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إن السیادة العربیّة التاریخیّة على الخلیج العربي تعود إلى بدایات الموجات 
الحضاریّة السامیة واألموریّة والكنعانیّة والفینیقیّة واآلرامیّة والبابلیّة التي 
مّرت بمنطقة الخلیج العربي والتي تُشّكل أصول الحضارة السامیة المتقدّمة 

لیوم، لقد استوطنت الشعوب العربیة شواطئ التي تنتمي إلیھا األّمة العربیة ا
الخلیج العربي الشرقیّة منھا والغربیّة على حدٍّ سواٍء ولم یرد في التاریخ أو 
في اآلثار المكتشفة اسم لشعوب أخرى استوطنتھ وسیطرت على میاھھ 
مثلما فعل العرب، فقد بنى العرب الحضارات والممالك ومنھا مملكة جرعاء 

ء والكویت، ومملكة أغاروم في البحرین ومملكة كرخ في منطقة األحسا
میسان في إقلیم األحواز (عربستان)، ومملكة ھرمز العربیّة في جنوب 
الخلیج العربي ثم امتدّ نفوذھا لیشمل بحر العرب وخلیج عمان، وقد ثبت 
تاریخی�ا أن الكنعانیّین ھم أّول من سكنوا سواحل الخلیج العربي، ویرجع 

نعان بن سنحارب بن نمرود األّول بن كوس بن سام بن نوح، نسبھم إلى ك
وھم من القبائل السامیة التي امتدّت حضارتھا إلى بالد الشام فأّسسوا المدن 
ومن أشھرھا مدینة القدس الحالیة ومدینة الخلیل وقد عملوا في الزراعة 
والتجارة، ومن الكنعانیّین نشأ الفینیقیّون الذین اشتھروا بالمالحة 
والصناعة والتجارة وھم أّول من اخترع الحروف األبجدیّة، كما أطلقوا على 
المدن التي أّسسوھا على السواحل السوریّة نفس أسماء مدنھم السابقة 
القائمة على السواحل العمانیّة وعلى الجزر والمدن األخرى في ربوع 

توطنت منطقة الخلیج العربي، وباإلضافة إلى الكنعانیّین والفینیقیّین فقد اس
الخلیج العربي قبائل عربیّة أخرى عدنانیّة مثل قبائل قضاعة وربیعة وأیاد، 
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كما استقّرت في ُعمان قبائل األزد من كھالن التي نزحت من الیمن بعد 
قبل المیالد ، لقد استوطن العرب الخلیج العربي  ۱۲۰انھیار سدّ مأرب عام 

یالد السید المسیح، وكانت وقطنوا على شواطئھ منذ آالف السنین قبل م
للعرب إمارات مستقلة ومدن قائمة بذاتھا ولیست مرتبطة بأّي شكل من 
األشكال مع الھضبة اإلیرانیّة حیث كان الفرس یعتبرون جبال ومرتفعات 
زاجروس حدودًا لھم، وقد تّم ذكر ذلك في الوثائق البریطانیّة والھولندیّة 

ة والتي كان یُطلق علیھا بالد السواحل التي تحدّثت عن مملكة ھرمز العربیّ 
والجزر، فباإلضافة إلى ھرمز ھنالك جزیرة قشم وھنجام وھندرابي وبوشھر 
والرك وفرور والشیخ شعیب، وقیس وبندر لنجة وصّري وطنب الكبرى 
وطنب الصغرى وجزیرة أبوموسى وغیرھا الكثیر باإلضافة إلى السواحل 

والمرتفعات التي كانت جمیعھا تابعة  والسھول الواقعة بین سلسلة الجبال
للعرب حیث یُقیم علیھا العدید من القبائل العربیّة األصیلة إلى یومنا ھذا 
والتي كانت لعھود طویلة تتمتع باستقاللھا وسیادتھا ولم تكن یوًما خاضعة 
لحّكام الفرس لسبب أنھم لم یُفّكروا في االستقرار على السواحل العربیّة 

اسیة نسبة إلى الھضبة اإلیرانیة، ومن أھّم القبائل قبیلة لطبیعتھا الق
المعاضید التمیمیّة وقبیلة بني یاس آل صباح وقبیلة العتوب والقواسم 
والمناصیر والشّمر وقبیلة الزعاب وقبیلة آل مذكور والمطاریش وآل 
بوسمیط وآل مشاري وآل جفین والدموخ (دواسر) وقبیلة بني ھاجر 

یّین والشحوح وقبیلة الظھوریّین والمزاریع وقبیلة آل بن والھواشم والشویھ
علي وقبیلة الجالھمة وقبیلة بني تمیم (من قبائل المنتفج) وقبیلة البوكوارة 
التمیمیّة وقبیلة البوعینین وقبیلة أسلطة التمیمیّة والمفتاح التمیمیّة 

ازیق وقبیلة السودان (السویدي) والمروآل بن عجمي المنانعة والمھاندة 
العجمان (المرزوقي) وقبیلة آل حرم (الحرمي) ، وقبیلة بني مالك (المالكي) 
، وقبیلة النصور الخوالد (النصوري) ، وقبیلة بني حماد وقبیلة سبیع 
وقبیلة عبیدل (العبیدلي) وآل علي وبني بشر واألشراف العباسیّین والسادة 

ني معین وآل رضوان المدنیّین والبدور وآل بوسلطان وآل مغیرة وقبیلة ب
الحرث وآل بومیزان واألنصار وبني شیبان وبني تمیم (في شط بني تمیم) 
والفوارس وآل بودستور والقناعات وآل جناع (القناعي) وآل غتم وقبیلة 
بني كعب وقبیلة الخلیفات وقبیلة العوازم وقبیلة البومھیر وقبیلة بني كندة 

رن العشرین لمضایقات واضطھادات أو المعاودة حیث تعّرضوا منذ بدایة الق
ممنھجة من قبل الفرس أدّت إلى نزوح أعداد غفیرة منھم إلى الدول 



المجاورة بعد أن دفعت إیران بسّكانھا من الفرس للنزوح إلى تلك المناطق 
العربیّة واالستیطان فیھا، ومع ذلك، فإن التاریخ اعتاد على أن یُعید نفسھ 

بی�ا بجدارة بالرغم من التفریط البغیض في وأن الخلیج العربي سیبقى عر
اسمھ العربي خاّصة من بعض وسائل اإلعالم وتعویمھا المقصود لمسّماه 
ونعتھ بـ (الخلیج أو بحر الخلیج أو منطقة الخلیج أو دول الخلیج العربیة) 

 في انتھاك سافر لحّق أّمة خالدة .
uwaid@qatar.net.qaams 
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