وفطرا , فروان ) سان واسنثهد .واحدوها فادرعاتاالرامة

 العرجة رهزالء امرى، االف راقتادرا ٠ مننها على كارا الدبن األغحاص
 .العالم مدحا ٠ للطاد ا فاهن بحج األعربة كاس و ر د الرتعالر عم كوررد لمذ

 واألصح كدا )راسرادمدامع نال^ة ر اف «الفدرعات ) ممما كل في وكاد
 مقاالمى مراسمم العرمجة القى .فادرعان على افلرق بعد ٠ (مربراد
راهناك لللعة.ونمركز مناءا

 طهر ،الفلعة نغصم كا وبنما ، للمثاور: الكران األمراء أمبر عمع [ رها 1
 بهعرم وفامر! .بر: الجز زراها ى من!حد مجاة األعربة نلك على هم الدبن الغرنحة

 .الغعة م الحامة محررح فاندة ال امه 1 نالرا ع االحتما رفى ن ٠ علبا للي
I تنصلوا I كلدر كر ع ٠ حماد لهر على الفعة لخ بحرج أد هر نى: أففل الى 

 نهده < اسرر كانس > هداالعهر واحناررا .وسهارابال الحزهرة لحماهة بهداد
 ل أسه لدومحة .لبالرمهارا المرسعة الحرة سراف واحدهداالحدر ٠ العدعة

جربرأحرى مى جلراماءعم رولكى( ٠لنرردالماء حنى بكورانادربن
 مى «رمول ) حارد حاء ٠ أهام لدق المنرال هدا على المرافة امنسرار رمعد

 ربى. مراد مع علنا نفمن لفد نا وصوالفن رعند ,األمراءلوحمعا نمبر
 كما ا ٠ فرمكغ امرال رمعطرنا ٠ الدبة فعف رفم وسفرم .الغلعة حاكم

 ال ل .له مردود ال كالم ) الحقر هدا فال ( الرجاعا ر ممبة صوعلرا
 مع بعدون إدالعرنحة ٠اؤارفعاالعمار ألس ٠ لغسة واحد بفمم ا سيل!ل

 بمرت حنى رااللربتركوحا .لحورحا الفران مى ١مزهد وسجلود ٠ الفلعة حاكم
 فك،. )معما العود وبافىاألمراء أمير برامق لم ٠ (علىهدعلقعة الجوع مى

 وكن ٠ اسع مرى وحيمابعبداعى نركاالفلعة ٠ الرم دلك وفي
 واالنا العبن عر [ أب حمة م نعر ) مخما لحفبر ا الكان ا

األرل. الد هر ومد! لالغا رار-كما

 وفد . ،زاسى )الررامع حى أهلها وكل .وجهة حدر، حربراالحربر !د
«الرنعابي )لكماز مع انحدوا

٤2٤ل٤
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(11) رقم ملحق
 يناير/ وتاريخها - )التركية( األصلية بلغتها العثمانية الوثيقة نص من صغير مقطع

 للمذهب وانتمائهم البحرين جزيرة سكان إلى وتشير م،1917 الثاني كانون
 زكي عشمان للباحث البحرانية - العثمانية العالقات موضوع من وهي الجعفري،

 الخليج بين التاريخية )الصالت الكتاب باسطنبول، العثماني األرشيف / يغيث صوى

292 العثمانية(،صفحة والدولة العربي

مثله-ى لى اطه ان

 منها-ى غلسنك ٠ حا١ ٠ غجند.ك -اش كررفزينك عربنرآلهرى.ب-ر.
 ويكرىا^تي آر.ند. دار.رى طول وامنجن قزفج صدخند. يوككررغزك ارالن

 نبت بى:بكرري الكز اعردت Lدر٠آط برج هند. كذرك ملن منببانر.نك
 لحولى بوآلحنك . دبدور جز:ر.ى٠اد.جعمرين اولمبل جيم تزسبع١ فبول

 مخمين بيك بش يكرم نعوى ادن. كبل مافه اعنلك ع رمضى.رت اونر
 لريد:5 قدر بك برى مدار بانلوج عالك1 اوالن مذجد. جمفرى . اديذشدر

- فدن وسد خبو١ صهدتمل.ابتدكدرى
 ١٦٢٢بدنل ادي-هد. ماكا.د. غدت زرك٠حور ٠ارنحذد٠٦ه٠٧ل اطهرى عىرن

 مذكور:عجبج بسد.جز:و .ادكمردر ولمرذ دفع لمرتدن تارينع.خا.؟بابنوى
 امعب ( عزل ) ناربخند. ١٧٨٤ وهابن اولم نموجب منازئ"ل آرذء. ميدى م٠ا

٠،ارلفشرر ددحر ند لرندند فلع

 قطعة نهاية في كبير خور مدخل على تقع لبحرين ا جزر ن أ لتقرير جاءفي! كما و

 .،لطول ا خطي بين موضماً وتحتل ،لبصرة ا لخليج لغربي ا الساحل على ألحساء ا

. ٢ ٦ لحرص ا خط وعلى ٥ ٠ و

 جزيرة عليها اطلق واحدة جزيرة بينها , الجزر من عدد عن عبارة والبحرين

 هذه وطول ،الجزرالصغيرة بقية مع القياس يقيل ال بشكل لضخامتها البحرين

 عدد ويقدر ،ساعة ونصف ساعات أربع وعرضها ،ساعة عشرة جزيرة!حدى

 والمورد ،الجعغري لمذهب ينتمون!لى ومم ،نسمة ألف ٢٥ بحوالي كانها

 من بمالهم البحر من واصداف آللئ من يصطادونه ما هو لتعيشهم لرنيسي

سفبنة لف أ نحو
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(12) رقم الملحق
 العربية( الجزيرة وشرق الخليج )تاريخ كتاب من عشمانية وثائق

720 ص خليل محمد محمود لمؤلفه
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(13) رقم ملحق
 سنة البحرين جزيرة على العتوب هجوم عن عثمانية وثيقة

ه 1113 عام رجب في مؤرخة وهي م،1701ه/1112

٧١٢لم حسعيفة ١١١ رقم المممة دفتر
اسلبة االعتاب الم البمرة رالى باشا عر، تدمما دقانمة جاء

ايضا العال ونعيطبعلمكم
 اهنماء وللعجم ٠ مذهبمم رعلى االعجام من اماس ٠ العجم بنادر احد ومى البحرين د ان
 وملرهما للحجم تابعنان عثيرتان رهما والخلبفامت العقرمب عثسيرثى وتليم . المكان كبيبمذا

 حنبل ابن رمذهب الشافعى عل^مذعي العشيقان رعاقان )دلمىن( دب بخمر عن القريبة ألماكن ا
 إ مذمب عل اعراب وهم )مولة( ٠ الحولة عخانرمن ٨ ار٧ بندركوظ حل يبم برمتمما

 إ بعخمم يعلدون لمصاروا العثانر عزالء وببن البمرعن اهل بين الفتنة القيت فد الثاهعى
 ا ء مبضا وقعطلت مخدعة متهم البعضى وفتل . البحر وجع على مرادا وافتلوا تقابلوا ولد البعخى
 ! د البنادرمنا بين مايعمل رغالب منمم الخوف من النجاروالالمراكب بقدمها بعد هلم البعر،
خذء١البحر ذ راسبا الخرعنمم مركبا احدهم مالقى فاذا مراكبهم البحران
 : حليمة وهى العترب عخيرة على )المرلة( . الحولع عثميرة البعرين و المرامت احد غارت وقد
 رنمبرا نفسما ٤ ٠ ٠ مفدار مممم فقتلرا غفلة حين على واخذوعم )الحليفة( الخليهامت لعثيرة
 العتوب بين االتفاق وتم )الخليعة( الخليفات الى بالفرارفالنجزا الباقين من نيى من والذ امرالهم
 : ففقتل المحرين الى فسبر ميا فللوا البمربن امل من العجم فتنة عن مى مذ ان على والخلبفة
 : ونمسرا الفلعة خارج الكاننة البيرت وحرترا البعرين عر غاروا وهكذا . ديارهم وفخرب رجالهم
اماكنمم ال عادرا مثم٠رباو وفتلوا امرالهم

 بانير هيا تراروفالدا العجم ديار فى اليقرلمم ان على بعدعا رالخلبفلت العترب واتفق
 ال ومم . البسر: وددوا رهكذا بحماها وفحتعى العشمانية الدولة رانى1 هندخل البسر: الى

 ١ باجمعنا نحن • يغول فاحدعم عبدكم جاء وفد بيت الفى مقدار عددهم ريبلغ فيها يزالرن
 وجننا هم وفتنا الرا( عل حمر٧ا للبسمم العجم عن )كخاية با لفزيل ديار تركما وفد ملمم

 لالفاصة مكانا بعد لمم غميع ولم . رجاسم هر هذه . لكم واالمر . دخيلين الملمين لالن ملك
 ا لمم نعب ان امن البمرغ د يتقدون ان عل قرارم قر ما فاذا الحلل عذا عدثعى فيجون

 مدافع تآلنة او مدفعي مركس ولكل عركبا ١ ٥ ٠ مقدار المراكمب لى ولمم فيه يستقروى مكافا
اخر الى مكان التجارن وشمغلمممقل بندقية اواربععحامل وبمابينثالثين

 الحلبات وبين بينمم خحنح مدعدهم ا فامد )المولة( الحولة عنيوة ال انفذفا ود
 نم فاذا الصلح هذا على يترقف البحرة من التجار وتفىل وررد فان والعتوب )الخليغة(

 لخلب^ات امربقا. يظمرلدى االعالحبينهم امكن غاذا لبحرغرهم امنجانب السلحفبنم
معلوم عبر األن فمر البصوة د والعتوب

 ؤ اوغر!
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(14) رقم الملحق
 )ت البحراني عصفور آل يوسف الشيخ كتاب مخطوطة من وثيقة

 عن الحديث( رجال وتراجم اإلجازات في البحرين )لؤلؤة عنوانه ه(، 11 86
م1701 / ه 1112 البحرين جزيرة على )العتوب( هجوم

 درميىتاننحقماىلالدنانكلوالفوامنا٠ ج ن.
 :^-جغا.مل:.ريامباللعان^نكركثاخنواملمنغاتصهاي

 ومطهنًا( :رانسنريجنةار^احابنا الس.،!
 بذ'تدعيغوالننرطائميةذية٧'كائ٠٠وجذ

 يبناسجبجإراالوانعضهناجنخياباتنتهنثوب
 كابنجبادب^داكناوغا^تتمهمنقالباوعة ستججان

 ان^م^عنهسبغامنكاحااللغقكهمجيواتغخيجاحبجاز:ناتل
امنرلعكنثانثإالتبلدان:مالغ^كامنولرة داجة

 تره مثاننعثهجننالن^وانمة يخهرعهفعنانمننا :
 خنوزحيناناالملكامناكاماكدازنلررعنرنيخ

 ئ،؛وحذا*ةىيمنياوفمخئدث٠-*-.'»ا'ذثلغذمدو
 سارودالرتعنةبناهلوكاعوبعاطزنب^بنالغاربر
 "اكغاحزمعنمانثة"الالماكثخءدربعبدامتبنهبد

 ا١ًامم٠1لوافئزااباتدحومة٠اهلودملمخؤدصيلعوادي
 الجلتيذجندسئلججيحذ٦آلببئ1مبجضردمأ

 ملعندسوءاجنيكثثومافحب^دببنفجيعا:حوو
 مترفحوكنمنغواابردنوصرالنمجنسسؤ^فو الددا

 دأميا.ندجرارجهايعفجيعماجمىنةجعمناالنبانعاترياً
ورستصينالننمالبنخغيثاراجيعلشنحاخبننكب

جتذذ.
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(15) رقم الملحق

 المجتمع )تطور الرسن ودراسة كتاب من البحرين في االستيطان عمر تقدير
35 ص الجمري، حسين محمد أ.حسين ترجمة: القديم(، البحريني

ابرفي جرز فى االسنيطن باأل

 -نة7000مسن قدمهاألكر للحرسيعوذا علىحزر لالسرر دز وخدت لغد

 منطتة البحرس لجريرة الثسلى التالمى على لطعة رلر مطفة نحولت صد و االد. مر

 كل تعود ر األهرد* لهون واحدة هت مدر حمم سمدبم حدث رسبةلال^رلر

 فك كلمت لالستقرار لرسمية المسلفة لمنه بإلضفة و لزمن. من مخلغه لحفة مدينة

لمزير:. حلى ة منتنسر ار االستر من مختلعة معطل

 لالرع تعيرات هالد حدش الهحرس بها مرت التي للمطعة لحت مدى عنى و

 استخدس اضى االر مطم أن يالط تلريحية ات فنر فى له، اإللن اخعالل مذى و

 وحسب منما. سيط • جز اسنحذلم يالط ى احر وفىفرات ٠٠ءر الر و اعه دزر فى

 كل فى المصاحبة االمنيطل ودر لسنغدله ومنى عة١تزر لفغنة الزراعهة لمنطفة

لحهة للد فى دكز بسد الئكم بشا حصة

 لما المغترلمت هذه م فترف كن و مرات عدة الى اال-تيطر فترائ لمت كد و

 لبينية سروف و لسكن عنذ ر االرض استغالل و المبد فر تو حيث ع صميزاتما

 ؤفحيم المحر»ني لمجنمع نطور و نكو عر را-نه فى الر لدم لذ و ثمخنلفة.

 بما مرد لنى النالريح حقب م حفبة كل فى عة و ر المز االرس لملحل ل شنسر

 مح ا(ريو IXT ا ٠ ٩ لعفبت لك هى لكدل عناد أ ففئسع مما و للحرس ر: حز

للمكن عند و لحفة لمك فى عة لصزرر االرع محة و الحفب لك اهم اتلى فحثول
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(16) رقم ملحق
 48 ص كتابه من هو كما اخلوري نص

 جقفئة

يدضمع٠رجبمدد ي بلرر قنة

 ٠غسس،؛لماادجب
 جهئشتج

ا٠٠*٠غ
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 (17) رقم ملحق
49 ص الخوري نص استكمال

 وض ئله، منك حمابة اال-الء ي فاالرص ٠س من البنائه اد

 من فطعة نركت فادا رئ٧و؛حذ وزراعنها حرنها على بقنعر فيها االنان

 م نرزيعها وبعاد رحمنبة بذورها تصح زراعة دود طوبنة لعترة االرم.

االتأج عتر نغاض الني الدببة تبللجاي من حدبد

 الحينة ل٦ قول فى الحرب لمجمع النبعبة لنظربة دخم جدا الصب م

 ان يعقل فال . بعنالها انال ابعا انعع من انه كا تاريفياً، دي لسلة

 عنلف قبل من عدبدة مرات احنالفا نكرز الفي لبحربن جزر ي :جد
 من غيرها دون ندبق انننظي م الرع مدا م وولغباثلبة االمبراشورية القوى

 والننظيات "لباسبة القوى نف تخضع كانت والفي مارايتالمجاسة٠
 كأنه يبض, ٠ لنين و^دالمدن بنالنانة القرى عدد تقدبر اذ م .الحناعية ا

 من بدأ لنغوس في وبلحري، وفع من تالنة لرقم م يعكى تسررذهفي
.ذ'دحوض |الرض؛ج٠ل٠،لحاالمع يب اودارية٠اد

 ٠٠١١٠٠ انمكان ل شية
 ج ؛؛فيي:■ ٦٠: رج١ب٠ئ '؛٠٠ ٠- ٠٠ دية(إلبص مساب
افهكةدنفهععخنجيييبةمحةبب^^كجيععيييهينة:: الممكن ومن

٤ O ل٤
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العاهة ,االستخالصات الفتأئج

 دراستنا من املرحلة هذه يف وإننا وهناية، بداية دراسة للك

 مررنا اليت األفاكر من املستخلصة األفاكر بعض جتميع حناول
 ندوهنا اليت األفاكر هذه ومتثل السابقة، الفصول سائر يف هبا

 هنائية شبه ونتاجئ استخالصات، جمموعة الدراسة هذه هناية يف

 التارخيية، النصوص من جمموعة عرض بعد إلهيا توصلنا قد مأمولة

 متعددة مصادر من مأخوذة التارخيية الوثائق ببعض معززة ويه

 القدماء واملسملني العرب واملؤرخني احلملاء وكتب مكصنفات

 مصادر عن الوثائق هذه بعض نقلنا وكذلك واملعارصين، واملحدثني
 النتاجئ هذه دؤنا وأيضًا العمثاين، الوزراء رائسة أرشيف من مسمتدة

 واملهمتني املؤرخني لبعض معارصة اجهتادات من املستخلصة

 حبرانية لقرى فعلية أمساء حرص يف البحرين لعملاء الثقايف بالرتاث
 البحراين لملجمتع االجمتايع النسيج يف اآلن وقامئة مندثرة،

البحرانيني. من مصنفهيا وغالب املعارص،

 واجلغرافيني املؤرخني واجهتادات التارخيية النصوص هذه وتساندت

 توافر ما بقدر القرى أمساء حرص معلية يف متعددة ثقافية بأدوات

 خرائط من هيلع اطلعنا ما بعض ومن تارخيية، مصادر من هلم

 وتعاىل سبحانه الله حبمد وهذا عمثانية، وثائق من وكذلك طبيعية،

 النتاجئ بعض إىل والوصول مفيدة، أفاكر استخالص عىل ساعدنا قد

التايل: النحو عىل - الكرمي للقارئ - ندرجها
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 من سواء القدماء واجلغرافيني املؤرخني من جمموعة إن . 1

 بعيدة قرون من لنا نقلوا قد املسملني من أو العرب

 احلارض، زماننا إىل اهلجري السابع القرن من وبالتحديد

 عدد بأن اهلجري عرش اخلامس القرن يف العامر وعرصنا

 قرية (360 - 300) بني تراوحت البحرانية والبلدات القرى

 والبلدات القرى من الكبري المك هذا واعتبار حبرانية وبلدة

 تارخي يف والساكين الدميوغرايف التارخي حقائق من واحدة

هلا. التابعة واجلزر أوال« »جزيرة

 عدد بأن واحض مفادها نتيجة إىل الدراسة وتوصلنافهيذه .2

 حقيقته يف هو إمنا الكبري المك هبذا البحرانية والبلدات القرى

 القدماء من واجلغرافيني املؤرخني ملقولة فعيل جتسيد

 هلا التابعة واجلزر أوال جزيرة بأن سواء حد عىل واملعارصين

 وما الزمان، قدمي يف الساكن مأهولة اكنت احلالية( )البحرين
 مصادرمه، بعض أكدته ما وهذا الساكنية، الكثافة عالية تزال

 الوافدين من الناس وعامة بأهلها، عامرة كذلك ظلت ولقد

 والفنت املحن سلسلة عن نامجة صعبة ظروف يف حىت علهيا

 إىل أدى مما والوافدين، األهايل واجهت اليت واالضطرابات

 الظروف بعض يف أثره ترك قد وأمين وسيايس اجمتايع حراك

العددي. وجحمه أوال جلزيرة الساكين احلراك عىل التارخيية

 )مهنم واملسملون احلرب واجلغرافيون املؤرخون اختلف .3

 والبلدات القرى لعدد تقديرمه يف واملعارصون( القدماء

 بأن التارخيية احلقيقة ينسف ال اختالف لكنه البحرانية،
 لعدد حاضنة أرضًا اكنت هبا املرتبطة وجزرها اجلزيرة

 (،360) الرمق استخدم من مفهنم والبلدات، القرى من كبري

 قرية(، ثالمثائة من أكرث أو )أزيد لفظ استعمل من ومهنم
 فالتارخي والتارخيي، العملي البحث يف منطيق االختالف وهذا
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 وبني للواقع احلقييق الوصف بني يتباين - وحقائق حكوادث -

 التفسريات جمموعة وبني فهمه، يف الصادقة االجهتادات

 عدد مسألة خترج ومل والتحريف، الزتوير تتعمد اليت الضالة

 الوصف يف التباين ذلك عن )أوال( البحرين جزيرة قرى

 البحرانية الدراسات بعض ولكن احلقائق، ويل واالجهتادات
 أمساء حرص معلية يف اجهتدت قد - لكه ذلك مع - املعارصة

 حرص من متكن من - الله حبمد - مفهنم البحرانية، القرى بعض

 دراسات وقاربت املائتني، جتاوزت بنحو القرى بعض أمساء

 مل حبرانية وغري حبرانية دراسات وهناك العدد، هذا أخرى

 مل بل وبلدة، قرية املائة حدود احلرص معلية يف تتجاوز

 مائة من بأقل البحرانية القرى حرص أخرى دراسات تستطع

احلرص. معلية يف الصعوبات بعض وجود توقع مع

 لملؤرخني الذاتية االجهتادات بني االختالف معلية أثبتت .4

 مع البحرانية، والبلدات القرى ألمساء املدون احلرص يف

 القرى عدد بني تقديرمه معليات يف واحض تفاوت وجود

 يتجاوز الذي اآلن عددها وبني والعامرة(، )املندثرة القدمية

 القرى عدد بني الفارق تقليل يف جدواها بقليل املائة حدود
 حارض يف عددها وبني التارخي يف اكنت مكا البحرانية

 وغري البحرانية الدراسات بعض أوحضته ما وهذا البحرين،

 البحرانية والبلدات القرى حرص حبملية اهمتت اليت البحرانية

 اليوم حارضها يف يه ومكا التارخي، يف اكنت مكا بأمساهئا

 الدراسات هذه إحدى ويه م،2009 النويدري دراسة فاقرتبت

 وبلدة قرية (227) من القرى ألمساء حرصها يف بلغت اليت

(.360) من باقية وحارضة مندثرة

 يف البحرانية القرى عدد تقلص بني ارتباطًا دراستنا أوحضت .5

 األعظم، الشتات بعرص عرف فميا خباصة األخرية الثالثة القرون
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 أوال جزيرة في المستضعف البحراني للشعب حدث ما وبين
 داخلية وحروب وفتن ونكبات ومآس ومظالم اضطهاد من

 وحاالت قسري، تشريد عمليات حدوث إلى أدت وخارجية
 خارج وباتجاه حيناً، الداخل باتجاه للبحرانيين واسعة شتات

 في بخاصة المذكورة الثالثة القرون في أخرى مرات الجزيرة
الميالدي. عشر الثامن الهجري، عشر الثاني القرن

 ماحدث ين بوضوح ربطوا والمحدثين القدماء إنالمؤرخين .6
 عسكرية وهجمات وكوارث ومحن فتن من البحراني للشعب
 خارجها، ومن الجزيرة، داخل وطغاة بغاة قساة والة من متكررة
 حيث البحرانية، والبلدات القرى من الكبير الكم تقلص وبين
 المباشرة بالعالقة نفسه والخوري والريحاني، النبهاني، قال
 فيها، الساكنين عدد وفي القرى عدد في التراجع هذا بين

 واضطرابات فتن من والبلدات القرى هذه على جرى ما وبين
سواء. حد على والخارج الداخل في

 لمؤرخين من تاريخية تأكيدات الدراسةأثبتنا إننافيهذه .7
 والبلدات القرى عدد من الكبير الكم هذا بوجود والجغرافيين

 التاريخية بالكتابة المهتمون اعتمدها متعددة ثقافية بأدوات
 النصوص بعض باستحضار دراستنا أوضحت فقد الشعوب، لحياة

 سبعة عن يزيد بما مصادرها من الشأن بهذا الخاصة التاريخية
 للجزيرة الجغرافية الخرائط بعض وبقراءة ونصف، قرون

 وبعض التاريخية، والوثائق األخيرة، عصورها في بخاصة
 البحرانية وغير البحرانية الدراسات ومجمل الهامة، الرسائل

 بعمليات أو البحرانية القرى عدد ذكر بعملية اهتمت التي
 بعضها تجاوز بنحو القرى لمجموعات وفعلية متأخرة إحصاء
بحرانية. وقرية بلدة المائتي حدود
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 عصور يف قامئًا والساكين البرشي االنتشار اكن مكا إنه .8

 من هائلة وبأعداد اجلزيرة من المشايل القسم يف قدمية

 من املسافة امتداد عىل اجلزيرة وسط يف والنفوس القرى

 بربورة قرية بني ما )أي الغريب الساحل حىت الرشيق الساحل
 اجلديد الساكين التوزع فإن غربًا( كرزاكن قرية رشقًاحىت

 المشالية، باملنطقة غالبه يف حمصورًا ظل اليوم حارضنا يف

 وسط يف الواحض توسعه مع اجلنوب، اجتاه يف انتشاره وكرث

 نمسة املليون جتاوزت الناس من هائلة وبأعداد اجلزيرة،

 متداولة، معلومات ولكهنا رمسية، غري إحصاءات حبسب

 القمسني يف اآلن الساكين واالنتشار التوسع هذا ويثبت
 يف الساكن مأهولة اكنت اجلزيرة هذه أن والوسط المشايل

البرش. مبمجوعات وعامرة الزمان قدمي

 بدوافع أو عملية بدوافع - املشككني أن دراستنا وأوحضت .9

 ومه وقرية، بلدة (360) وجود وعرقية-يف ومذهبية سياسية

 تارخي من املحلية األصالة عنرص شطب إىل سعوا إمنا قلة

 إلهيا الوافدين ووضع البرشية، كثافهتا من التقليل أو اجلزيرة

 األصليني الساكن مع التامة املساواة موضع - ذلك مقابل يف -

 ممن الباحثني بعض قبل من األصيل وجودمه إبطال بغرض

 إىل الوافدين أن ملقولة يسؤقون فهم اجلزيرة، عىل وفدوا

 بعمليات أو طبيعية هبجرات اكنوا سواء )أوال( البحرين جزيرة

 الساكن جكماعات وأعدادمه وجودمه يف مه والقرصنة الغزو

 هؤالء نظر يف األصليون فالساكن اجلزيرة، يف األصليني

 تارخي يف اختالف مع وافدة مجاعات كذلك مه املشككني

 فالوافدون الزمين، وبعده البحرين جزر إىل وجميهئم وفادهتم

 املساوة، قدم وعىل مجيعًا، مه األصليني بالساكن يمسى وما

 خلطوا وبذلك األصالة، عدم يف متساو فاللك هلم، أصالة ال
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 توارثوا الذين املحليون الساكن أحضى إذ بالنابل، احلابل

 وفدوا الذين كأولئك قرن بعد قرنًا والتناسل بالتوالد وجودمه
 وحقائقه، بالتارخي شديد ظمل وهذا قرون، ثالثة من أقل قبل

البحرين. ألهل وأذى

 وصرب قدرهتا - البحرانية خباصة - الدراسات هذه بعض أظهرت .10

 رمق من والتحرك واملتابعة، واحلرص الرصد عىل هبا القامئين

 مائتني عن يزيد ما إىل به والوصول املائة قبل اكن سابق

 أمساء عن الباحثون وسيمتكن حبرانية، قرية وعرشين ومخس
 الحقًا( جديدة أمساء إىل والوصول التدقيق من القرى هذه

 التدرجيي جناحها من جيدًا مستؤى الدراسات هذه أثبتت وقد

 الرتامج، عمل مكصادر املتاحة الثقافية األدوات استخدام يف

 قرانا عن املسمتر البحث عىل وغريها اجلغرافية واخلرائط
 الوصول بغرض حايًا العامرة البلدات إىل باإلضافة املندثرة،

 ما يرتاوح الذي منه القريب أو األعىل الرمق إىل أمكن ما

 اجلغرافيني تقديرات حبسب وبلدة قرية (360 - 300) بني

املنشورة. التارخيية والوثائق واملؤرخني

 - البحرانيني خباصة - الباحثني بعض جهود تطور دراستنا أوحضت .11

 البحرانية، والبلدات القرى عدد عن التدرجيي الكشف يف

 املعروفة القرى عدد اكن فقد الفعلية، أمساهئا وحرص وحتديد

 بلدة أو قرية املائة حدود عند املنرصم العرشين القرن بداية يف

 عرش الثاين القرنني يف البحرانيني شتات حاالت حدوث بعد

 واجلغرايف املؤرخ دراسات ذلك ومن اهلجريني، عرش والثالث

 مزيد عن الكشف معليات تتابع مث م(، 1908) لورمير الربيطاين

 يف بلغت مث قرية 135 حتديد إىل لتصل القرى هذه أعداد من

 بلغت حىت أخرى دراسة يف مفائتني قرية، 165 الحقة دراسة

 دراسة يف القرية هذه ألمساء الفعيل والتحديد احلرص معلية
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 دراسة يف مكا وبلدة قرية وعرشين ومخس مائتني متأخرة

م.2009 سنة النويدري سامل األستاذ

 القرى من نوعني وجود إىل الباحثني أنظار دراستنا لفتت .12

 كبرية قرى والقريب، البعيد تارخيها عرب البحرانية والبلدات

 مثل هبا ملحقة صغرية قرى اجلغرافية دائرهتا يف تمشل

 التارخيية وعايل الكربى، وتوبيل سرتة وجزيرة القدمي البالد

 بعض فإن التارخيية ومساهيج القدمية، واملاحوز القدمية،

 مه حساب والرصد واحلرص العد معليات يف أغفلوا الباحثني

 واكتىف الكبرية، القرى سياج حتت تندرج اليت الصغرية للقرى

 إلحصاء التفات دون الكبرية والبلدات القرى وعد حبرص بعضهم
 صغرية البحرانية القرى من آخر ونوع الصغرية، قراها وحرص

 ولكهنا احلمج، متوسطة أو البرشية وكثافهتا مساحهتا يف احلمج

 كقرية مهنا الواحدة تعد بل مهنا، أصغر قرى إىل تتفرع ال
 وبذلك وغريها، مجرة وبين وسار مقابة مثل ومستقلة واحدة

 الكبرية القرية ألن أقل لديه البحرانية القرى عدد جمموع أصبح

 أو السبع أو األربع الفرعية قراها بعدد وليس واحدة حتسب

الكبرية. للقرية التابعة القرى جمموعة من أكرث أو أقل

 املعروف اللبناين والباحث املؤرخ دراسة أن دراستنا أوحضت .13

 عدد يف تشكيكها يف واجهت اخلوري( إحساق )فؤاد الدكتور
 إىل يفتقر ملن حتديًاحقيقيًا جسدت إشاكلية البحرانية القرى

 اليت الثقافية األدوات ومعرفة البحرانية، القرى تارخي ثقافة

 البيانات وأخذ البحرانية القرية خصائص فهم عىل تساعده

 هذا اعمتاد عدم إىل النظر دراستنا ولفتت عهنا، املعرفية

 القرية هذه وجود ملعرفة هامة أدوات عىل دراسته يف املؤرخ

 كتب أو الرتامج كتب استخدام عن جعزه مثل تارخيها من ويشء

 جسالت عىل اعمتد قد احلظ لسوء وأنه البحرين، عملاء بعض
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 املنرصم، العرشين القرن من الثاين العقد إىل تعود رمسية

 قرى إىل اإلشارة - هسوًا أو -معدًا أمهلت قد جسالت ويه

 تستويف ومل العتوب، قبيلة من خليفة آل جميء قبل البحرين

واملعيشية. والثقافية االجمتاعية احلياة جوانب من كثرياً

 وضع الصعب من حبرانية: قرية (360) لوجود التقديري العمر .14

 جمموع فهيا اكنت اليت الزمنية للفرتة زمين تارخي حتديد

 ولكن البحراين، املجمتع يف قامئة والستني« الثالمثائة »القرى

 الكتابات بعض تارخي من مسمتدة تارخيية مؤرشات بالتأكيد مثة

 تقديرية معرفة عىل تساعدنا ووثائقهم املؤرخني ومن التارخيية

 قياس وسنحاول القرى، هذه جمموعة فهيا املوجودة للفرتة

 ميكن اليت البرشي اخلطأ فرصة مع ظهورها، لزمن تقديري

 عام من أبعد زمن لتحديد فرص فمثة اجهتادنا، تنسف أن

 جزيرة الدمشيق املجاور ابن فيه زار الذي م(1291ه/690)

دإمامية«. وصفها قرية (360) وجود حقيقة وجسل البحرين

 التارخي هذا من املدمرة القرى هذه معر تقدير وحسبنا

 الرحالة جميء حىت ه(690 عام املجاور ابن وفاة )تارخي
 منطقتنا، إىل م1765ه/1 881 عام نيبور كريسنت الدامنريك

 نور بن إمساعيل الفداء كأيب آخرين أقوال بيهنام وظهرت

 بن معر بن حممد بن حممود الدين مجال بن عيل الدين

 يف م(1331ه/732 )ت محاة صاحب أيوب بن شاهنشاه

 اخلليجي والربان العريب املالح ولكام البلدان(، )تقومي كتابه

 ظهور وكذلك الفوائد، كتابه يف ه(906 )ت ماجد بن أمحد

 10) يف مؤرخة وثيقة ومهنا الوجود هذا تؤكد عمثانية وثائق

(، الوثائق) قسم يف بينا مكا م(1573ه/981 صفر هشر من
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 بني او ه( 1181 و) ه(690) عايم بني الزمين الفارق وحبساب

 التقرييب التارخيي العمر يكون م(1765و) م(1291) تارخيي

 بعقد أقل أو السنني من قرون مخسة حوايل القرى هلذه

 زمنية فرتة أو أبعد تارخيي معق وجود احمتال مع واحد،

 يف سابق مؤرخ قول عىل عرثنا ما إذا العمر هلذا أطول

 عامر وجود عىل يؤكد الدمشيق املجاور ابن لزمن وجوده

 فالغزو تغايل،والرب العمثاين الغزو حوادث حىت القرى هلذه

 حىت العارش القرن من الواقعة الفرتة يف الدايم العامين

اهلجري. عرش الثاين القرن

 والرافضني املشككني أن التارخيية الدراسة هذه يف لنا تبني .15

 دعاوهيم رمغ - يستطيعوا مل والستني( الثالمثائة )القرى لوجود

 عملية، بأدلة ومشبعة معززة مضادة دراسات تقدمي - املضادة

 هذه وجود بأن مزامعمه تثبت تارخيية حقائق إىل ومستندة

 ثقافهتم، يف البحرانيني بعض صنعها أسطورة جمرد القرى

 البحراين، للشعب التارخيي الواقع يف هلا أساس ال ومزامع

 سوى معتربة إثبات أدلة لنا واملنكرون املشككون يقدم ومل

 حقائق إىل يستند ال القرى هذه وجود بأن هلمأقوا ترديد

 »تصور جمرد املشككني من البعض نظر يف أهنا أو تارخيية
 ينجزوا مل فإهنم ذلك عن وفضالً الشيعة، أذهان يف ذهين«

 حبدم العملية قناعاهتم تعاجل مكمتلة تارخيية دراسات حبد

 فقط وأهنم البحراين، التارخيي الوجود يف القرى هذه وجود

الناس. وجوه يف واخلبار الزوبعة بإثارة اكتفوا

 بن محد الشيخ وحامكها البحرين شيخ ذكره ما مجعنا إذا إنه .6

 خالل الربيطاين لملعمتد رسالته يف خليفة آل عيل بن عيىس

 سنة رمضان )غرة املنرصم القرن من الثالثينات منتصف

 املنامة مدينيت عدا وبلدة قرية مائيت عن يزيد مبا ه( 1355
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 مائة بحدود اندثرت التي القرى عدد مجموع مع والمحرق
 قرية (65) حدود وفي النويدري، معجم بحسب بحرانية قرية

 عدد يكون اآلخرين البحرانيين العلماء مصادر من استخلصناها
يأتي: كما صيغتين على القرى

األولى التقديرية الصيغة

 قرية (200) من أكثر
 حاكم رسالة يف جاء كما

 بن محد الشيخ البحرين
 خليفة آل علي بن عيسى

 يف الربيطاني املحتمد إىل
 من الثالثينات عقد منتصف
ويوافق العشرين، القرن

 غرة يف الرسالة تاريخ
ه 1355 سنة رمضان شهر

 قرية (100) أكثرمن
 مندثرة حبرانية وبلدة

 معجم وفق خربت قد
النويدري

 عامرة (قرية 125)
 إىل باإلضافة حاليًا،
 ومدن واملحرق املنامة

قائمة. جديدة

 باإلضافة وبلدة. قرية 300 =100 + 200 التقديري: المجموع يكون
القرى. من عدد كليهما وفي والمحرق، المنامة مدينتي إلى

الثانية التقديرية الصيغة

 كما وبلدة قرية (200)
 البحرين حاكم رسالة يف

 بن عيسى بن محد الشيخ
 إىل خليفة آل علي

 يف الربيطاني املحتمد
 القرن من الثالثينات عقد

 تاريخ ويوافق العشرين،
 شهر غرة يف الرسالة
ه1355 سنة رمضان

 قرية (100) أكثرمن
 حبسب مندثرة وبلدة
 األستاذ املؤرخ معجم

 النويدري، الله عبد بن سامل
 وبلدة قرية (65و)

 من مستخلصة مندثرة
 لبعض خمتلفة مصادر

 واملؤرخني احلملاء
 والباحثني جلغرافيني، وا

البحرانيني.

 حبرانية وبلدة قرية (125)
 باإلضافة حاليًا، عامرة

 املنامة مدينيت ذلك إىل
 ما جديدة ومدن واملحرق
اآلن. حىت قائمة تزال

 بلدة. و قرية 365 = 165 + 200 التقديري: المجموع يكون
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 من عدد كذلك لكهيما ويف واملحرق، املنامة مدينيت إىل باإلضافة
 وميكن جديدة، سكنية وأحياء صغرية مدن جمموعة وأيضًا القرى،

 العد من العتوب جميء بعد املستحدثة القرى بعض شطب
إلحصاء. وا

 الصيغتني لكتا يف قدميًا البحرانية القرى عدد يتطابق وبذلك

 واملدن القرى مراعاة مع العدد هذا من قريبًا أو احلايل عددها مع

 عهد بعد اندثرت اليت القليلة والقرى جديدًا, إنشاؤها مت اليت

 عقد منتصف يف خليفة آل عيىس بن محد الشيخ البحرين حامك

 وضبط العد يف خطئنا احمتال مع العرشين، القرن من الثالثينات

 العدد من القرى بعض وإسقاط األكرث أو باألقل احلسابية العملية

 وجودها حول وقع أو البحرانيني املؤرخني عند مكررة اكنت إن

أخرى. ملسوغات أو باالمطئنان يشعرمه مل اختالف
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 ه 1403 طبعة لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار رضوان، محمد

م. 1983-
 في النظار تحفة بطوطة، بن إبراهيم بن محمد الله عبد أبو .2

 بيروت ودار صادر، دار ،2 ج األسفار، وعجائب األمصار غرائب
م.1960 ه 1379 سنة طبعة لبنان، والنشر، للطباعة

 نزهة اإلدريسي، إدريس بن الله عبد بن محمد الله عبد أبو .3
 والنشر، للطباعة الكتب دار عالم اآلفاق، اختراق في المشتاق
م. 1989 طبعة لبنان، بيروت،

 استعجم ما )معجم كتاب البكري، العزيز عبد بن الله عبيد أبو .4
 مطبعة السقا، مصطفى تحقيق والمواضع(، البالد أسماء من

 سنة طبعة القاهرة، مدينة والنشر، والترجمة التأليف لجنة
إلكترونية. نسخة ه 1364

 لجوهر(، ومعادنا الذهب )مروج المسعودي، الحسين أبوعلي .5
م.1983 طبعة األول، الجزء

إلكترونية. نسخة العرب، جزيرة األصفهانى، لغدة أبو .6

483



 بن حممود الدين مجال بن عيل الدين نور بن إمساعيل .7

 كتاب محاة، صاحب أيوب بن شاهنشاه بن معر بن حممد

إلكرتونية. نخسة البلدان(، )تقومي

 جلزء لعربية، لبالد يف رحلة العرب.. الرحياين،ملوك أمني .8

 الطبعة تارخي الثامنة، الطبعة لبنان، بريوت، اجليل، دار الثاين،

م.1987 سنة

 بابويه آل فهرست البحراين، املاحوزي الله عبد بن سلميان .9

 مكتبة نرش احلسيين، أمحد السيد حتقيق البحرين، وعملاء

 اإلسالمية اجلمهورية املقدسة، مق مدينة املرعيش، الله آية

ه 1404 تارخيها: اخليام، مطبعة طبعة إيران، يف

 عملاء فهرست البحراين، املاحوزي الله عبد بن سلميان .10

 الطبعة املحقق، النارش، الزايك، فاضل حتقيق البحرين،

م.2001 / ه 1421 األوىل:

 الربوة شيخ طالب أيب بن حممد الله عبد أبو الدين مشس .11

 والبحر، الرب جعائب يف الدهر خنبة الدمشيق، األنصاري

 طبعة بطرسبورغ، مدينة اإلمرباطورية، األاكدميية املطبعة

م.1281 - م1865

 ممجع الرويم، احلموي ياقوت اله عبد أبو الدين هشاب .12

م. 1988 تارخي ألايزبك، مطبعة البلدان،

يف الفوائد ) كتاب ،النجدي ماجد بن أمحد الدين هشاب . 1 3

 منقولة إلكرتونية نخسة والقواعد(، البحر عمل أصول معرفة

 سنة الشام بدمشق الظاهرية املكتبة يف نادرة نخسة عن

املرادي. حمسن اجلليل العامل نخسها ه1001

مراصد البغدادي، احلق عبد بن املؤمن عبد الدين صيف . 1 4

إلكرتونية. نخسة ،1 ج والبقاع، األمكنة أمساء عىل االطالع

484



 املبتدأ وديوان العرب كتاب خلدون، بن حممد بن الرمحن عبد .15

 من عارصمه ومن والرببر والمجع العرب أيام يف واخلبر

 منشورات العايص، جحر األستاذ حتقيق األكرب، السلطان ذوي

م.1983األوىل، الطبعة لبنان، بريوت، احلياة، مكتبة

 البارودي، معر الله عبد تعليق ألنساب، المسعاين، الكرمي عبد .16

 - ه1408 سنة األوىل، الطبعة لبنان، بريوت، اجلنان، دار

م. 1988

 ترامج يف البدرين أنوار البحراين، البالدي حسن بن عيل .17
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 عرب البحرين حسني، أبا عيل ود. خليفة، آل خالد بن الله عبد .18
اواجهرية. 1 م،1991 سنة البحرين، ،2 ج التارخي،

 اإلسالم، صدر يف البحرين العاين، الكرمي عبد الرمحن عبد .19
 م2000 الطبعة سنة األوىل، الطبعة لملوسوعات، العربية الدار

ه1421-

 مخسة خالل املنامة مدينة العريض، حممد عيل الكرمي عبد .20
 لبنان، بريوت، والنرش، للدراسات العربية املؤسسة قرون،

ه 1427 / م2006 الطباعة سنة األوىل، الطبعة

 يف التارخي قضايا من بعنوان: منشورة دراسة حبيبة، عيل .21
 سنوية، نصف دورية الوثيقة، جملة اخلامس، العدد البحرين،
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 اخلامس، العدد البحرين، مبملكة الوثائق مركز عن صادرة

م.1984ه/1404شوال الثالثة، السنة

 - 1783) من السيايس البحرين تارخي طهبوب، محدي فائق .22

 السالسل، دار منشورات الكويت، دولة عملية، م(،رسالة1870

م. 1973 سنة األوىل، الطبعة

 )تطور البحرين يف والدولة القبيلة اخلوري، إحساق فؤاد .23

 بريوت، لبنان، العريب، اإلمناء معهد وممارسهتا( السلطة نظام

م.1983 سنة األوىل، الطبعة

 شعالت ديوان البحراين، الهسالوي سلمي آل سملان بن حمسن .24

م.2009 طبعة الزمان، سادات وآله النيب رثاء يف األحزان

 البحرين تارخي العابدين، زين وبشري الله، عبد أمحد حممد .25

م.2002 طبعة م(،2002- 1500) احلديث

 الساحلية واملدن اجلزر تارخي اكزروين، إبراهمي بن حممد .26

إلكرتونية. نخسة الفاريس، اخلليج يف

 الرشكة العريب، اخلليج من ملحات األنصاري، جابر حممد .27

 األوىل، الطبعة البحرين، املنامة، والتوزيع، للواكالت العربية

ه. 1380 - م 1970 سنة الثاين، يناير/اكنون

 صوحان، بن صعصة الحشحش اخلطيب مرهون، جواد حممد .28

 والنرش للطباعة الفردوس دار األمني، حسن السيد تقدمي

 ه 14 10 الطبع سنة األوىل، الطبعة لبنان، بريوت، والتوزيع،

م.1990/

 األسود، الذهب ساحل املسمل، موىس احلاج ابن سعيد حممد .29

 دار منشورات العريب، اخلليج ملنطقة إنسانية تارخيية دراسة

 م1962 سنة الثانية، الطبعة لبنان، بريوت، احلياة، مكتبة

إلكرتونية(. )نخسة
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 أوال، تارخي يف الآلل عقد التاجر، أمحد بن عيل حممد .30

 للطباعة األيام مؤسسة بمشي، إبراهمي األستاذ وإعداد تقدمي

م.1992 الطبع سنة األوىل، الطبعة البحرين، والتوزيع، والنرش

 تراثنا سلسلة البحرين، شعب تراث من النارصي، عيل حممد .31

 سنة األوىل، الطبعة البحرين، مملكة الرشقية، املطبعة ،1 رمق

م.1990ه/1410 الطبع

.االجمتايع والتغري البرتول ،الرميحي غامن حممد .32

 لعربية جلزيرة ورشق اخلليج حممدحممودخليل،تارخي .33

 العربية، الدويالت حمك ظل يف البحرين بالد بإقلمي املمسى

 مرص مجهورية القاهرة، والتوزيع، للنرش مدبويل مكتبة

م.2006 سنة األوىل، الطبعة العربية،

 من البحرية والتجارة املالحة يف البحرين دور مقر، حممود .34

 للدراسات عني العباسية، اخلالفة سقوط حىت اإلسالم صدر

 األوىل، الطبعة مرص، القاهرة، واالجمتاعية، اإلنساية والبحوث

م.1997سنة

 األسطورة ،1890- 1813 خليفة.. بن حممد اخلليفة، حممد يم .35

 األوىل، الطبعة لبنان، بريوت، اجلديد، دار املوازي، والتارخي

م. 1996 الطبع سنة

 تارخي يف النحرين قالئد اخليري، مبارك بن جوهر بن نارص .36

 الشقري، الله عبد بن الرمحن عبد ودراسة تقدمي البحرين،

 مملكة املنامة، والتوزيع، والنرش للطباعة األيام مؤسسة

)خمطوط(. م2003 ه1424 سنة األوىل، الطبعة البحرين،

 الد يف لعيونية الدولة نقود الرشعان، الله نايفبنعبد .37

 اإلسالمية، والدراسات للبحوث فيصل امللك مركز البحرين،

ه1423 طبعة السعودية، العربية اململكة الرياض،
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 ومواقف، وتاريخ نسب البحارنة، ربيعة، قبيلة الربيعي، نجاح .38
 العربية الجمهورية دمشق، والتوزيع، والنشر للطباعة تموز

ه 1433 / م20 12 وتاريخها األولى، الطبعة السورية،
 لعربي لخليج في البرتغالي النفوذ الصيرفي، نوالحمزةيوسف .39

 رسالة الميالدي، عشر السادس القرن الهجري، العاشر القرن في
م.1983 ه 1403 الرياض، السعودية، العربية المملكة ماجستير،

منشورة: غير ودراسات مصادر
 على لتدميرية وآثاره للبحرين العماني االحتالل يوسفمدن، .1

منشورة. غير دراسة العلمية، حركتها
 غير دراسة البحرانية، القرية تاريخ في دراسات مدن، يوسف .2

.منشورة
 - 1014) القسري وتهجيرهم البحرانيين شتات مدن، يوسف .3

ه(. 12 86

اللغة: معاجم

 للطالب، عصري لغوي معجم الطالب.. رائد مسعود، جبران .1
للماليين. العلم دار

الصحاح. معجم الرازي، القادر عبد بن محمد .2

وعلمية. أدبية بمجالت منشورة مقاالت ثالثاً:

 اإلمبراطوريات (1800- 1300) العربية الجزيرة شرق كول، جوان .1
 الشايب، جعفر ترجمة اإلمامية، والشيعة المتصارعة التجارية

ه 1416 سنة الثاني، ربيع الثاني، العدد الواحة، مجلة
 وبحث دراسة الموسم، النويدري،مجلة الله سالمبنعبد .2

 المجلد عشر، الحادي العدد البحرين، في العلمية األسر
الثالث.
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 الفكري البحرين »تراث مقال: النويدري، الله عبد بن سامل .3
 العدد الرمضانية، »املجلة املتعاقبة، اإلسالمية العصور يف

م.2010ه/1431 سنة رمضان هشر العارش،

 دراسة البحرين، يف الربتغايل النفوذ تارخي من صفحات .4
 سنوية، نصف دورية البحرانية، الوثيقة جملة يف منشورة

 األول، العدد البحرين، مملكة يف الوثائق مركز عن تصدر
م. 1982 سنة يوليو/متوز ه 1402 رمضان هشر

 وآثار تارخي مجعية جملة دملون، النارصي، عيل حممد .5
 تارخي أوال، جزيرة قرى ممجع عرش، الثامن العدد البحرين،

م(.2000/1999) املجلة، عدد صدور

 البحرين، قرى ممسيات »من مقال: النارصي، عيل حممد .6
 مجعية دملون، جملة ،68 - 63ص تارخيي«، - جغرايف ممجع

م.1999 سنة ،18) العدد البحرين، وآثار تراث
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العامة الفهارس





فهرساألعالم

..63 ،43 ،40 خليفة: آل

..316 عصفور: آل

..69 الخوري: إبراهيم

..310 التوبالني: المبارك إبراهيم

،46 الهجيري: المبارك ناصر بن إبراهيم

119، 261، 263، 264، 1 31، 331، 377..

..140 البحرين(: ملك ) زامل بن أجود

.98 ،15 األحساء:

..100 البحراني: صالح بن أحمد

..46 الماحوزي: الله عبد بن أحمد

حفصي: الجد البحراني الله عبد بن أحمد
298..

 ،66 ،54 )الرحالة(: السعدي ماجد بن أحمد

67، 69، 96، 108 ،180 - 186..

...301 سرحان: بن محمد بن أحمد

..294 ،107 الشريف(: ) اإلدريسي

..101 العماد: ذات إرم

..109 األزد:

..73 الخوري: إسحاق

..163 اسطنبول:

 جمال بن علي الدين نور بن إسماعيل
الفداء.. أبو = محمود الدين

.150 ألبوكيرك: دي الفونسو

..69 المتحدة: العربي اإلمارات

،208 ،133 ،132 ،108 ،80 الريحاني: أمين

217، 218، 354..

..110 المنصور: خليل أنيسة

..234 البيتعليملسالم: أهل

..145 نزار: بن أياد بنو

الكتاب.. صفحات معظم في موجود : أوال
..100 ربيعة: بن أوال

..101 شداد: بن أوال

..15 إيران:

’.371 سلطان: خان بابا

.152 ،150 برتغالي(: رحالة ) باروس

.178 فارس: بحر

 صفحات معظم في موجود : البحرين
الكتاب.

 صفحات معظم في موجود البحرانيون:
الكناب.
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.28 ،27 ،25 الشيعة: البحرانيون

.15البدو:

.135 ،109 المطيري: عوض عبيد بن براك

.359 ،54 البرتغاليون:

.313 ،304:العالي بشار

.68 العابدين: زين بشير

.51 بطوطة: ابن

.107 ،50 وائل: بن بكر بنو

.354 تشارلز(: ) بلجريف

.115 ألماني(: عالم ) كوبتش بول

.227 ،226 ،225 كونيتش: بول

)ت(
.145 ،107 وائل: بن تغلب بنو

.99 الحمير: بن توبة

.50 تميم: بنو

.112 الدخان: تالل

.150 برتغالي(: رحالة ) يبرير تومي

)ج(
.287 عباس: آل حسين جاسم

.86 فران: جبرائيل
.145 ،140 )قبيلة(: الجبور

.47 سترة: جزيرة

.294 صالح: النبي جزيرة

.286 يتيم: الله عبد حبيب جعفر

.48 البحراني: الخطي جعفر

.74 ،46 الخطي: جعفر أبو

 الخزرجي الله عبد بن الملك عبد بن جعفر
.169 البحراني:

 ،49 ابحراني: القطيفي محمد ن جعفر

.286 يوسف: محمد جعقر

.145 األنصاري: الهارون خالد بن جالل

.182 فيعمان(: جلفار)

.187 ،11كول: جوان

جون. فيليكس = فيليكس( ) جونز
جيرمان. روبرت = روبرت( ) جيرمان

)ح(
.220 ،219 ،208 ،21 ،15 وهبة: حافظ

.51 العسقالني: حجر ابن

 الشاطري: العسكري حسين بن علي بن حرز
198.

.286 السعيد: إبراهيم حسن

.424 ،139 الجمري: حسين

 الهمداني الصمد عبد بن الحسين
.316 ،299 الجبعي:

.134 ،16 البحارنة: محمد حسين

 )شيخ خليفة آل عيسى بن حمد
.309 ،261 - 258 البحرين(:

.15 العمانية: الحمالت

.271 ،190 الوحيدي: حميد

)خ(
.109 خلدون: ابن

.98 البصرة: خليج

.98 عمان: خليج

)د(
.298 شافيز: بن داود

.103 العيونية: الدولة
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)ذ(
.168 الذهبي:

)ن
.69 الخيمة: رأس

.50 ربيعة: بنو

.291 ،280 ،279 ،40 جيرمان: روبرت

)ز(
.169 الزركلي:

.373 خان: قزل بن سلطان زمان

)ص(
 ،313 ،312 ،261 - 255 ،37 النويدري: سالم

335.

.233 ،208 هاشم: سعيد

 البحراني: الماحوزي الله عبد بن سليمان
46، 290، 295، 297، 313، 372، 427.

.46 الماحوزي: سليمان
.99 العكلي: السمهري

.300 علي: بن سهالن
.373 سلطان: ك سوند

)ض(
.53 افريقيا: شرق

.107 اإلدريسي: الشريف

البحرانيون. = البحراني الشعب
 السهالوي محسن = األحزان شعالت

البحراني.
.182 روسي(: )مستشرق شوموفسكيو

.102 ،97 الربوة: شيخ
.84 اإلمامية: الشيعة

الشيعة. البحرانيون — البحرين شيعة

)ص(
.300 ،101 العبدي: صوحان بن صعصعة

 ،425 القدمي: سليمان بن علي بن صالح

428.

)ط(

.191 طهران:

)ع(
.100 شداد: بن عاد

.110 ربيعة: بن عامر بنو

- 208 ،54 إيراني(: )مؤرخ فروغي عباس

.236-233، 17: لمرشد عباسا

،208 ،198 ،117 ،49 المرشد: ميرزا عباس

409.

.238 ،237 ،236 ،208 سيف: آل الله عبد

.137 خالد: بن الله عبد

.198 الكراني: سليمان بن الله عبد

.379: العرب عبدالله

.17 الطباطبائي: الجليل عبد

 ،110 ،109 العاني: الكريم عبد الرحمن عبد
134، 147.

.143 خلدون: بن محمد بن الرحمن عبد

.425 الموسوي: الحسين بن الرؤوف عبد

.287 حمزة: يوسف الجليل عبد

.286 حبيل: محمد علي عبد

.107 ،101 ،50 القيس: عبد بنو

،208 العريض: محمد بن علي الكريم عبد

232، 233، 310، 334، 407.
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 ،148 ،147 الحميدان: ناصر بن اللطيف عبد

208،172، 221، 222، 223.

 )صفي البغدادي الحق عبد بن المؤمن عبد
.98 الدين(:

.182 هاشم: الهادي عبد

.115: العبديون

.373 مذكور: آل عبيد

 ،33 ،18 ،17 ،16 ،15 ،13 قبيلة(: ) العتوب

48، 360.

.15 العثمانيون:

.118 قبائل(: ) العدنانية

.15 العراق:

.145 البحارنة: عرب

.29 البحرانيون: الشيعة العلماء

.137 حسين: أبا علي

 ،295 ،100 البحراني: البالدي حسن بن علي

300، 301.

.298 العسكري: الشاطري حسين بن علي

.426 ،425 القدمي: سليمان بن علي

.300 ،101 السالم: عليه طالب بي بن علي

.373 مذكور: آل عبيد بن علي

.74 األحسائي: العيوني المقرب بن علي

.56 العمانيون:

.300 المعلم: عمير

)غ(
.182 فرنسي(: مستشرق ) فران غابريل

.265 البحراني: الغريفي

.359 ،15 للبحرين: البرتغالي الغزو

.362 ،55 للبحرين: العماني الغزو

)ف(
.279- 276 ،208 ،21 طهبوب: حمدي فائق

.181-177 ،2 1الفداء: أبو
.26 الجعفري: الفقه

،28 ،27 ،26 ،23 ،15 الخوري: إسحاق فؤاد

29، 30، 42، 43 49 63 - 79، 91 162،

401 - 406.

،215 ،208 ،207 ،54 ،21 جونز: فيليكس

216.

)ق(
.182 حافظ: قدري

.182 قلعجي: قدري

.377 خان: قزاع

.173 ،15: القطيف

.145 بنوقضاعة:

.98 قطر:

.112 لعمرو: ا قلعة

)لى(
.182 روسي(: )مستشرق كراتشكوفسكي

.295 كربالء:

 ،15 ،11 دانمركي(: رحالة ) نيبور كريستين

52، 54، 79، 187 - 190، 352، 353.

كوبتش. بول = بول( ) كوبتش
.101 الكوفة:

.53 ،1: )جوان( كول

.98 الكويت:

)ل(
.138 ألرسن:

.291 ،276 - 274 ،15 )ج.ج(: لوريمر
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)م(
.298 العريضي: الصادقي هاشم بن ماجد

 ،142 ،76 ،54 ،52 ،14 الشيباني: المجاور ابن

163 167 -176.

 الحسين(: بن يوسف ) الفارسي المجاور ابن
168.

 ،265 ،261 ،74 البحراني: السهالوي محسن

266، 267، 329.

 - 190 ،58 الكازروني: إبراهيم بن محمد

194، 208، 270، 271 291، 320.

.68 الله: عبد أحمد محمد

.101 األنصاري: جابر محمد

،424 المقابي: رجب بن حسن بن محمد

.241 - 238 السلمان: حميد محمد

 ،130 ،90 ،21 ،11 النبهاني: خليفة بن محمد

208*215-212

.298 المقابي: رجب بن محمد

.182 الشبيبي: رضا محمد

.428 المقابي: سليمان بن محمد

.271 ،190 كاجار: شاه محمد

.427 البالدي: ماجد بن الله عبد بن محمد

 ،263 ،262 ،261 ،57 التاجر: علي محمد

296، 3110، 311.

 191 عصفور: آل تقي محمد بن علي محمد

-194، 272، 371.

.428 المقابي: النبي عبد بن علي بن محمد

 ،208 ،78 ،77 )المال(: الناصري علي محمد

227، 228، 261، 268، 333.

.221 ،220 ،208 الرميحي: غانم محمد

.231 ،230 ،208 العيسى: الفهد محمد

،425 الماحوزي: مسعود بن ماجد بن محمد

426.

.153 ،152 ،102 خليل: محمود محمد

 بن أحمد بن علي بن مسعود بن محمد
.169 المجاور:

.182 الحموي: ياسين محمد

.299 الخطي: يوسف بن محمد

.229 قمر: محمود

.322 مرشد: مسجد

.107 المسعودي:

.107 مسمار: بنو

.110 مضر: بنو

.101 سفيان: أبي بن معاوية

.107 معين: بنو

.298 الصيمري: راشد بن مفلح

.265 ،46 العيوني: المقرب ابن

.169 محمد: حسن ممدوح

.96 ترم: مملكة

.96 دلمون: مملكة

.156، 155 المنامة:

.373 قليخان: مهدي

.73 ،72 ،67 الخليفة: مي

)ن(
كازروني. إبراهيم بن محمد - نادري
.368 ،367 ،304 الخيري: جوهر بن تاصر

.96 خسرو: ناصر

.373 سيف: بن ناصر

.104 ،103 الشرعان: الله عبد بن نايف

.298 الصيمري: راشد بن مفلح بن الدين نصير

.56 ،55 الشتات: نكبة
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 ،223 ،208 ،184 ،91 الصيرفي: حمزة نوال

224، 225.

النويدري. سالم = سالم( ) النويدري
 = دانمركي( رحالة ) كريستين ، نيبور

نيبور. كريستين

.426 ،48 البحراني: التوبالني هاشم

.299 الكتكاني: سليمان بن هاشم

.370 الهرمزيون:
.53 الهند:

.360 ،55،15(:)قبيلة الهولة

)ي(
.99 ،51 الحموي: ياقوت

عصفور: آل إبراهيم بن أحمد بن يوسف

45، 255، 290، 295، 314.

الفارسي. المجاور ابن = الحسين بن يوسف

.285 مدن: يوسف

 جمال ) المجاور بن يعقوب بن يوسف

الشيباني. المجاور ابن = الدين(
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والمؤلفات الكتب فهرس

.240 السلمان(: حميد )محمد البحار أسد

.169 )الزركلي(: األعالم

 اللطيف )عبد البحرين في العصفور إمارة
.223 ،222 ،221 ،172 حميدان(:

 ،290 البالدي(: الحسن بن )علي البدرين أنوار

300، 301.

 غانم اسد االجتماعي وسي البترول

.221 ،220 الرميحي(:

 الله عبد حبيب )جعفر المأهولة البلدة
.286 يتيم(:

 ،14 المجاورالشيباني(: االستبصار)ابن تاريخ

54، 167.

 م 2002 -1500 ، الحديث البحرين تاريخ
 زين بشير و الله عبد أحمد )محمد
.68 الدين(:

 حمدي )فائق السياسي البحرين تاريخ
.303 ،276 طهبوب(:

 الخليج في الساحلية الجزروالمدن تاريخ
.270 ،191 ،190 )كازروني(: العربي

 الفارسية السواحل في العربية القبائل تاريخ
االنصاري(: الهارون خالد بن )جالل

.287 ،286 النويدرات قرية تاريخ

 تاريخ = المجاور( )ابن المستبصر تاريخ
االستبصار.

 العربي الجزيرة تاريخ في النبهانية التحفة
 ،212 ،90 النبهاني(: خليفة بن )معمد

213، 214، 215، 304.

. 138 ارسن(: تطورالمجتمعالبحرينيالقديم)ل

.181 - 177 ،54 الفداء(: )أبو البلدان تقويم

)ج(
.2 16 جونز(: )فيليكس البحرين جزيرة

 )عبد والحاضر الماضي بين سترة جزيرة
.286 حبيل(: محمد علي

 )حافظ العشرين القرن في العرب جزيرة
.220 ،219 وهبة(:

 البحرين علماء في البحرين جواهر
.298 زي(: الماحو )سليمان
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)ح(
 المبارك ناصر بن )إبراهيم البحرين حاضر

.302 ،263 التوبالني(:

.45 عصفور(: آل أحمد بن )يوسف الحدائق

)خ(
 - 1817 بين للبحرين التاريخية الخرائط

 ،279 ،40 جيرمان(: )روبرت م 1970

303.

)د(
 - 274 ،15 لوريمر(: ج. )ج. الخليج دليل

276، 303.

 البحرية والتجار المالحة في البحرين دور
 الدولة سقوط حتى اإلسالم صدر من

.229 قمر(: )محمد العباسيى

 محمد )حسين الحديثة العربية الخليج دول
.134 البحارنة(:

 إسحاق )فؤاد البحرين في والقبيلة الدولة
.304 الخوري(:

.303السهالوي(: )محسن الحزان شعالت ديوان

)ذ(
.286 الدوسري(: راشد )إبراهيم البديع ذاكرة

.234 المرشد(: )عباس البحرانية القرية ذاكرة

 والجزائر البنادر جغرافية في الذخائر
 عصفور آل تقي محمد بن )محمد

.303 ،271 ،255 ،194- 191 زي(: الدرا

)ص(
.96 خسرو(: )ناصر نامة سفر

.168 )الذهبي(: النبالء أعالم سير

)ض(

 األسطورة ، خليفة بن محمد الشيخ

.209 ،67 الخليفة(: )مي والتاريخ

)ص(

 في البرتغالي النفوذ تاريخ من صفحات

.196 )--(ك البحرين

)ط(

 يوسف العزيز )عبد القديم البالد طبعة
.287 حمزة(:

)ع(

 علي )محمد أوال تاريخ في الآلل عقد

.303 ،296 ،263 ،262 ،261 التاجر(:

 القديم والبالد أوال تاريخ في النظيم العقد

.286 السعيد(: إبراهيم )حسن

)ف(

.288 )-(: البحرين علماء عند التربوي الفكر

 )سليمان البحرين وعلماء بابويه آل فهرست

.46 زي(: الماحو

 الماحوزي(: )سليمان البحرين علماء فهرست
297، 298، 299

 والقواعد البحر علم أصول في الفوائد

 182 ،67 السعدي(: ماجد بن )أحمد

- 186.

)ق(

 إسحاق )فؤاد البحرين في والدولة القبيلة

.66 الخوري(:
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 الفارسية البالد في والجزر والمدن القرى

.303 كازروني(: إبراهيم بن )محمد

 بن )ناصر البحرين تاريخ النحرين قالئد

.304 اخليري(: جوهر

)ن(

.45 عصفور(: آل أمحد )يوسف احلدائق كتاب

 وحاضرها ماضيها عل إضاءة كركزكان..

.286 يوسف(: محمد )جعفر

)ل(

 رجال وتراجم اإلجازالت يف البحرين لؤلؤة
 عصفور(: آل أمحد بن )يوسف احلديث

295، 299‘ 300.

)م(
 )جاسم املعامري ذاكرة يف حمطات

.287 عباس(: آل حسني

 آل الله )عبد بالدي من وقرى مدن

.238 ،237 ،236 سيف(:

 )عبد قرون مخسة خالل املنامة مدينة

 ،232 العريض(: حممد علي الكرمي

233.

هاشم(: )سعيد وتاريخه الخميس مسجد

 علي )حممد أوال جزيرة إمساء معجم

.303 الناصري(:

.107 احلموي(ك )ياقوت البلدان معجم

 )حممد البحرين لقرى اجلغرايف املعجم

.303 الناصري(: علي

 )عبد اإلسالمي التاريخ يف البحرين مكانة
.137 حسني(: أبا وعلي خالد بن الله

 ،217 ،80 الرحياني(: )أمني العرب ملوك

218.

 العيسى(: فهد )حممد االحساء تاريخ من

230، 231.

 علي )حممد البحرين شعب تراث من

.269 ،228 ،227 الناصري(:

 ،255 ،39 النويدري(: )سامل البحرين مناطق

302.

 وأدباء علماء تراجم يف الدرين منتظم

 بن )حممد والبحرين والقطيف االحساء

.296 التاجر(: علي

.255 البحرين تاريخ موسوعة

 (: -- ) البحرين وأدباء علماء شعر موسوعة

288.

)ن(
.97 الربوة(: )شيخ الدهر خنبة

 )بشار املندثرة القرى يف العطرة النسائم

.30 العايل(:

 القرن يف العربي اخلليج يف الربتغايل النفوذ

 امليالدي عشر السادس ، اهلجري العاشر

.225 ،224: الصرييف( محزة )نوال
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البحرانية والمدن القرى فهرس

.326 )قرية(: ابكوة

.332 )قرية(: ابهام أبو

.332 ،328 ،294 ،48 )قرية(: بهام أبو

.321 )قرية(: الحارة أبو

.332 ،32ع ،294 ،48 ،17 )قرية(: خضير أبو

.332 ،328 ،2و4 ،48 ،17 )قرية(: خفير أبو

.314 ،298 )قرية(: رويس أبو

.335 ،332 ،48 )قرية(: زيدان ابو

.316 ،314 ،301 )قرية(: صيبع أبو

.48 )قرية(: عشيرة أبو

.47 )قرية(: العيش أبو

.332 )قرية(: غزال أبو
.332 )قرية(: محارة أبو

.327 )قرية(: أكل

.335 (: )قرية الحصم أم

.328 )قرية(: الشجر أم

.328 )قرية(: شجيرة أم

)ب(
.326 ،115 )قرية(: ر باربا

.321 )قرية(: الجمعة بازار

.334 ،328 )قرية(: البجوية

.16 )قرية(: بدعة

.326 )قرية(: بديع

.332 )قرية(: بديعة

.332 )قرية(: بربغي
،321 ،317 ،301 ،300 ،16 )قرية(: بربورة

332، 334.

.332 ،48 )قرية(: بردج
.335 ،316 ،301 ،293 )قرية(: القديمة البالد

.332 ،32 ،48 )قرية(: بني

.326 ،316 ،301 ،299 )قرية(: جمرة بني

.326 )قرية(: بستان

.321 )قرية(: سباح سيد بلد

.326 ،301 ،237 )قرية(: بوري

.332 )قرية(: بويرد
.16 )قرية(: بيجوية

)ت(
.335 ،317 ،301 ،293 ،48 )قرية(: توبلي

)ج(
.332 )قرية(: جابور
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.332 )قرية(: جارم

.327 )قرية(: جبلحيان

.332 ،326 )قرية(: الدخان جبل

.17 )قرية(: الجبلة

.326 )قرية(: الحبش جبلة

.332 )قرية(: مني جبلة

.332 )قرية(: جبور

.293 ،48 )قرية(: الجبيالت

.332 ،328 )قرية(: توبلي جبيالت

.326 ،317 ،301 ،300 )قرية(: الحاج جد

.335 ،316 ،301 ،298 )قرية(: حفص جد

.301 )قرية(: علي جد

.335 )قرية(: جرداب

.17 )قرية(: الجزائر

.329 )قرية(: الجزيرة

.317 ،300 )قرية(: جزيرةأكل

.326 )قرية(: الحسان جزيرة

.332 )قرية(: الشيخ جزيرة

.335 ،311 ،301 )قرية(: صالح النبي جزيرة

.294 )قرية(: سترة جسر

.328 ،17 )قرية(: الجسيرة

.322 ،321 )قرية(: جفرة

.321 )قرية(: جفور

.332 )قرية(: جفون

.326 )قرية(: جفير

.332 )قرية(: جمالة

.326 )قرية(: جنبية

.332 )قرية(: جنمة

.328 )قرية(: الجنمة

.326 )قرية(: جنوسان

.326 )قرية(: جو

.326 )قرية(: جور

)ح(
.332 ،328 )قرية(: أنس ابن حالة

.428، 17)قرية(: سوار ابن حالة

.332 )قرية(: فائز ابن حالة

.294 )قرية(: العيش أبو حالة

.332 ،329 ،47 )قرية(: البيض أم حالة

.328 )قرية(: الخليفات حالة

.332 )قرية(: سترة حالة

.317 ،301 ،300 )قرية(: الحجر

.17 )قرية(: الحجير

.321 )قرية(: حربا

.335 )قرية(: ن حرنا

.326 )قرية(: الصغرى ن حرنا

.326 )قرية(: الكبرى ن حرنا
.335 )قرية(: حزبان

.328 )قرية(: الحلة

.321 )قرية(: الجبشي حلة

.321 )قرية(: الجشي حلة

.321 )قرية(: سمردة حلة

.328 ،48 )قرية(: السوق حلة

.334 )قرية(: السيف حلة

.327 )قرية(: الصغيرة حلة

.327 )قرية(: الكبيرة حلة

.321 )قرية(: العال حلة

.321 )قرية(: عراد حلة

.326 )قرية(: علي حلة

.321 )قرية(: الفيدوم حلة

.321 )قرية(: القيدوم حلة

.16 )قرية(: حليتان
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.16 )قرية(: الحمالة

.32 ،329 ،49 ،47 )قرية(: الحمرية

.326 )قرية(: حورة

.335 )قرية(: الحورة
.335 )قرية(: الحورتين

.321 )قرية(: حويزة

)خ(
.334 )قرية(: خاران

.326 ،294 ،46 )قرية(: الخارجية

.332 )قرية(: د بابا خر

.332 )قرية(: خصيفة

.321 )قرية(: خفير

.335 ،294 ،48 )قرية(: الخميس

.328 )قرية(: الخويص

)د(
.332 )قرية(: دار

.326 )قرية(: سقية دار

.326 )قرية(: كليب دار

.328 )قرية(: المناديل دار

،326 ،316 ،301 ،299 ،115 )قرية(: الدراز

.325 ،301 )قرية(: الدمستان

.16 )قرية(: دوستان

،326 ،316 ،301 ،293 ،46 )قرية(: الدونج
332.

)ر(
.328 )قرية(: حيان رأس

.335 ،326 )قرية(: رمان رأس

.17 )قرية(: رزقان

.39 )قرية(: رفاع

.317 )قرية(: الشرقي الرفاع

.334 ،332 ،328 ،17 )قرية(: الرقعة

.334 )قرية(: الرمشة

.332 ،328 )قرية(: روزكان

.332 ،314 ،313 ،301 )قرية(: الرويس
.328 ،321 )قرية(: رية

)ن(
.335 ،301 ،294 ،48 )قرية(: الزنج

)ص(
.328 )قرية(: بية يا

.326 )قرية(: سار

.332 ،321 ،238 )قرية(: سبسب
.46 )منطقة(: سترة

.316 ،311 ،301 ،294 )قرية(: سترة

.321 )قرية(: سعيد

.294 ،47 )قرية(: سفالة
.335 )قرية(: السفية

.334 )قرية(: سلبة
.332 )قرية(: سلباء

.326 )قرية(: آباد سلم

.301 ،298 )قرية(: سلماباد

.332 )قرية(: العجم سلماباد

.332 )قرية(: نية سلما

.326 ،316 ،301 )قرية(: هيج سما
.321 )قرية(: آباد سمر

.326 )قرية(: سنابس

.335 )قرية(: ستد
.326 )قرية(: سهلة

.48 )قرية(: الخميس سوق
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.332 )قرية(: سويفية

.328 )قرية(: السويفية

.334 )قرية(: حيان سيب

.328 )قرية(: سيبة

.321 )قرية(: سيتامرة

)ش(

.321 )قرية(: شاء

،326 ،316 ،314 ،301 )قرية(: الشاخورة

335.

.321 )قرية(: شاعر

.334 ،332 )قرية(: شباثة

.328 )قرية(: فة شبا

.47 )قرية(: الشرلكي

.293 )منطقة(: الشراكي

.334 ،332 ،327 ،17 )قرية(: الشريبة

.321 )منطقة(: كان شهر

.326 ،301 )قرية(: شويكة

)ص(

.294 )قرية(: الصالحية

.332،327 )قرية(: صداغة

.326 )قرية(: صدد

.332 )قرية(: صرفاء

.332 )قرية(: فير صفا

.332 )قرية(: الصمان

.328 )قرية(: الصويفية

)ض(

.332 ،317 )قرية(: ضلع

)ط(
.335 ،294 ،48 )قرية(: طشان

)ظ(
.332 )قرية(: آباد ظلم

.332 )قرية(: ظهران

)ع(
.326 ،314 ،47 عالي)قرية(:

.332 ،293 ،47 )قرية(: ثمود عالي

.332 ،293 ،47 )قرية(: حص عالي

.334 ،321 ،293 ،47 )قرية(: حويص عالي

.332 )قرية(: الشراكي عالي

،332 ،316 ،301 ،293 ،47 )قرية(: معن عالي

334

.328 )قرية(: عجاج

.328 )قرية(: عدايم

.335 )قرية(: عذارى

.301 )قرية(: عراد

.332 )قرية(: عروسوة

.335 )قرية(: العزوبات

.301 ،300،101 )قرية(ك عسكر

.334 ،17 )قرية(: العقارية

.326 )قرية(: العقير

.301 )قرية(: العكر

.321 )قرية(: عماز

.332 )قرية(: العمر

.328 )قرية(: زيدان أبو عين

.327 )قرية(: الدار عين

.332 )قرية(: الجنوبية الدار عين

.332 )قرية(: الشمالية الدار عين
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)غ(

.335 )قرية(: الغروبات

.335 )قرية(: الغرويات

.316 ،301 ،293 ،46 )قرية(: الخريفة

 .332 ،313 )قرية(: القديمة غريفة

.318 ،316 ،299)قرية(: غزارا

)ف(

.332 ،328 ،301 )قرية(: فاران

.334 ،328 ،16 )قرية(: فارسية

.332 )قرية(: الجديدة الفارسية

.332 )قرية(: القديمة الفارسية

.327 )قرية(: المزارعة فريق

.328 ،16 )قرية(: الفالة

)ق(

.332 )قرية(: قبيط

.328 )قرية(: القبيط

.326 )قرية(: قدم

.316 ،301 )قرية(: القدم

.329 )قرية(: القربة
.294 ،47القرية)قرية(:

.328 )قرية(: الجارم قرية

.328 )قرية(: الجبلة قرية

.328 )قرية(: جبيالت قرية

.332 ،328 ،312 )قرية(: قزقز

.335 )قرية(: القصيبية

.326 )قرية(: قلعة

.48 )قرية(: القلعة

.335 : البحرين قلعة

.335 )قرية(: دقيانس قلعة

.328 )قرية(: دقيانوس قلعة

.329 )قرية(: خالد الشيخ قلعة

 خليفة آل علي بن خالد الشيخ قلعة
.332 )قرية(:

.321 )قرية(: القرية قناة

)ن(
.332 ،329 )قرية(: كافالن

.334 ،332 ،321 ،318 ،317 )قرية(: كتكان

.301 ،293 ،48 )قرية(: كتكن

.334 ،328 )قرية(: العين كحلة

.321 )قرية(: كرا

.335 ،326 )قرية(: كرانة

.326 ،321 )قرية(: د با كربا

.326 )قرية(: كرزكان

.335 ،316 ،301 )قرية(: كركزكان

.321 )قرية(: كواج

.321 )قرية(: كوارج
.326 ،293 ،48 )قرية(: الكورة

.332 )قرية(: كوثير
.335 )قرية(: الكورة

)ل(
.321 )قرية(: لجفور
.327 )قرية(: لقبيط

)م(
.335 ،316 ،301 ،293 )منطقة(: الماحوز
.301 ،46 ،45 )قرية(: الماحوزة

.321 )قرية(: المالكية

.321 )قرية(: مأمورة

.17 )قرية(: مانع
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.321 )قرية(: ميشة .334 )قرية(: المحاربة

.332 )قرية(: محاري
)ن( .311 )جزيرة(: المحرق

.332 )قرية(: الناصرية .326 )قرية(: محرك
.332 )قرية(: الناصفة .328 )قرية(: المراقيب

.326 )قرية(: نعيم .327 ،17 )قرية(: مراقيب

.301 )قرية(: النعيم .47 )قرية(: مرقوبان

.316 )منطقة(: النعيم .335 ،294 ،47 )قرية(: مركوبان

.328 )قرية(: نواجرفت .332 ،328 ،321 ،17 )قرية(: مروزان

.17 )قرية(: جفت نور .332 ،293 ،48 )قرية(: مري

.379 ،317 )قرية(: النويدرات .334 ،332 ،328 )قرية(: المزروعية

.326 )قرية(: مشهد
)ه( .48 )قرية(: المشهد

.327 )قرية(: هجر .335 ،301 )قرية(: المنارتين ذو المشهد
.321 )قرية(: هجرة .326 )قرية(: مصلى

.328 ،293 و48 )قرية(: الهجير .317 ،315 ،301 ،299 ،48 )قرية(: المصلى
.332 )قرية(: هدرتوة .294 )قرية(: الحمرية مظاعن

.328 )قرية(: بدية الهر .379 )قرية(: المعامير

.332 )قرية(: هرتى .301 )قرية(: معن

.17 )قرية(: الهريدية .328 )قرية(: مغزال

.332 ،316 ،301 ،293 ،46 )قرية(: هلتا .321 )قرية(: مقابا

.326 )قرية(: هملة .335 ،316 ،301 )قرية(: مقابة

.321 )قرية(: هلية .316 ،301 ،299 )قرية(: المقشاع

.332 )قرية(: ممطلة
)و( .328 )قرية(: الممطلة مملحة

.326 )قرية(: وابكوة .321 )قرية(: منزلة

.294،47 )قرية(: واديان .326 ،301 )قرية(: مني

.321 )قرية(: وريهان .294 ،47 )قرية(: مهزة

.321 )قرية(: وزكان .332 ،328 ،294 ،48 ،17 )قرية(: المويلغة
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another historical belief that supported the claims of historians 
٧10 ٥211٧ stated 2 ٤اه  large number of Bahraini ٧111228 and 
towns existed in the Awal 15لممها from the period before the 7th 
Hijri century until the end of 110 12 h Hijri century, which was 
was followed 0٧ the devastating dispersion 01 the residents 01 
these villages. 11 written attempts 1020 10 deny 0 disregard 
existence of 360 villages 211 ع1 ل 10٧105 2٣ع  unfortunately 2 52ل 
reality, yet these words could never eliminate their existence. 
These attempts cannot omit their existence 01 the actual history 
of the Bahraini people, 0٧10 have suffered from the injustice 0٤ 
oppressors and the deceptiveness of their 10[5.

The belief 111 the existence 0٤the "360 Bahraini villages was 
2 result of writings 0٧ historians 21ل geographers 0٧2 the course 
of their trips and visits to the region, or through the trust that 
2 00112111 "scientist” or “historian” had 11٦ a previous historian, 
which led 10 copying information about the existence 0٤ these 
villages. This belief 0٧25 supported 0 ل 11ع  “inner innocence” of 
some historians, geographers and travelers, the purity of their 
hearts and rhetoric, which were free of detestable fanaticism that 
rejects the facts 28 they are stated 111 actual 111501%% 212180 ل by 
their acceptance 0٤ these facts.

Therefore, the belief 112٤ there are 360 Bahraini villages 
became ٩ pure historical reality, as aforementioned, either via 2 
field visit 02 ل historian ٧10 mentioned their existence, making 
1٤ impossible ٤0 disregard, 0[ through ه recorder of history who 
trustingly copied the history from another historian that lived 111 
a previous time or era.

1115 5 لل٧  reviewed the 001101015 0٤historians ٧10 supported 
the existence of 0 360 villages, and the 001111005 of those who 
triggered doubts, for 110210٧ reasons, regarding their existence 110 
history. 1115 study 18 divided into 10 episodes, 111 addition 10 2 
number 0٤ historical documents presented therein.



Villages of Bahrain - Summary

II belief that there were 360 Bahraini villages 21ل towns 
before 11ع Bani Utbah (Utub) came 10 1 island 0٤ Bahrain ٧25 
reasserted 11 11 writings of some historians and geographers for 
over seven consecutive centuries.

 ,researchers were from different nations; Arabs ىح11
Muslims 211ل foreigners, and lived 111 different centuries. 1119 
belief remained 011ح of the historical phenomena of the 82112111 
society, 21ل of course, 10009111 ه researcher cannot 10115 a belief 
that 15 popular among a group 0٤ historians throughout history, 
and 511100٧ refute 1ا based 01 2 selfish desire.

III 18 context, 1118 belief might end up 111 one ofthe following 
situations: either rejected 0٧ virtue of ignorance, stubbornness 
and dominance of previous notions, or [accepted] by adopting 
2 scientific research method supported 0٧ possible historical 
evidence.

The latter 001005 especially with 11 reiteration 00٧ historians 
that 10 island of "Awal” ٧٧25 2 long time ago populated and 1120 
000012101 density; therefore, rejecting the claim that 1٤ [Awal] 15 
2 “No 1٧12115 Land". The existence of ٤1115 large number of villages 
remained 011ع of the most important phenomena 01 residential 
density 011 115 island.

Throughout 2295, the Island of “Awal” 0[ "Bahrain” remained 
2 renewed headquarters 0٤ occupation 0٨120 ل tribes, and 0٧ 
foreign diaspora coming ٤101 the sunounding areas. 11115 15



 والجغرافيين المؤرخينا بعظا ظل
 وبلدة قرية (360) بوجود االعتقاد يكررون
 جزيرة إلى العتوب مجيء قبل بحرانية

 سبعة من أحثر تجاوز لزمن البحرينا،
 مختلفة، أقوام من وهم متتابعة، قرون
 قرون وفي وأجانب، ومسلمين عرب

 أحد الدعتقاد هذا وبقي مختلفة،
 البحرانر. للمجتمع التاريخية الظواهر

 قديم منذ نا ذكا )أوال( البحرين جزيرة
 بشرية وبكتاة بالسان مأهولة الزمان
 عباد(، بلد د )بل بأنها ادعاءهم تنسف
 القرى منا الكبير العدد هذا وجود وبقي
 الحانية الكتاة مظاهر أهم أحد
الجزيرة. لهذه

 مقرا العصور عبر الجزيرة هذم ظلت
 يد علر االللتيطان لحركة متجددا

 آتية أعجمية وجاليات أصيلة عربية قبائل
 جزيرة إنها ومناطقه. المحيط نا بلدا منا

 هي وهذه وبلدة، قرية ولللتونا الثالثمائة
 الكتاب هذا عنها يدافع التي األطروحة

ويثبتها.

والتوثيق للدراسات أوال مركز
AWAL CENTRE ٤011 STUDIES ٨110 DOCUMENTATION
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