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 ..   توطئــــــــة
 

جتم�اعي  ط�اره اإل إنس�ان ض�من   لتكي�ف اإل جتماعي�ة نتيج�ة   إنم�اط وس�لوكيات   أبيتميز كل مجتم�ع  
قتص�ادية ، ب�ل ه�ي    ألنش�طة ا ألوالبيئي ، وال تنفصل هذه الس�لوكيات ع�ن الجوان�ب السياس�ية أو ا    

ختالف إجتم�اعي يختل�ف ب�   إلتتأثر بهما وتؤثر فيهما بشكل تب�ادلي ... فالتركي�ب الطبق�ي والبن�اء ا    
يح��د أو يس��اعد عل��ى س��رعة التغيي��ر     جتم��اعي  إلاالتركي��ب  كم��ا أننت��اج وب��العكس ،  ألنم��اط اأ
، وي��نعكس ذل��ك كل��ه عل��ى مورفولوجي��ة وبنيوي��ة    داري أو السياس��ي للمجتم��ع  إلتص��ادي أو األقا

جتماعية بما تشمله من جهة أخرى فإن الجوانب اإلو، العمران عامة والسيما العمران الحضري 
، وهي األسرة .. ية للمجتمع ساسألمن قيم وعادات وتقاليد وسلوكيات ، تتمثل جميعها في البنية ا

والتي ، أو األسرة النووية بمفهومنا المعاصر في المجتمعات التقليدية سواء كانت األسرة الممتدة 
نتاجي�ة .. ل�ذا ف�إن دراس�ة عم�ران      ألكانت نتيجة طبيعية لتغيير المنظمات التعليمية والمؤسس�ات ا 

لن�تمكن م�ن التفاع�ل م�ع      جتماعي�ة إلن�ب ا الجواأس�تقراء تل�ك   البد أن ت�تالزم م�ع    ومدينته المجتمع
كم��دخل  ، األنس��اق الت��ي ش��كلت المدين��ة وتحدي��د األمكان��ات الكامن��ة الت��ي تس��اعد عل��ى تطويره��ا   

وم�ا ق�د تعاني�ه م�ن ت�دهور عمران�ي ح�ادث أو        ، وضع الحلول الموائمة والمناسبة لح�ل مش�اكلها   ل
 . ممكن الحدوث

 
 ..  المحلية للمجتمع البحريني جتماعيةالعامل التاريخي والبنية اإل

 
المؤسس��ات التنظيمي��ة المرتبط��ة به��ا تتف��اوت بتف��اوت الحقب��ات وتط��ور       وجتماعي��ة إلإن البني��ة ا

كان��ت البح�رين خ��الل الت��اريخ بس��بب موقعه�ا الجغراف��ي ومياهه��ا وثرائه��ا   ولق��د المجتم�ع نفس��ه ،  
الت�اريخ الطوي�ل نس�بيًا    النسبي ملتقى أع�راق مختلف�ة ب�ين فت�رة وأخ�رى .. ولك�ن عل�ى م�دى ه�ذا          

ولكن لمنطق�ة الخل�يج    ،جتماعي السائد ، ليس للبحرين فقط كانت وأستمرت القبيلة هي النظام اإل
عتم�اده عل�ى الرب�اط    أجتم�اعي  سترعى النظر في قي�ام ه�ذا النظ�ام اإل   يوجزيرة العرب ككل ... و

، والقبيل�ة تحم�ل للف�رد والءًا    القبلي فوالء الفرد ال يكون إال لقبيلت�ه ووالؤه له�ا ال يق�ف عن�د ح�د      
ف�ي   جتماعي�ة بالنس�بة للف�رد   مماثًال ؛ فالحري�ة والمس�اواة وكرام�ة الف�رد كان�ت دعام�ات الحي�اة اإل       

، ووحدة القبيلة وتضامنها وتكافلها ووالء كل فرد فيه�ا لمجموعه�ا    إطار األعراف القبلية السائدة
. أما سلوك الفرد في حياته الخاص�ة فك�ان مطلق�ًا    جتماعية بالنسبة للقبيلة كانت دعامات الحياة اإل

المتع�ارف  جتماعي�ة  وكان مقياس القيم عند القبائل قائمًا عل�ى األعت�داد بالفض�ائل اإل   ، من كل قيد 
، وهذه الق�يم الت�ي تع�ارفوا عليه�ا أص�بحت ميراث�ًا عام�ًا لك�ل القبائ�ل ، وكون�ت ف�ي            ا ضمنيًا هعلي

تلق�اء أنفس�هم ،    ع له خضوعًا أختياريًا ويلتزمون حدوده م�ن مجموعها قانونًا عرفيًا يخضع الجمي
 المتعارف عليه . والخروج عليه يعتبر شذوذًا يقابل باإلنكار الجماعي وتوقيع العقاب 

 
؛ وال�ذي أس�تمر عل�ى م�دى     ـ�  ة القبيل� جتم�اعي ـ   النس�ق اإل ذل�ك  عامة ق�د ش�كلت   الإن هذه السمات 

س�تمر  س�الم وأ رب قب�ل اإل ع� وليست لدينا دراسات مدقق�ة لبدايت�ه ، ولك�ن عاش�ه ال     ، التاريخ القديم
،  متجذرًا في تل�ك المجتمع�ات   زالماسالم ... وحتى العصر الحديث واإل ممعهم حتى بعد دخوله

هن��ا ف��ي ج��زر ولك��ن أختلف��ت مظ��اهره ، وعاش��ت البح��رين نف��س ه��ذا النس��ق عل��ى م��دي الت��اريخ  
بيئة الطبيعي�ة ف�البحرين أرخبي�ل م�ن الج�زر ، وألخ�تالف التركي�ب        من جهة ألختالف الالبحرين 

ومجموع�ات   قالديموغرافي للمجتمع من جهة أخرى ، فقد كانت البحرين ملتقى وم�وطن ألع�را  
عمليات األستيطان هنا ستمرت أو؛ مختلفة ، فكانت مركزًا لتوافد مجموعات سكانية متباينة أثنية 

حت�ى   ج�زر البح�رين  خاص�ة  و ل�يج ه الجزي�رة العربي�ة ويعيش�ه الخ   تعرف� ، جتماعيًا إوالهجرة نسقًا 
وه��و يعب��ر ع��ن طبيع��ة الترح��ال األقليمي��ة للمنطق��ة ، حي��ث ي��ذكر أن    أوائ��ل الق��رن الس��ابع عش��ر 
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سالمية تناوبت الهجرات السكانية بينها وبين القطيف البحرين خالل العصر الوسيط للحضارة اإل
الوض��ع السياس��ي ف��ي  م��ن جه��ة ثاني��ة ، ف�إذا أرتب��ك  م�ن جه��ة ، أو جن��وب إي��ران وس�احل الخل��يج  

 يكون األستيطان لتلك الجزر ..مع األستقرار وبالعكس  ، الجزر قذفت ببعض سكانها مهاجرين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزر البحرين  لهجرة القبائل من سواحل الخليج ) ٢شكل رقم (          بجزر البحرين  العربية مراكز إستيطان القبائل) ١شكل رقم (
 

وهكذا كانت عمليات الهجرة والتنقل في المج�ال األقليم�ي الطبيع�ي نس�قًا عام�ًا ، ن�تج عن�ه فق�دان         
هن�ا أص�بحت الهوي�ة القبلي�ة     م�ن  ر ودائ�م ، و مالتمسك ب�األرض كمفه�وم إس�تيطاني عمران�ي مس�ت     

ف�ي الحقب�ة   ه�وم اإلس�تيطان ـ ول�و ش�كليًا ـ       فحت�ى بع�د تغيي�ر م   ، المجتم�ع   ها ف�ي مترس�خة بج�ذور  
مكاني�ة إنتش�ار   إجتماعي�ة متماس�كة رغ�م    أن القبيل�ة وح�دة إ  فالمعاصرة . وهنا نن�وه إل�ى    ، الحديثة

بطونها في أنحاء مختلفة داخل الجزر وخارجها ف�ي مجاله�ا الخليج�ي . وه�ذا ال يعن�ي أن القبيل�ة       
، ف�ي ح�دود   الذاتية  وانينهاقبجتماعي جامدة أو ساكنة ال تتبدل أو تتغير ، ولكنها تتطور إكتنظيم 

جتماعي��ة المس��تجدة ، وه��و تط��ور مش��روط بتماس��ك القبيل��ة      إلقتص��ادية أو األوفق��ًا لألوض��اع ا و
 ساسي .جتماعي األوكيانها اإل

 
جتماعي والتي يمكن توص�يفها أنه�ا   إلمن التاريخ ا لقد تواجدت في البحرين خالل الحقبة الحديث
مجموعات من القبائل والفالحين وس�كان الم�دن ...   تبدأ من القرن الثامن عشر بصفة أعتبارية ، 

ففي القرن الثامن عشر بدأت بطون كثيرة من القبائل العربية تتدفق مهاجرة إل�ى س�واحل الخل�يج    
، عب�ر الخل�يج   ستفادة من نموها وتزاي�دها  عمومًا بهدف المشاركة في تجارة الهند الشرقية ، واأل

اللؤل�ؤ ؛ وس�يطرت ه�ذه القبائ�ل ف�ي       تجارة و صناعة وخاصة نفسه ضافة إلى ثروات الخليجإلبا
نظمت هنا القبائل  على التجارة الخارجية عمومًا .كذلك تجارة ، والصناعة وال تلك البحرين على

خصوص��ًا فيم��ا يتعل��ق ب��الزواج والتفاع��ل    ، مب��ادئ األنس��اب  المص��الح وعالقاته��ا عل��ى أس��اس   
جتم��اعي وتوزي��ع الس��لطة والث��روة والمكاس��ب العام��ة ... فالقبيل��ة هن��ا كان��ت ومازال��ت وح��دة     اإل
 جتماعية متماسكة . إ
 

جتم�اعي لس�كان البح�رين خ��الل ه�ذه الفت�رة يمك�ن تص�نيفه إل�ى نمط��ين         وعموم�ًا ف�إن التك�وين اإل   
 أو العنصري ... أساسيين بغض النظر عن التقسيم الطائفي أو األثني 

o ستوطنوا الجزر هربًا من مظاهر إضطهاد وقهر في م�واطنهم  أل ـ مهاجرون  النمط األو
 سواء على السواحل اإليرانية أو السواحل العربية .

o  ستوطنوا الجزر طلبًا للثروة والسلطة .أالنمط الثاني ـ مهاجرون 
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عليه جتماعي والتركيب العمراني لمراكز اإلستيطان ، ووكان لهذا التصنيف أثره في التكوين اإل
يمكن تصنيف ه�ذه المراك�ز حس�ب طبيع�ة المه�اجرين ودواف�ع هج�رتهم ، وم�ن ه�ذه عل�ى س�بيل            

والت��ي ض��مت النمط��ين مع��ًا لفت��رة ، ولك��ن كان��ت غالبي��ة       ين��ة المح��رق دمالمث��ال والتخص��يص  
ال��نمط الث��اني ، وبالت��الي يمك��ن توص��يف وتص��نيف مدين��ة   إل��ىالمس��توطنين م��ن القبائ��ل متقارب��ة 

وم��ن جه��ة أخ��رى ف��إن التك��وين     ؛ مدين��ة أرس��تقراطية قبلي��ة  أنه��ا المح��رق م��ن ه��ذا المنظ��ور   
جتماعي للمجتمع المحلي للبح�رين عام�ة ف�ي الق�رن الث�امن عش�ر ومطل�ع الق�رن التاس�ع عش�ر           إلا

ولكن ما يعنينا ة أو طائفية أو مذهبية ... يستدعي بالضرورة تقسيم السكان إلى عدة تقسيمات إثني
هو توصيف هذا المجتم�ع حس�ب التركي�ب الطبق�ي     ، مدينة المحرق  ةيهنا لدراسة العمران وبنيو

اسية يقتصادي ومدى السلطة السألجتماعية والنشاط اإلى خمسة طبقات تنبع أساسًا من المكانة اإل
 جتماعية كما يلي :داخل كيانات المجتمع نفسه ونحدد هذه الطبقات اإل

o  طبقة الحكام. 
o  كبار التجار ومالك المقاطعاتطبقة . 
o طبقة القضاة وفقهاء الدين من الطائفتين السنية والشيعية . 
o صحاب المحالت التجارية والحوانيت الصغيرةأطبقة الحرفيين و . 
o  طبقة العوام من عمال الغوص والمزارعين. 

 
أن تتن�اغم   لها ال يمكن لكنه كان، لمجتمع ا تكون شرائحغم من أن هذه المجموعات وهكذا وبالر

ه بالمجتمع المديني بشكل مطلق أو المجتمع السني العربي أو .... ، تداخل كيان واحد يمكن تسمي
قتص�ادية  أجتماعي ي�أتي م�ن ُبع�د تجميع�ي فرض�ته ظ�روف سياس�ية و       لكن ترابطها في النسيج اإل

خ�تالف ف�ي عناص�ر النس�يج العمران�ي      ا ه�ذا التن�وع واأل  وبيئية وجغرافية ، وهذا يفسر إلى حد م
ب�ل أن ه�ذا األخ�تالف الن�وعي س�اعد عل�ى ترس�يخ        ،  المح�رق  مدين�ة  مثل، داخل المدينة الواحدة 
جتماعي والبناء الطبقي حت�ى داخ�ل التن�اغم والتواج�د األثن�ي أو الط�ائفي أو       التنوع في النسيج اإل

عل��ى المس��توى اإلجتم��اعي والعمران��ي    الطبق��ي المجتمع��ي أف��رز ه��ذا التركي��ب   الفئ��وي .. وق��د  
 في المجتمع المديني (الحضري) هما : مؤسستين أساسيتين

o  المجالس القبلية.. 
o المحاكم الشرعية ..  

 
قتصاد الهامة من جهة ، كانت سلطة المجالس والمحاكم تقوم أساسًا على السيطرة على موارد األ

كان مجلس الحاكم يمثل السلطة العلي�ا  ئمة على شرعيتها من جهة أخرى .. والسلطة التقليدية القا
المجل�س السياس��ية  ، فأهمي��ة  للقبائ�ل  جتماعي�ة إلف�ي المجتم�ع ، وتت��درج المج�الس حس�ب المكان��ة ا    

جتماعية تختلف وفقًا لمنزلة العائلة أو القبيلة أو نفوذ ص�احب المجل�س . وتعق�د ه�ذه المج�الس      إلا
قتصادية ، أو عند أتخاذ القرارات أو األحكام ألاسية وايتشاور في األمور السجتماعات دورية للأ

ته��تم ب��إدارة  كان��ت تتخ��ذ ق��رارت ن، ولك��ن تل��ك المج��الس ح��ي المنتس��بين للقبيل��ة جمي��ع ل الملزم��ة
جتماعية ، هذه األمور التي كانت تعتب�ر  الموارد أكثر من أهتمامها بشئون األفراد الشخصية واإل

جتماعي�ة  إلل الدين والفقهاء ، وعلى هذا األس�اس كان�ت ك�ل فئ�ة م�ن الفئ�ات ا      ختصاص رجاأمن 
وجدير قتصادية أو طرق أستغاللها ... تتمتع بجزء من الحرية المشروطة بأال تمس المصادر األ

نت��اج اللؤل��ؤ وتجارت��ه وأرتب��اط ه��ذا   أل��ى عش��ارة هن��ا ، التنوي��ه إل��ى س��يطرة القبائ��ل العربي��ة    باإل
المستقر األساس�ي لتل�ك القبائ�ل الت�ي تمتع�ت ك�ل منه�ا        ، خاصة لمدينة المحرق بالمجتمع المديني 

يس�اعدهم  ، بأستقالل ذاتي شبه تام ف�ي إدارة ش�ئونها ويش�رف عليه�ا ش�يخ القبيل�ة أو ع�دة ش�يوخ         
مجل��س مؤل��ف م��ن رج��ال القبائ��ل المق��ربين ، ويش��كل رؤس��اء القبائ��ل م��ع مجالس��هم ج��زء م��ن         

 ضافة إلى طبقة الحكام .إلالتي تضم التجار ، با القبليةرستقراطية األالمجموعة 
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 ..  خالل القرن العشرينللمجتمع المحلي الجديدة  جتماعيةالبنية اإل
 

الجدي��دة من��ذ العش��رينات م��ن الق��رن    جتماعي��ة بالنس��بة لتش��كيل الطبق��ات اإل   رب��دأ الموق��ف يتبل��و  
إلى أعادة تنظيم وتركيب القوى ف�ي الج�زر ، ومم�ا    دارية التي أدت العشرين بعد األصالحات اإل

وفقدان طبقة التجار لقوتهم ، سهل هذا األمر هو ضمور صناعة الغوص وتجارة اللؤلؤ التقليدية 
من جه�ة  لكن ، وأصبحت الطبقة العليا مكونة من األسرة الحاكمة ومالك األراضي ؛ و السياسية

قتص�ادي الجدي�د   ألر نفسها لت�تالءم م�ع الوض�ع ا   أخرى أستطاعت طبقة التجار فيما بعد من تطوي
، واألنفت�اح عل�ى    م�ن الق�رن العش�رين    بعد أكتشاف النفط وب�دء المش�اريع الكب�رى ف�ي الثالثين�ات     

ولقد شكلت هذه الطبقة من التجار البحرينين نواة طبقة متوسطة عليا  الغرب والدول الصناعية ..
ى مزي�د م�ن الم�وظفين اإلداري�ين نتيج�ة لتط�وير       كم�ا أدت الحاج�ة إل�    ؛ والنم�و  آخذة ف�ي الظه�ور  

جدي�دة ه�ي الطبق�ة المتوس�طة ال�دنيا ـ إن       أخ�رى  اإلدارة وظهور البيروقراطية إل�ى تش�كيل طبق�ة    
للسياس�ة المتعم�دة الت�ي أتبعته�ا      اصح التعبير ـ ولعل ظهور هذه الطبق�ة الجدي�دة يع�ود إل�ى ح�د م�       

تت�ألف م�ن   ، دة ضمن الطبقة المتوسطة الحق�ًا  شركة نفط البحرين حينها . كما برزت نمطية جدي
 المهنيين : من أطباء ومهندسين ومحامين وصحفيين .... وغيرهم . 

 
جتماعية األخرى التي برزت هي طبقة العمال الجديدة بالمعنى الواسع للكلمة ، فلقد أما الطبقة اإل
في نشوء هذه الطبقة ، ذل�ك  قتصادي ألنماط األنتاج هو العامل األساسي الرئيسي ألكان التحول ا

فالح��ين يأخ��ذون ين كص��يادين أو غواص��ي اللؤل��ؤ أو التح��ول ال��ذي ح��ول طبق��ة الع��وام أو الع��امل 
أجورهم على أساس األنتاج إلى عمال يأخذون أجرًا ثابت�ًا مقاب�ل عمله�م ل�دى مؤسس�ة أو منظم�ة       

 إدارية .. 
 

ع فئ��ات أو طبق��ات أو حت��ى إنتم��اءات طائفي��ة ي��جمتعموم��ًا  تالاوالتح�� هه��ذوك��ان م��ن أه��م نت��ائج 
ك�ان ل�ه ت�أثيره عل�ى البني�ة المجتمعي�ة وتش�كيل عم�ران         مختلفة أو متعددة داخل كيان طبقي جديد 

، وه�ذا التح�ول ك�ان ت�دريجيًا م�ن حي�ث       مدين�ة المح�رق   منه�ا  وتلك المجتمعات خاصة الحضرية 
المجتم�ع تش�كًال جدي�دًا ف�ي مظه�ره      ل كا تش� ذهك� و وعي األفراد وإحساسهم بهذا اإلنتم�اء الجدي�د .  

نتيجة لكافة التحوالت الحادثة ، ولكن ل�م يفق�د ه�ذا المجتم�ع ج�ذوره القبلي�ة بإيجابياته�ا وس�لبياتها         
 جزء من ذلك الموروث الذي عاش مع المجتمع خالل مئات السنين .كانت والتزال ألنها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

النص��ف ي ف��ص��ورة مدين��ة المح��رق  ) ٣ش��كل رق��م (
 ين  راألول من القرن العش
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جتماعي�ة بمفهومه�ا الح�ديث ، حي�ث كان�ت األس�رة       إولم يعرف المجتمع القبلي التقليدي مؤسسات 
جتماعي��ة ، وهك��ذا فاألس��رة   جتماعي��ة المتكامل��ة تق��وم بمجموع��ة الوظ��ائف اإل    إله��ي المؤسس��ة ا 

جتماعية مع الجوانب اإلتعبير عن المجتمع ومنظماته ، ففي حالة تكامل الجوانب  كانتكمؤسسة 
قتصادية والسياسية في تركيب واحد خالل المرحلة التقليدية لتطور المجتمع ، ظهرت األس�رة  ألا

قتصادي ، ومن هنا كانت أهمية المسكن في المدينة وعمرانها كمؤسسة إجتماعي أالممتدة كنتاج 
للمجتم��ع المحل��ي كم��ا قتص��ادية ألجتماعي��ة حض��رية ( مديني��ة ) أرتبط��ت بالجوان��ب السياس��ية وا إ

 جتماعية لهذا المجتمع ساكن أو مستوطن المدينة . إلتشكلت من خالل الجوانب ا
 

العشرينات من الحادثة في صالحات األدارية وإلوقد تأثر وضع األسرة الممتدة نتيجة التحوالت ا
نتاج التقليدية ودخول ألقتصادية التي ظهرت بتغيير أنماط األخاصة التحوالت ا، القرن العشرين 

، إال  الرأس�مالية القبلي�ة  لة حمرإلى  القبلية األقطاعيةمن مرحلة فيما يمكن تسميته هنا المجتمع 
جتماعية ب�نفس الس�رعة وتفاوت�ت حدت�ه ف�ي      إأن التحول والتغيير لم يأخذ سبيله لألسرة كمؤسسة 

ويمك�ن تحدي�د العوام�ل الت�ي     التي يتش�كل منه�ا المجتم�ع ..    مختلف الفئات والطبقات أو الطوائف 
إل��ى للمدين�ة  أدت إل�ى تغيي�ر التش�كيل العش��ائري للمجتم�ع والتركي�ب األس�ري وبالت��الي العمران�ي        

 عاملين محوريين :
 
قتص�اد تقلي�دي يتطل�ب    أالجديد الذي فرضته صناعة النفط ، والتح�ول م�ن    قتصاديالوضع األ •

ع�ن   ةاألس�ر أفراد أقتصاد حديث يفرق ، إلى  لية كل أفراد األسرة بشكل تكامليمشاركة وفعا
فبدأت األواصر األسرية الممتدة ،  بعضهم البعض كل حسب كفاءته وخبرته ونزعاته الفردية

جتم�اعي  إوالقبلية تنحل تدريجيًا لتحل محلها روابط ما يسمى باألسر النووية ، وه�ي تركي�ب   
ظهر هذا التحول في بعض قتصادي ضمن هذه األسرة الجديدة . ألوقد تغير النظام ا، محدود 

 تعرضت له الطبق�ة المتوس�طة الولي�دة ف�ي المجتم�ع الح�ديث ف�ي البح�رين         االفئات القبلية ، كم
. إال أن التحول في الطبقة  عامة والتجمعات العمرانية الحضرية خاصة ومنها مدينة المحرق

مما أفرز تبعية شبه سرع أها للثقافة الغربية بشكل ئالمتوسطة كان أكثر حدة بسبب إقتباس أبنا
ف�ي أدق تفاص�يل الممارس�ات    للي�وم  كاملة داخل كيانات المجتمع ، أستمرت ضاربة بجذورها 

 اليومية للفرد والمجتمع ..
 
يختل�ف ع�ن التركي�ب العش�ائري التقلي�دي      وهو تكَون الشكل الحديث للدولة ل يسياسالوضع ال •

دون غيره�ا ، ف�اإلدارة الحديث�ة تطلب�ت     جتماعي�ًا ودورًا سياس�يًا   إالذي أعط�ى األس�رة مرك�زًا    
ل إط��ار ع��ام لتنفي��ذ الب��رامج   خ��دا ، أف��رادًا ق��ادرين عل��ى إنج��از مس��ئوليات مح��ددة ومح��دودة   

النظرة القديمة التي كانت تنظر للفرد من خالل العائلة الحكومية للمجتمع ككل .. لذلك أخذت 
ي األفراد كيان�اتهم حس�ب ق�دراتهم    لتعطالسيما في الطبقات المتوسطة أو القبيلة تتراجع نسبيًا 

أخ�ذت األس�رة الممت�دة تفق�د دوره�ا لتح�ل محله�ا ال�دوائر السياس�ية          الذاتية . ومن جهة أخ�رى  
مم�ا قل�ل بالت�الي م�ن ت�أثير      ، المتخصصة ثم الوزارات فيما بعد والتي أنشأتها الدول�ة الحديث�ة   

. وق�د أدى ذل�ك إل�ى نم�و     جتماعي�ة ف�ي عم�ران وكيان�ات المدين�ة والمجتم�ع       إاألسرة كمؤسسة 
متزايد للنزعات البرجوازية وتطلعاتها ، وترسيخ لقيم لم يعرفها المجتمع التقلي�دي كالنزع�ات   
الفردية والتنافس غير الموضوعي والموجه في توجهات سلبية أحيانًا ، ويب�دو أن ه�ذا نتيج�ة    

مت��ى وج��دت  فمازال��ت س��لبياتها كامن��ة تطف��و عل��ى الس��طح ، رواس��ب الماض��ي الت��ي ل��م تنت��ه  
 الفرص المواتية .
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 ..  ستيطان مدينة المحرقإالخلفية التاريخية و
 

عرفتهم�ا  هناك نمطين لإلستيطان أن تاريخيًا من تلك الخلفية المجتمعية وأنساقها يمكننا أن نحدد 
إستيطان دائم وإستيطان مؤقت .. وتش�ير الدراس�ات التاريخي�ة     ، المنطقة وخاصة جزر البحرين

أن ج��زر البح��رين ومنطق��ة الخل��يج عام��ة ل��م تع��رف اإلس��تيطان ال��دائم إال ف��ي الش��مال عن��د ش��ط    
.. ك�ان الترح�ال المس�تمر ض�من ح�دود األقل�يم أو       العرب وبالد العرق أو في الجنوب عند اليمن 

ختلف��ت جزئي��ًا ج��زر البح��رين لطبيعته��ا الجغرافي��ة   المجتمع��ات ، وإن أ تل��ك ه ه��ي طبيع��ةج��خار
مكانية أستمرارية اإلستيطان ولو ألحقاب طويلة نسبيًا ، ويتكرر إومصادرها الطبيعية بما ضمن 

ذك��ر عم��ران ج��زر البح��رين ف��ي كت��ب الرحال��ة والم��ؤرخين من��ذ العص��ور القديم��ة ث��م العص��ر        
  .فالعصر الحديث ولكن بشكل عام سالمي الوسيط اإل
 

ا التركيب العمراني للجزر ومنها المحرق فلألسف ل�م ي�دون الت�اريخ الق�ديم والوس�يط أو حت�ى       أم
التع��رف عل��ى ه��ذه البني��ة ف��ي مج��ال العم��ران الح��ديث بالش��كل ال��ذي يس��مح للباح��ث المتخص��ص 

المورفولوجي���ة لعم���ران المدين���ة أو طبيع���ة اإلس���تيطان والمجتمع���ات المس���توطنة له���ا .. ويبق���ى  
والع��وارض الباقي��ة ل��ى التكهن��ات أو الفرض��يات الخاص��ة وتحلي��ل الظ��واهر     ع األس��تقراء مبني��اً 

أن المحرق التي  التصورات واألستقراءات نخلص من تلك ناولكن ألستنباط الحقائق التصورية .
اريخي��ة إلس��تيطان المدين��ة تي�د عمرانه��ا ف��ي الق��رن التاس��ع عش��ر ه��ي نفس��ها حلق��ة م��ن سلس��لة  عأ

ها ألسباب معين�ة ، وتبق�ى تل�ك التتابع�ات اإلس�تيطانية والطبق�ات التاريخي�ة        توعمرانها ، ثم هجر
يصعب الت�دقق منه�ا وم�ن أحواله�ا     القديمة لعمران المحرق مدفونة تحت أساسات المدينة الحالية 

الباحث على رسم خريطة عمراني�ة ألي  اريخ المنطقة لم يوثق بشكل يساعد توتفاصيلها . هكذا ف
حي�ث أن اإلس�تيطان هن�ا ق�ائم عل�ى دينامي�ة الهج�رة        بشكل محدد ودقي�ق ،  ا من مدنها أو لتطوره

أح�دى ه�ذه المس�تقرات الت�ي     كانت شبه المؤكد أن المحرق  يبقى منو ..وغير الموثقة المتواترة 
ن أن س�كان ج�زر   كثي�ر م�ن الم�ؤرخي   عمها الخراب ف�ي بداي�ة الق�رن الث�امن عش�ر ، حي�ث يؤك�د        

، وق�د رحل�وا عنه�ا إل�ى      ١٧٣٨ـ�ـ   ١٧١٨يين عند هجوميهما سنة البحرين تركوها للغزاة العمان
 الخليج .. على سواحلمناطق أخرى 

 
 عأن المحرق كانت مس�كونة ، ولك�ن م�    ١٦٣٥سنة  فيمالت البرتغالية حال وتبرز أحدى خرائط

لعمرانه�ا الس�ابق أث�ر     ظلت مهجورة ولم يبقو تخربهجرة السكان في بداية القرن الثامن عشر 
قد يكون نتيجة لطبيع�ة التركي�ب البس�يط والب�دائي للمس�اكن حينئ�ذ ،        ، ادي أو أطالل تدلنا عليهم

وج�زر البح�رين   المح�رق  جزي�رة  اإلس�تيطان والعم�ران ب  ذل�ك  وليس هناك من يحدثنا عن طبيعة 
خ��الل الق��رن الث��امن عش��ر ، مم��ا ي��رجح أنه��ا ظل��ت مهج��ورة تس��كنها بع��ض التجمع��ات        عام��ة 

وإن صدقت هذه الفرضيات ، ، جتماعي معين إالصغيرة التي لم تكن لها ثقل سياسي أو تركيب 
فإنه ال يمكن أعتبار هذه المستقرات أو التجمعات عمرانًا حضريًا مستقرًا بالمفهوم ال�ذي نقص�ده   

  معات ..هنا بعمران المجت
 
 
 
 
 
 
 

 تب�ين جزي�رة   ١٦٣٥خريطة للحمالت البرتعالية س�نة  ) ٤شكل رقم (
   والمنامة موضح عليها مواقع القالع القائمة حينها المحرق
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نهاية  فيرين مع القبائل العربية الموالية لهم حوأستيطانهم لجزر الب ةهكذا تعتبر هجرة آل خليفو
الق��رن الث��امن عش��ر وبداي��ة الق��رن التاس��ع عش��ر نقط��ة تح��ول جذري��ة ف��ي الت��اريخ اإلس��تيطاني       

محط�ة رئيس�ية ف�ي التح�والت السياس�ية       االمح�رق ، كم�ا إنه�    جزي�رة والعمراني للج�زر وخاص�ة   
ستراتيجي للتجارة األقليمية وبمص�ادرها  قتصادية لتلك الجزر بموقعها األجتماعية وكذلك األواإل
للحي��اة ، وك��ذلك لثرواته��ا النس��بية م��ن ص��ناعة   األساس��ية والس��يما ت��وافر المي��اه العذب��ة  بيعي��ةالط

 .وتجارة اللؤلؤ 
 

 ..  عمران مدينة المحـــــرق
 

بع�د تمكن�ه م�ن الج�زر     ع�اد الش�يخ أحم�د الف�اتح      ١٧٨٣بعد أن تم دخول آل خليفة للبح�رين س�نة   
الزبارة تاركًا نائبًا عنه يحكم الج�زر ، وعن�دما    حاكم البحرين الجديد ليقيم في عاصمتهواعتباره 

الش�يخ عب�د اهللا ، وأنتق�ل آل    أخ�وه  زره س�لمان ي�ؤا  أبن�ه الش�يخ   أنتقل الحكم إلى  ١٧٩٠توفى سنة 
فس�كن الش�يخ س�لمان    .. خليفة من الزبارة لسكنى جزر البحرين وأتخاذها مركزًا سياسيًا لحكمهم 

 المحرق .. ربوة جزيرة كن الشيخ عبد اهللا بينما سة المنامة ، رفي قلب جزيالرفاع 
 
سياس�ية  للس�لطة ال ومرك�ز   حاض�رة هو بداية تأسيس مدين�ة المح�رق ك   ١٧٩٦يمكن أعتبار سنة و

خ عبد اهللا بن أحمد آل خليفة ، ولكن شهدت منطقة الخليج وجزر البحرين عددًا م�ن  يعلى يد الش
نفوذه��ا ، أدت ه��ذه الص��راعات إل��ى ع��دم  الص��راعات عل��ى ش��رعية الحك��م وأحقي��ة القبائ��ل بم��د   

بأنتص��ار آل خليف��ة  ١٨١٠أس��تقرار آل خليف��ة ف��ي مس��تقراتهم الجدي��دة ، ولكنه��ا أنته��ت ف��ي س��نة  
 ؤهم على خصومهم ... اوحلف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٨٢٥جزر البحرين وتوابعها سنة  )٦شكل رقم (                                  ١٨٧٢سنة  جزيرة البحرين والمحرق) ٥شكل رقم (
 
س�تلموا زم�ام الحك�م    أأستتب األمن واألستقرار الخارجي عاد آل خليفة لجزر البحرين و نبعد أو

على الجزر ، وتس�مى ه�ذه ف�ي كت�ب الت�اريخ ن�زول المح�رق بع�د الزب�ارة ، ويعتب�ر ه�ذا أع�الن             
جدي�د  رين في شكل عمران�ي  حاضرة البحـ  مدينة المحرق ـتاريخي عن تأسيس المدينة الجديدة  

وسكنها الشيخ عبد اهللا والمقربين منه والقبائل الموالي�ة ل�ه ، ومن�ذ ذل�ك الح�ين أخ�ذت       ، متكامل و
مدينة المحرق تكتسب أهميتها الحضرية والعمرانية ، وسرعان م�ا أص�بحت العاص�مة السياس�ية     

م��ن أرتباطه��ا   ةومرك��ز المش��يخة العمران��ي ، ويمك��ن أس��تقراء دور المح��رق ف��ي ه��ذه المرحل��      
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ن�ة أهميته�ا   يالت�ي أحتك�رت تج�ارة اللؤل�ؤ ، مم�ا أكس�ب المد      المه�اجرة و إستيطان القبائل العربي�ة  ب
فترة المنازعات والصراعات الداخلية  من رغموبال، باإلضافة إلى مركزها السياسي قتصادية األ

أثن�اء   تفق�د المح�رق   ل�م ، على شرعية الحكم بين الشيخ عبد اهللا وبين أوالد وأحفاد الش�يخ س�لمان   
ذلك أهميتها أو دورها كقصبة جزر البحرين حتى أستلم الشيخ عيسى بن علي زمام الحك�م س�نة   

 ة ،وأس��تتبت األوض��اع الداخلي�� العاص��مة السياس��ية ،  وأتخ��ذها مدين��ة المح��رق  س��كن و،  ١٨٦٩
ي ف ١٨٦٩ـ  ١٨٥٠البحرين في فترة الصراع الداخلي بين سنة من جرت اوبدأت القبائل التي ه
إس��تيطان القبائ��ل العربي��ة ، وك��ان  ص��ة المح��رق مرك��ز  البح��رين وخاج��زر الع��ودة لمس��تقراتها ب

 ستيطان هؤالء المهاجرين على نمطين :إ
o  هجرة بطون وقبائل إلستيطان المدينة بشكل جماعي . ماعي ..جأولهما ـ 
o  ثانيهما ـ فردي .. هجرة أفراد أو عشائر أو أسر محدودة لألكتساب من البحر أو مزاولة

 أعمال مهنية ثم األستقرار وإستيطان المدينة . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خريط��ة تص��ورية لتوزي��ع المس��توطنات القبلي��ة ومراكزه��ا     ) ٧ش��كل رق��م ( 
  ١٩٠٤العمرانية من مجالس قبلية ومساجد بمدينة المحرق سنة 

 
إلى  القبيلة كانت كل قبيلة أو عشيرة تتخذ لها حيًا سكنيًا يسمى محليًا فريق ( فريج ) فكانت تأتي

، ه�ا  يحسب األعراف القبلية المتوافق علتبني فيه مساكنها وموقع في العراء ال يشاركها فيه أحد 
ومم��ا يس��ترعي النظ��ر وج��ود مس��اكن المس��توطنين م��ن أرب��اب الح��رف قريب��ة م��ن مس��اكن حك��ام  
البحرين من شيوخ آل خليفة والذين أتخذوا من رب�وة المح�رق ف�ي وس�ط الجزي�رة مس�اكن له�م ،        

حاج��ة طبقي��ة للمجتم��ع رغ��م البني��ة الذل��ك التق��ارب يفس��ر وك��ان أول موق��ع يس��كن ف��ي المدين��ة ، و
رباب الحرف والمه�ن .. وي�ذكر أن س�كان مدين�ة المح�رق عن�د       أالطبقة األرستقراطية القبلية إلى 
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الف�رق  تل�ك  أل�ف س�اكن يس�كنون     ٣٠ـ   ٢٨نهاية القرن التاسع عش�ر وبداي�ة الق�رن العش�رين بل�غ      
 .. واألحياء 

أحي�اء تع�رف محلي�ًا بأس�م      لشكأو مستقرات قبلية في  اتعتجمتشكل إستيطان المدينة من  وهكذا
سم القبيلة التي تسكنه وكان غالبية الس�كان  أفرق ـ مفردها فريق ـ وأكتسب كل فريق تسميته من   

 اهب الس�ائد ـ  ، ولك�ن ك�ان م�نهم ش�افعيو      من القبائل العربية السنية عل�ى الم�ذهب الم�الكي ـ الم�ذ     
يران�ي ، أم�ا الس�كان م�ن الش�يعة      المذهب وأغلبهم م�ن الهول�ة الع�رب المه�اجرين م�ن الس�احل اإل      

وأكتسبت أحياؤهم تسميتها ، حياكين والبنائين والصاغة .... لفكانوا غالبًا من أصحاب الحرف كا
ن��ة ، هك��ذا كان��ت القبيل��ة ه��ي أس��اس اإلس��تيطان والتش��كيل العمران��ي للمدي    . م��ن الح��رف نفس��ها  

ب ما وصفه لوريمر في كتابه بلي لمدينة المحرق حسقالتركيب ال ويوضح الجدول والشكل التالي
 اية القرن العشرين ..دبنهاية القرن التاسع عشر و عند دليل الخليج

 
  

 القبيلـــــــــــــة
ع�������������دد 

 المساكن
 ٢٥ آل بوعينين ١
 ٤٠٠ آل بن علي ٢
 ٤٠ العمامرة ٣
 ١٠ آل ضاعن ٤
 ٢٠٠٠ الهولة ٥
 ١٠ آل بوكوارة ٦
 ١٠ المنانعة ٧
 ٢٠ المعاودة ٨
 ١٥ آل مسلم  ٩
 ١٠ قمارة ١٠
 ١٥ آل بورميح ١١
 العتوب : آل فاضل ١٢

 الجالهمة
 آل خليفة

٣٠ 
٣٠ 
٥٠٠ 

 ١٠ آل بوفالسة ١٣
 ١٥٠ الزياينة ١٤
 ١٨٠ البحارنة ١٥
 ٢٠ االيرانيون ١٦
 ٢٠٠ عبيد أحرار ١٧
 ٣٠٠ عبيد ال يسكنون مع أسيادهم ١٨
 ٣٠ عرب مختلفين ١٩

 
  ١٩٠٤ول توزيع القبائل المستوطنة للمدينة سنة دتصورية لعمران مدينة المحرق وجخريطة ) ٨شكل رقم (

 
جتماعي�ًا  إالعت�وب  قبائ�ل  وقد أستوطنت غالبية هذه القبائل ربوة المحرق من المدين�ة متداخل�ة م�ع    

وطبيع�ة اإلس�تيطان قائم�ة عل�ى      وعمرانيًا ، ومما يستلفت النظر ف�ي المح�رق أن عم�ران المدين�ة    
الحك�ام تح�يطهم   القبلي للمجتمع المحلي ، حيث يتوسط المدينة مناطق إس�تيطان آل خليف�ة   التنظيم 

مستقرات سائر القبائل والتجمعات ، ويقع في مركز فريق آل خليفة قصر الحاكم ومجلسه تح�يط  
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بيل�ة م�ن القبائ�ل مجلس�ها الخ�اص ، وعموم�ًا تختل�ف أهمي�ة ه�ذه          قبه قص�ور أنجال�ه ، وك�ان لك�ل     
جتماعية للقبائل وفقًا لمنزلة القبيلة نفسها أو العائلة ونفوذ وسلطة ص�احب  اإلالسياسية والمجالس 

 المسكن زعيم القبيلة .. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفرق القبلية بمدينة المحرق وعناصرها السكنية في مطلع القرن العشرين ىخريطة تصورية لعمران أحد) ٩شكل رقم (
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هذا المنطلق كان مجلس الحاكم وشيوخ آل خليفة تمث�ل المرتب�ة األعل�ى ف�ي مدين�ة المح�رق        ومن
 لساجتماعي�ة المج�  تتوسط المستقرات القبلية هذه النواة اإلو ؛جتماعيًا وبالتالي عمرانيًا إسياسيًا و

نسقًا عامًا للمدينة ، وكانت تل�ك الن�واة ه�ي الب�ؤرة األساس�ية لعم�ران وإس�تيطان المدين�ة ،          القبلية
وكما س�بق  ويبدو إنه باإلمكان تتبع تاريخ القبائل المستوطنة للمدينة بتحديد تلك المراكز القبلية . 

ة ، وأرتبطت أن حددنا فالتنظيم القبلي يقوم على مؤسستين هما المجالس القبلية والمحاكم الشرعي
، بينم��ا الطائف��ة الش��يعية  دنيات) عن��يوالم��آتم (الحس��األخي��رة غالب��ًا بالمس��اجد عن��د الطائف��ة الس��نية 

وتتب�ع الجوان�ب    قتصاديةباألهتمام بإدارة الموارد األ كما سبق أن أشرناأختصت المجالس القبلية 
ية الت�ي كان�ت تعتب�ر م�ن     السياسية واإلدارية أكثر من أهتمامها بشئون المجتمع واألفراد الشخص� 

جتم��اعي عمران��ي ف��ي إأختص��اص الفقه��اء ال��دينيين ، وم��ن هن��ا أنتش��رت المس��اجد عموم��ًا ك��نمط  
، وتج�اورت ف�ي الغال�ب م�ع المج�الس القبلي�ة عمراني�ًا ،         العربية بالمدينة إستيطان القبائلمراكز 

يخ عيس�ى ب�ن عل�ي م�ع     رق خالل فترة حكم الش� ح، وكان في مدينة المنتفاعيًا إكما تكاملت معها 
 مسجدًا وجامعان . ٤٢بداية القرن العشرين حوالي 

 
مدينة المح�رق عن�د نهاي�ة الق�رن      اتكيان معبأنساقه األساسية للعمران قتصادي ألأكتمل الجانب ا

س�كان المدين�ة   ك�ان  دكان�ًا .. وق�د    ٣٠٠التاسع عشر من خالل س�وق المدين�ة ، وك�ان يتك�ون م�ن      
 ه�م تج�ار عمومي�ون وأص�حاب مت�اجر     ، والف�ردي ـ     ـومس�توطينها م�ن مه�اجري ال�نمط الث�اني        

وصيادو س�مك وخب�ازون وحالق�ون وترزي�ة وج�زارون وعم�ال تعلي�ب وب�ائعوا م�اء           وحرفيون 
أم��ا مس��توطني المدين��ة م��ن   ، وغس��الون ... ( حس��ب رواي��ة ل��وريمر ف��ي كتاب��ه دلي��ل الخل��يج )     

.. وش��كل وكب��ار التج��ار  س��فن اللؤل��ؤ وأص��حاب  الاألول الجم��اعي فه��م تج��ار    مه��اجري ال��نمط 
وعمومًا كان للسوق تنظيمه  .قتصادية المحلية للمجتمع في المحرق وسوقه النمطان معًا القوة األ

تلك اكم وهو مالك حوانيت السوق ، تنوب عنه حاإلداري من أمير وفداوية كمؤسسة تنوب عن ال
رت�بط  أجتماعي�ة القبلي�ة   عمال والفصل ف�ي المنازع�ات . ونظ�رًا لألبع�اد اإل    في تنظيم األالمؤسسة 

السوق عمومًا بالتجارة العمومي�ة واإلبح�ار بالس�فن وخاص�ة تج�ارة الؤل�ؤ ، وم�ن هن�ا ك�ان حج�م           
جتماعية ، فلم يعرف السوق أنماط تجارة التجزئة إال ف�ي  طبيعته تتواءم مع الجوانب اإلوالسوق 

محلية للمستوطنين وسكان المدين�ة نفس�ها ، كم�ا ل�م يع�رف الس�وق التص�نيف        حدود اإلحتياجات ال
النوعي الواسع حسب أنماط التجار أو الحرف نظرًا لصغر حجم�ه م�ن جه�ة وأرتباط�ه بالتج�ارة      

قتصادي ، لذلك أأي يمكن أعتبار سوق المحرق مركزًا ونقطة تجمع ، الخارجية من جهة أخرى 
ومج�الس   (الوكال�ة)  محددة مثل الخان والعمارةمرانية إنتفاعية معمارية وع ًاعرف السوق أنماط

 التجارة .. ولها طبيعتها المحلية المرتبطة بجزر البحرين والخليج عمومًا .
 

أس��تمرت حرك��ة األزده��ار العمران��ي لمدين��ة المح��رق حت��ى العق��دين الث��اني والثال��ث م��ن الق��رن       
المحل��ي ب��البحرين خاص��ة الجوان��ب    العش��رين ، حت��ى ب��رزت تغيي��رات أساس��ية عل��ى المجتم��ع      

ث���رت عل���ى  أوك���ان له���ذا التغي���ر ظ���واهره الت���ي     ،قتص���ادية والجوان���ب األ اإلداري���ة السياس���ية
مورفولوجي��ة العم��ران لمدين��ة المح��رق وج��زر البح��رين عموم��ًا ، ففق��دت مدين��ة المح��رق عن��دها   
دورها ومركزها على مستوى الجزر كما بدأت خيوط نس�يجها العمران�ي تتهت�ك ؛ ويمك�ن تحدي�د      

 :تلك المتغيرات 
o . تغيير التنظيم القبلي إلى حكم قبلي 
o إلى مرحلة الرأسمالية القبلية .قطاعية التحول من مرحلة القبلية اإل 
o جتماعية القبلية والتركيب العشائري واألسرة الممت�دة إل�ى األس�ر النووي�ة    تغيير البنية اإل 

وظهور طبقات إجتماعية جديدة متمثلة في الطبقة الوسطى ، والطبقات العمالية المغايرة 
  . والجديدة



 المحرق القديمةجتماعية لعمران مدينة إلالجوانب ادراسة  14
 

 

خالل هذه المرحلة والمراحل الالحقة ه�و  ولكن من أهم المتغيرات الحادثة في طبيعة اإلستيطان 
رة الخارجية جذلك التغيير الجذري على نسق اإلستيطان والهجرة ، والذي أرتبط في جوهره باله

ض�من ح�دود األقل�يم ـ الخل�يج ـ باإلض�افة إل�ى أرتباط�ه بمفه�وم العص�بية القبلي�ة وفق�دانها لمعن�ى                
رة ق�د تغي�ر   ج� م ... أي أن نسق اإلستيطان والهاإلنتماء المكاني لألرض وبالتالي اإلستيطان الدائ

بشقيه " اإلس�تيطان " و " الهج�رة " ، وأص�بح اإلس�تيطان دائم�ًا أو ش�به دائ�م ، والهج�رة داخلي�ة          
أرتبط�ت عملي��ة النم�و العمران��ي عندئ��ذ   س��ت إقليمي�ة خارجي��ة . وبالت��الي  يض�من ح��دود الج�زر ول  

رة اإلس�تيطان والهج�رة ؛ وهن�ا تغي�رت نظ�رة      بالزيادات الطبيعية للسكان أكثر م�ن أرتباطه�ا بفك�   
وتح��ول اإلس��تيطان ف��ي النص��ف الث��اني م��ن الق��رن العش��رين المجتم��ع نفس��ه إل��ى عم��ران المدين��ة 

التقليدي ستهالكية ، وفقدت المدينة نفسها األنتماء إلى المجتمع حالة أكعملية إنتاجية للعمران إلى 
 ، فتجمدت أو كادت ... الطبيعيةتها بيئفقدت كذلك التفاعل مع و ، السابق

 
 ..  ١٩٧١ـ  ١٨١٠سيناريو إستيطان مدينة المحـــــرق 

 
لإلس�تيطان بق�در م�ا أرت�بط باألهمي�ة اإلس�تراتيجية       لم يكن أختيار مدين�ة المح�رق أختي�ارًا عفوي�ًا     

للموضع ، وتحكمه في خطوط المالحة البحرية األقليمية في الخل�يج ، وم�ن هن�ا أرتبط�ت عملي�ة      
هر جن�وب جزي�رة المح�رق مش�رفة عل�ى المالح�ة       اتيطان المدينة ببناء قلعة بحري�ة بحال�ة بوم�   سإ

 البحرية المارة . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توزيع القالع العسكرية البحرية على خط المالحة الرئيسي في جزي�رة المح�رق ف�ي الق�رن التاس�ع عش�ر ومطل�ع الق�رن         ) ١٠شكل رقم (
 العشرين
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ولم تولد مدينة المحرق متكامل�ة العم�ران ولكنه�ا    
عاش��ت فت��رة م��يالد وتك��وين عمران��ي ، كم��ا أن     
عملية اإلستيطان والعمران لم تكن عفوي�ة بش�كل   

ق���وانين الغي���ر مق���نن ، ب���ل أرتبط���ت بع���دد م���ن   
 فرض��تها الجوان��ب المختلف��ة للمجتم��عواألع��راف 

  ..جتماعية قتصادية واإلألاسية وايالس
 

س�����تيطان المدين�����ة توص�����يف إ وعموم�����ًا يمك�����ن
حتى سنة  ١٨١٠خالل الفترة من سنة وعمرانها 

 كما يلي : أساسية في خمس مراحل ١٩٧١
 
o .. ميالد المدينة 

بدأ اإلستيطان ألبعاد سياسية وأختي�ار الموق�ع   
المدين����ة ك����ان مرتبط����ًا باألس����باب    لتأس����يس

األس����تراتيجية للمك����ان ، ونم����ط اإلس����تيطان   
الهجرة هو نسق ت�اريخي  السياسي القائم على 

عرفته الجزر ومنطقة الخل�يج عموم�ًا ، وم�ن    
جه��ة أخ��رى ك��ان تأس��يس الش��يخ عب��د اهللا ب��ن  

مدين���ة المح���رق مت���زامن م���ع تأس���يس أحم���د ل
ف��ي وس��ط  وه الش��يخ س��لمان لمدين��ة الرف��اعأخ��

 يس����ق السياس����جزي����رة المنام����ة ، وك����ان للن 
دارة حك����م إالم����تحكم ف����ي توزي����ع الس����لطة و 

ل���ى تل���ك الم���ؤازرة ب���ين  الج���زر والمعتم���د ع
األخوين وتقاس�مهما المس�ئولية ف�ي بني�ة قبلي�ة      
متع��ارف عليه��ا ، ك��ان له��ذا النس��ق دوره ف��ي  
إبراز أهمية المستقرتين الجديدتين ف�ي تكام�ل   

جتم���اعي قبل���ي ، ونظ���رًا ألهمي���ة  إسياس���ي و
تحكمه�ا  و، موقع المحرق العس�كري البح�ري   

المدين��ة ف��ي مس��ار التج��ارة األقليمي��ة أكتس��بت  
.. ول��يس هن��اك ت��اريخ    ع��ن غيره��ا  أهميته��ا

مكتوب يوث�ق طبيع�ة ون�وع اإلس�تيطان ال�ذي      
ب���دأت ب���ه المدين���ة ، ولك���ن بتتب���ع وأس���تقراء    
المق��دمات والنت��ائج فإن��ه يمك��ن تص��ور بداي��ة    
اإلس��تيطان ببن��اء قلع��ة بوم��اهر ف��ي الجن��وب     
وتأس���يس أول مس���تقرة س���كنية للح���اكم عل���ى   

 رب���وة وس���ط الجزي���رة متمثل���ة ف���ي مس���كن    ال
، الح���اكم وذوي���ه وعش���يرته ومجلس���ه القبل���ي 

 ومساكن مواليه وأتباعه ..، والمسجد الجامع 
وغي���ر مؤك���د أن المدين���ة ك���ان له���ا أس���وار ،  

 فوظ����ةحولك����ن ت����ذكر بع����ض الرواي����ات الم  
 عن أسوار المحرق القديمة . والمتداولة
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o بداية اإلستيطان القبلي .. 
ب�����ين الس�����لطات  ١٨٢٠أدت معاه�����دة س�����نة 

وش���يوخ الخل���يج إل���ى األس���تقرار  البريطاني���ة 
قليمي النسبي في المستقرات القبلية القائم�ة  األ

ثبي���ت القبائ���ل ف���ي ه���ذه المس���تقرات تحينئ���ذ و
سياس�����يًا ؛ مم������ا أدى إل������ى بداي������ة تش������جيع  

القائم على ، جتماعي اإلستيطان من جانبه اإل
الفردي�����ة ، وكان�����ت    والهج�����رة الجماعي�����ة أ 

المح���رق وج���زر البح���رين المس���تقر الجدي���د    
للسلطة السياسية ف�ي تل�ك الج�زر نقط�ة ج�ذب      

الت��ي ه��اجرت له��ا   ، لكثي��ر م��ن ه��ذه القبائ��ل    
أو الثروة أو األثن�ان مع�ًا ..    ةطمعًا في السلط

فكانت السلطة السياسية والحكم نقط�ة الج�ذب   
إل����ى اإلس����تيطان ، وكان����ت تج����ارة اللؤل����ؤ     

قتص�ادي للث�روة .   المزدهرة هنالك المجال األ
ت المحلية وعلى رأسها بدأت تتشكل المقاطعا

مدينة المح�رق يحكمه�ا حينه�ا الش�يخ عب�د اهللا      
بن أحم�د ح�اكم األم�ارة خاص�ة بع�د أن أنف�رد       

ش��به كام��ل بوف��اة أخ��اه الش��يخ   أنف��رادًاب��الحكم 
، ويبدو من الخرائط التي  ١٨٢٥سلمان سنة 

ب��ين أي��دينا أن ن��زول القبائ��ل العربي��ة ل��م يأخ��ذ 
يطانات تش���كًال عمراني���ًا ، ولك���ن كان���ت إس���ت   

متفرق��ة أق��رب بأنم��اط الب��دو لإلس��تيطان منه��ا  
إل��ى هيك��ل حض��ري لعم��ران المدين��ة ، مم��ا      
يؤك��د ه��ذا تل��ك الخلفي��ة التاريخي��ة لكثي��ر م��ن     
القبائ��ل المه��اجرة م��ن بيئ��ة ص��حراوية ، وأن   
ه���ذه القبائ���ل ه���اجرت م���ن مس���تقرات أص���ًال  
متفرقة جمعته�ا نقط�ة ج�ذب واح�دة فك�ان م�ن       

ة لنفس���ها مس���تقر خ���ذ ك���ل قبيل���الطبيع���ي أن تت
نفصل عمرانيًا عن األخرى .. وه�ذه  مقفول م

ه��ي بداي��ة التش��كيل العمران��ي ، وه��ي ليس��ت    
عفوي��ة مطلق��ة بق��در م��ا ك��ان يحكمه��ا الع��رف  
القبلي الذي يحكم كافة العالق�ات والس�لوكيات   
الفردي����ة والجمعي����ة القبلي����ة . أم����ا العنص����ر    
األساسي ال�ذي يب�دو ظه�وره أساس�يًا ف�ي ه�ذه       

و الس���وق ، بمفهوم���ه الش���مولي   المرحل���ة ه��� 
قتصادية تعتمد على صناعة اللؤل�ؤ  أكمؤسسة 
لألسف ليس هناك أي دالئل تش�ير   .وتجارته 

ف�ي  من الناحي�ة المعماري�ة   إلى ما هية السوق 
ه�ذه المرحل�ة ، إال إن�ه م�ن المؤك�د أن موقع�ه       
أرت��بط بالش��اطئ البح��ري م��ن جه��ة الغ���رب      
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ظرًا للجزيرة في نفس موقع السوق الحالي ، ن
لحماية قلعة بوماهر لهذه المنطقة وق�رب ه�ذا   
الموقع من خط المالحة الخارجي للتجارة في 
الخليج ، وهذا ما يبرزه النسق الع�ام ألرتب�اط   

قتص���ادية ف���ي مرحل���ة القبلي���ة    المنظم���ات األ
 . التجارة األقليمية البحرية األقطاعية بالماء

  
o  عمران الحضر والنمو اإلستيطانيأكتمال .. 

أستمرت هجرة القبائل المس�توطنة للمح�رق ،   
وساعد عل�ى ذل�ك أس�تقطاب الس�لطة الحاكم�ة      
له���ذه القبائ���ل وتش���جيعها له���م بم���ا تق���دم م���ن   
تس���هيالت ف���ي اإلس���تيطان وم���ا ت���وفره م���ن     

النش��اط رة ج��اخ��دمات تس��اعد عل��ى رواج الت  
األساس�ي له�ذه القبائ�ل . وأختلف�ت      قتصادياأل

اخلي�ة  حدة وحجم الهجرة حس�ب األوض�اع الد  
نتيج����ة الص����راعات القبلي����ة عل����ى الس����لطة     
وشرعية الحك�م عن�د آل خليف�ة ، ولك�ن كان�ت      

هي نقط�ة التح�ول األساس�ية بع�د      ١٨٦٩سنة 
تدخل السلطات البريطانية لضمان األس�تقرار  
الداخلي حفاظًا على مص�الحها ف�ي المنطق�ة ،    
وتعي��ين الش��يخ عيس��ى ب��ن عل��ي حاكم��ًا عل��ى   

أتخذها عاصمته البحرين الذي نزل المحرق و
داري�����ة ، وأح�����دى مقاطعات�����ه السياس�����ية واإل

س�تقطب القبائ�ل األخ�رى لس��كنى    أالخاص�ة ، ف 
المح����رق م����ع آل خليف����ة ، وتكون����ت ب����ذلك     
المجموعة القبلي�ة األرس�تقراطية المتول�دة م�ن     
القبائ���ل الموالي���ة آلل خليف���ة ، وأتخ���ذت تل���ك  
القبائل مساكنها بالقرب من مس�اكن آل خليف�ة   

جتم����اعي طبق����ي ،  إان����ي ف����ي تركي����ب عمر 
وأتخذت كل منها لنفس�ها حي�ًا س�كنيًا منف�ردًا ـ      
فريق ـ وك�ان له�ا أس�تقاللها ال�ذاتي ف�ي ت�دبير        

قتص��اديًا ، وعل��ى أجتماعي��ًا وإش��ئونها القبلي��ة 
رأسها زعيم أو شيخ القبيلة ال�ذي أتخ�ذ لنفس�ه    
مجلسًا هو المركز العمراني للفريق السكني ، 

العمرانية  المؤسساتوأكتملت بشكل متسارع 
لمدينة المح�رق وتعق�دت تركيباته�ا ف�ي نس�يج      
مت��داخل وأص��بحت المح��رق حاض��رة ج��زر      
البح��رين وقص��بتها ، وواكب��ت أبع��اد ثالث��ة :     

القبلي ، والقبلية األقطاعية ،  السياسي التنظيم
 القبلية .. اإلجتماعية والبنية 
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وضمت مدين�ة المح�رق بع�د أكتم�ال عمرانه�ا      
س��ات األساس��ية ت��أثرت بتل��ك  ع��ددأ م��ن المؤس
 ثرت فيها كما يلي :أاألبعاد الثالثة و

   ( الف�����رق الس�����كنية ) األحي�����اء الس�����كنية
 بتركيبها القبلي .

   المج����الس القبلي����ة والمس����اجد مؤسس����ات
 التنظيم القبلي .

 قتصادية المتفرعة .ألالسوق بتنظيماته ا  
  
o نتقالية والنمو المطرداإل مرحلةال .. 

أس����تمرت المدين����ة القبلي����ة ف����ي ممارس����اتها    
م��ا يزي��د عل��ى نص��ف الق��رن وم��ن   العمراني��ة 

الص��عب تحدي��د ت��اريخ مع��ين لتغيي��ر نمطه��ا      
، ولك�ن يمك�ن أعتب�ار    اإلستيطاني والعمراني 
 ١٩٥١وس��نة  ١٩٢٧المرحل��ة م��ا ب��ين س��نة    
نتقالي��ة فق��دت المدين��ة  إبش��كل تقريب��ي مرحل��ة  

ياناته��ا خالله��ا أنس��اقها المش��كلة والمنظم��ة لك  
أبعاده�ا   توتغي�ر ، ووجودها بش�كل ت�دريحي   

الثالث المتوارثة من المرحلة السابقة .. وم�ع  
ل��ى عأن المالم��ح العمراني��ة للمدين��ة ل��م يط��رأ  

تشكيالتها الظ�اهرة تغيي�رات جذري�ة ف�ي أول     
هذه المرحلة ، ولكن تل�ك األس�تمرارية كان�ت    
بفعل القصور الذاتي لقوة ال�دفع الت�ي عاش�تها    

ه����ذا  ة خ����الل المراح����ل ال����ثالث م����نالمدين����
 ، مدى تاريخ يزيد عن ق�رن  وعلىالسيناريو 

وم���ن جه���ة ثاني���ة كان���ت ه���ذه األس���تمرارية     
ين��ة تفق��د دمظهري��ة ف��ي الوق��ت ال��ذي ب��دأت الم

جوهرها ومضمونها الم�وروث ، دون وج�ود   
 ووجودها .. هاتاالبديل المجدد لكيان

 
o  ث���ة داحال التحل���ل والتفك���ك العمران���يمرحل���ة

 والمعاصرة ..
 
 
 
 
 
 

مدين��ة المح��رق س��نة مراح��ل تط��ور عم��ران ) ١١ش��كل رق��م (
 ١٩٧١ـ١٨١٠

 
عل��ى تتب��ع المراح��ل األربع��ة األول��ى   وبن��اءًا

إلستيطان مدينة المحرق وأستكمال عمرانها 
،  ١٩٥١وس�نة   ١٨١٠في الفت�رة ب�ين س�نة    

نس���تدل عل���ى طبيع���ة بع���ض تل���ك المالم���ح   
األساس������������������������������ية العمراني�������������������������������ة  



، والت�ي ض�منت للمدين�ة ق�درتها عل�ى      المرتبطة بالجوانب المجتمعية والتي تعطي للمدينة ذاتيتها 
األستمرارية إلى ما يقرب من قرن ونصف القرن ، ولعل هذه السمات العامة يمك�ن تق�ديمها ف�ي    

 ..التالي 
بل��ي حي��ث القبيل��ة ه��ي الوح��دة اإلس��تيطانية األساس��ية ،  قالتقس��يم ال عم��ران المدين��ة ق��ائم عل��ى •

مركزها العمراني سكن زعيم القبيلة أو كبير العائلة ، ومجلسه القبلي ، والمسجد .. وتعرف 
 حسب اللهجة المحلية .ـ هذه الوحدات األساسية بمسمى الفريق ـ الفريج 

بعض�ها ال�بعض ف�ي تركي�ب      تتجاور الوحدات العمرانية المجتمعية ( الفرجان ـ الف�رق ) م�ع    •
الوحدة األم في قلب المدينة حيث مركز السلطة السياسية  ، وهيمتوالد من الوحدة األساسية 

والحك��م ممثل��ين ف��ي مس��اكن آل خليف��ة ومجالس��هم القبلي��ة والمس��جدين الج��امعين ، وتت��درج       
ًا جتماعي��إحس��ب مكان��ة وس��لطة القبيل��ة سياس��يًا و   ، الوح��دات ف��ي تف��اوت م��ن ه��ذا المرك��ز     

 قتصاديًا ، وذلك في تشكيل شبه حلقي مقفول . أو
تتناسب مناطق نفوذ الوحدة العمرانية ( الفريج ـ الفريق ) م�ع الس�لطة القبلي�ة نفس�ها وس�لطة        •

ومع الحجم العددي للقبيلة من جهة أخرى ..بم�ا يض�من الت�وازن النس�بي      زعيمها من جهة ،
 للسكان بالمدينة .

ت��تالحم العناص��ر أو الوح��دات الس��كنية الخاص��ة داخ��ل أط��ار الف��ريج ( الفري��ق ) الواح��د بم��ا   •
جتماعي�ة  ويعب�ر حج�م المس�كن عل�ى المرتب�ة اإل     ، يتناسب مع النسق األساسي للعائلة الممتدة 

تصادية لرب األسرة داخل عش�يرته أو قبيلت�ه نفس�ها أو عل�ى مس�توى المجتم�ع المحل�ي        واألق
 ها العمرانية المتجاورة األخرى .والمدينة بوحدات

ل نات المدينة العمرانية السكنية حتى ال تتخل� اقتصادية بأنماطها عن كيتنفصل المؤسسات األ •
حت�ى  ، وقب�ل ذل�ك عمراني�ًا    ،  جتماعي�ًا وسياس�ياً  إنسيج القبلي للمدينة عناص�ر خارج�ة عن�ه    ال
لبني��ة العمراني��ة عل��ى  قتص��ادية ، وم��ن حه��ة ثاني��ة حت��ى تح��افظ ا   توافق��ت مص��الحها األ  نوإ

الخصوص���ية الطبقي���ة والتمايزي���ة ب���ين طوائ���ف المجتم���ع ، ل���ذلك كان���ت ه���ذه المؤسس���ات      
عل��ى الح��دود الخارج��ة ع��ن المدين��ة ، وأك��د ه��ذا الخ��روج       عن��دما وج��دت تق��ع   قتص��ادية األ

 وهي ما يعرف في هذا السياق بالسوق . ،ط هذه المؤسسات بالبحر االمورفولوجي أرتب
جتماعية معينة وخاصة ، أشتمل إقتصادية بأبعاد خارجية وعالقات ألنماط األنظرًا ألرتباط ا •

عل�ى أنم�اط عمراني�ة تلب�ي أحتياج�ات ه�ذه العالق�ات ، فق�د          السوق رغم صغر حجمه النسبي
ع��رف الخ��ان ( المس��افرخانة ) كنقط��ة لخدم��ة التج��ار وتج��ارة العب��ور خاص��ة أو التج��ارة         

ارة وه�ي تش�به إل�ى ح�د بعي�د م�ا يع�رف ف�ي بيئ�ات          الموسمية ، كما عرف السوق أيضًا العم� 
أخرى بالوكالة ، وإن تنفرد هنا بخاصية محلية ، إلرتب�اط تل�ك العم�ارات بالمالح�ة البحري�ة      

 وصناعة الغوص وتجارة اللؤلؤ .
قتص�ادي بنظ�ام اإلم�ارة والفداوي�ة كتنظ�يم إداري عرفت�ه المقاطع�ات        أأرتبط الس�وق كتنظ�يم    •

قليدية ـ القبلية االقطاعية ـ فكان لسوق المحرق أمير خ�اص ب�ه لتنظ�يم       القبلية في المرحلة الت
 شئونه ، خاضع لسلطة الحاكم نفسه .

 
، إنها  هكذا يمكن طرح عمران مدينة المحرق القديمة كمدينة عربية خليجية من النظرة الشمولية

قتص�ادية  السياس�ية واأل أكتسبت مالمحه�ا العمراني�ة م�ن المجتم�ع المحل�ي وجوانب�ه       ،  مدينة قبلية
جتماعية المختلفة والمتعددة ، وبالطبع تختلف النتائج التنظيرية لهذا المدخل في التعرف على واإل

و النظريات التخطيطي�ة والعمراني�ة الت�ي ق�د ال     أالمالمح العمرانية للمدينة عن غيره من المداخل 
؛ فإنتم�اء  المحلي�ة واألقليمي�ة القومي�ة    الثقافي�ة   ةهوي� الالحض�ارية و  ةطبيعاالتتناسب او تتوافق مع 

ربية يض�عها ف�ي إط�ار هوي�ة مح�ددة ،      عمدينة المحرق مثًال إقليميًا لمنطقة الخليج وقوميًا لألمة ال
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وال يمكن أن نفه�م تركيبه�ا العمران�ي والتعام�ل م�ع مش�اكله وتط�ويره إال م�ن خ�الل ه�ذا األط�ار            
 األقليمي القومي ..

  
 .. المحـــــرق مالمح عمـــــران مدينة 

 
 مدينة قبلي�ة عتبارها إكمدينة خليجية تقليدية بخصوصية عمرانية ب القديمة تميزت مدينة المحرق

أكتسبت مالمحها العمرانية من ذاتي�ة أنس�اقها ، وتتح�دد مالم�ح النس�يج العمران�ي الم�ادي للمدين�ة         
 عمومًا في مظهرين أساسيين يمثالن قطبا هذا النسيج وهما :

o  ة .ـالموجب للنسيج ـ الكتلة العمرانيالقطب 
o  ـ الخواء العمراني . القطب السالب للنسيج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٩٣٩مالمح عمران مدبنة المحرق سنة ) ١٢شكل رقم (
    لمدينة المحرق العمرانيواء ــــالخالقطب السالب للنسيج                    لمحرق لمدينة ا لة العمرانيـةـــالكتالقطب الموجب للنسيج 

 
ة مقفل�ة يص�عب تحدي�د أيهم�ا يس�بق      ي� في حلقو ، الكتلة والخواء في تتابع مستمركل من حركا توت

نس��ان النس��بي ه��ذه الحلقي��ة ، وت��رتبط ك��ل منهم��ا بم��دى أدراك اإل م��عاآلخ��ر ، وتت��درج التتابع��ات 
 بينم��ا إدراك الخ��واء أحس��اس نفس��ي   ملموس��ة  للش��يئيات ، ف��إدراك الكتل��ة بالمدين��ة حقيق��ة مادي��ة   

ا م�ن أح�داث ومواق�ف تش�كل ف�ي      مما يرتبط بهنسان و؛ ويرتبط األثنان بنشاط وحياة اإل وجداني
مجموعها ذاكرة المدينة في وجدان الفرد والمجتمع . والمدينة ال يمكن لها أن توجد إال من خالل 
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يجها ، وت��ؤثر المالم��ح األساس��ية  يات نس��ووالخ��واء عل��ى كاف��ة مس��ت الج��دلي ب��ين الكتل��ة  التكام��ل 
 .هما في طبيعة هذا التكامل والعالقة بينوالبنيوية المجتمعية للعمران 

 
العمراني على هذا النسق األساسي ، بل عبر نسيجها بشكل دقيق ولم يخرج نسيج مدينة المحرق 

على هذا التتابع بين الكتلة والخواء .. وحافظت المدين�ة عل�ى الت�وازن ب�ين خي�وط النس�يج بش�كل        
يتالئم مع دور ك�ل خ�يط م�ن الخي�وط ف�ي تركي�ب النس�يج عمراني�ًا ؛ ونتع�رض ف�ي ه�ذا            ، تلقائي 

 على النحو التالي : ةلعمران مدينة المحرق القبليالمجال من دراسة النسيج التقليدي 
 
 أوًال ـ الخــــواء .. •

القديم��ة ( التقليدي��ة )  ل��م تع��رف مدين��ة المح��رق    
عموم��ًا فراغ��ات كس��احات داخ��ل كيان��ات المدين��ة 
ب���المفهوم المتع���ارف علي���ه الي���وم ، ب���ل عرف���ت    
المدينة خواء النس�يج م�ن خ�الل ش�بكة الفراغ�ات      
الخطي���ة الت���ي تتقب���ل وج���ود بع���ض الفراغ����ات      

ل��ى عالمركزي��ة ، ولك��ن بأعتباره��ا عق��د مت��واترة 
ب أنماط طول الفراغات الخطية تلك التي تستوع

حي�ث كان�ت ال�نمط    ، نس�انية  الحركة بإيقاعاتها اإل
الوحي���د للحرك���ة المحلي���ة داخ���ل المدين���ة وب���ين     

نس����ان إنتفاعاته����ا ، وم����ن ث����م كان����ت حرك����ة اإل 
ساس���ي عل���ى األنم���اط تره���ا ه���ي الم���ؤثر األاوتو

العمراني�ة وإيقاعاته��ا م��ن جه�ة ، وعل��ى المقي��اس   
 العمراني من جهة أخرى .. 

 
نس��ان ف��ي ه��ذا  الوجداني��ة لإل ادهك��ذا كان��ت األبع�� 

ف����ي لت����درج الفراغ����ات النس����يج ه����ي األس����اس  
نس���ان مس���تويات حس���ية حس���ب خصوص���يتها لإل 

جتم���اعي نفس���ه ودائ���رة نف���وذه داخ���ل البن���اء اإل    
 عي والعمراني للمدينة وللمجتمع ..نتفاواأل

 
 القطب السالب للنسيج الخواء العمراني) ١٣شكل رقم (

 لمدينة المحرق  وشبكة الفراغات الخطية
   

 : لمدينة المحرق ويمكننا تحديد أربعة مستويات للخواء داخل النسيج العمراني
o  .. تخت��رق كتل��ة المدين��ة ب��ين نقطت��ين ه��امتين لهم��ا ص��فة      فراغ��ات طولي��ة   المس��توي الع��ام

جتماعي��ة والعمراني��ة ، وتق��وم عل��ى جانبيه��ا مؤسس��ات عمراني��ة عام��ة أو عن��د     العمومي��ة اإل
يسهل فيها الحركة ألس�تقامتها   مستقيم وممتد تجاه خطيأمخارجها ، وتأخذ غالبًا مداخلها أو 

يقاعات الحركة فيها سريعة سواء داخل المدين�ة أو الحرك�ة المت�واترة    وإ كشرايين غالبًا نافذة
 . ككل خارجيًا على مستوى المدينة ابه

o .. ة يبكتل جزئية لكل منها تركتقسم الكتلة العمرانية إلى فراغات طولية  المستوى شبه العام
جتماعي�ة القبلي�ة للمجتم�ع المس�توطن للمدين�ة ، وتمت�د عل�ى        اإلعمرانية ذاتية تعبر عن البني�ة  

تلك جوانب تلك المسارات نوعية األنتفاعات واألستعماالت العامة والخاصة لتلك القبائ�ل ..  
وتأخذ األتجاه الطولي م�ع إمكاني�ة األنحن�اءات المتتابع�ة ولك�ن يس�هل به�ا الحرك�ة بإيقاع�ات          

  حركة متوسطة وهي ممرات غالبًا نافذة .
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o   .. تتخل��ل الوح�دات العمراني��ة ( الف��رق  ض�يقة نس��بيًا   فراغ��ات طولي��ة المس�توى الش��به خ�اص
الس��كنية القبلي��ة ) تص��ل إل��ى م��داخل العناص��ر الس��كنية المنف��ردة والمجمع��ة ، وتتف��اوت ب��ين    
األتجاه الطولي المستقيم وبين المنحني مرة أو مرتين حسب الخصوصية والحركة بها تتس�م  

ئ�ة نس�بيًا ، تتف�رع عن�د نق�ط مح�ددة م�ن المس�توى ش�به الع�ام غي�ر مباش�رة ـ               طيببإيقاعاته�ا ال 
 ممرات غير نافذة ممكن أن يكون لها أحيانًا بوابات وليس لها مداخل .

o    .. تق�ع داخ�ل تل�ك الوح�دات األساس�ية للمعيش�ة والس�كن        فراغ�ات مفتوح�ة   المس�توى الخ�اص
ركزي��ة يص��عب الوص��ول إليه��ا    والحي��اة الخاص��ة للس��كان والمس��توطنين للمدين��ة ، وه��ي م     

حيث تفتح عليها داخلي�ًا فراغ�ات األنش�طة    ، خارجيا مباشرة بينما يسهل الحركة إليها داخليًا 
ل تكس���بها درج���ة أعل���ى م���ن   يك���ون له���ا بواب���ات وم���داخ   نالمعيش���ية والحياتي���ة ، يتح���تم أ 

  .  ساكن والعمائرتتمثل في شكل األحواش المفتوحة في قلب الم، و ةنيالسكالخصوصية 
 
 .. كتلـــــةـ ال ثانيًا •

عن��د أكتم��ال  مدين��ة المح��رق كتل��ة يمك��ن توص��يف 
عمرانها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
بأنها منتظمة التشكيل رباعية غير قائمة األض�الع  

ي ذأو متعامدة نظ�رًا ألرتب�اط ح�دودها بالش�اطئ ال�     
يص��عب تش��كيله ف��ي خط��وط مس��تقيمة ب��ل يتمي��ز       

يمك��ن أعتب��ار  وعموم��ًا، بالتعرج��ات واألنحن��اءات 
مدينة المحرق من ناحي�ة تش�كيلها الخ�ارجي مدين�ة     
حلقي��ة ... حافظ��ت المدين��ة تلقائي��ًا خ��الل مراح��ل       

ثر هذا النسق للنمو أنموها على تشكيلها الحلقي ، و
ة والبني�����العمران�����ي عل�����ى التركي�����ب األنتف�����اعي   

ثير أباإلضافة إلى تالمورفولوجية للمدينة القديمة ، 
ك��ل م��ن البيئ��ة الطبيعي��ة للمك��ان وعالق��ة المدين��ة       
بخط����وط المالح����ة التجاري����ة ، وت����أثير األنم����اط    

 اإلنتاجية للمجتمع المحلي ... 
ة ووحداتها العمراني كتلةللنسيج ال الموجبالقطب ) ١٤شكل رقم (

 مدينة المحرق ب في المستقرات السكنية والسوق العمرانية 
 

رسمت هذه المؤثرات مجتمعة باإلضافة إلى الجوانب القبلية المجتمعي�ة الخريط�ة اإلنتفاعي�ة    وقد 
تتميز تلك الخريطة بأنفصال كتلة السكن عن كتل�ة الس�وق ، وتتفت�ت ك�ل م�ن الكتلت�ين       ؛ وللمدينة 

للمدين�ة ، وتتخل�ل ك�ل منه�ا ش�بكات      لكتل�ة الش�املة   إلى وحدات عمراني�ة أص�غر ت�رتبط ب�دورها با    
 نسانية ..الفراغات وشرايين الحركة بإيقاعاتها اإل

 
o .. ي يتوس�ط كتل�ة الوح�دة    ذتتميز بتشكيالتها المركزية حي�ث الح�وش الس�كني ال�     كتلة السكن

األساس��ية للس��كن ، وتتجم��ع ه��ذه الوح��دات ف��ي تك��تالت متج��اورة أو متداخل��ة بحي��ث يك��ون     
قد ال يسمح لإلضافة التراكمية إال بشكل تطوري يتغير فيه تشكيل النس�يج   ، إنطوائيًاالنسيج 

 نفسه ومظهره العام .
o .. منتتميز بتشكيالتها الطولية حيث تمتد الوحدات األساسية بأنماطها المختلفة  كتلة السوق 

ق�اع  طولي مس�تمر بش�كل ش�به من�تظم ، ول�ه إي      اغحول حيز فر .. وغيرهاخانات وعمارات 
بمعنى إنه يسمح لإلضافة المتتابعة  ، ثابت متميز بالبيئة المحلية . ويعتبر هذا النسيج إنفتاحيًا

 طوليًا دون أن يفقد النسيج شخصيته أو يغير من تشكيله العام .
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تمايزت كتلة السكن عن كتلة السوق لمدين�ة   هكذا
المحرق خالل القرن التاس�ع عش�ر ، ول�م تع�رف     

مؤسس����ات األنتفاعي����ة العام����ة  المدين����ة حينئ����ذ ال 
الخدمي����ة كالم����دارس والمؤسس����ات اإلداري����ة ..   

أقتصرت األنتفاعات باإلضافة إلى  فقدوغيرها ، 
السكن والسوق على المساجد والمؤسسات الدينية 

  والمجالس القبلية ..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وتشكيل ة بين كتلة العمراني كتلةال) التمايز في ١٥شكل رقم (
 مدينة المحرق المستقرات السكنية و كتلة وتشكيل السوق ب
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  فقدان الهوية .. مرحــــلةــ ختام 
 

عل��ى كاف��ة المس��تويات بهويت��ه وإنتمائ��ه إل��ى   مدين��ة المح��رق القديم��ة هن��ا و عم��ران أرت��بط هك��ذا 
له�ذا اإلنتم�اء ، نبع�ت     ، الحد الماديهي وحضارته وثقافته  هو الحد الزمني ،يخه رتا، المجتمع 

أتفق�ت غالب�ًا وش�ذت    ؛ س�تمراريتها من�ه   إم�ن المك�ان وأس�تمدت حيويته�ا و     تشكيالت هذا العم�ران 
األس�تمرارية  تل�ك  غاب�ت ع�ن ه�ذا المجتم�ع     في الربع األخير من القرن العشرين أحيانًا .. واليوم 

لتش�كيل وتركي�ب النس�يج     الحضارية للعمران ، والتي ملكت عبر األجيال أوجهًا متغ�ايرة التعبي�ر  
أو لمبنى ص�غير مح�دود ، ول�م ي�أت ه�ذا الغي�اب عف�وي المنطل�ق ب�ل ج�اء            ككل العمراني للمدينة

ض��من عملي��ة أح��الل ثق��افي وحض��اري للق��يم بق��يم غربي��ة غريب��ة ، ال ص��لة له��ا بثقاف��ة المجتم��ع     
للعم�ران ج�اء   ه�ذا الغ�زو الثق�افي الحض�اري      وبواقع خصوص�يته المكاني�ة والبيئي�ة ..   ، وتاريخه 

وك��أن فق��دان الهوي��ة    بمنطل��ق وه��دف سياس��ي مح��دد مس��تتر تح��ت ش��عار التم��دين والتح��ديث ،       
 التساؤالت مطروحة .. في النهاية واإلنتماء هو مرادف لتلك الشعارات المشبوهة ؛ ولكن تبقى

 متى بدأ عمران المدينة يفقد هويته ؟
 لماذا أمسى هذا العمران ال منتمي ؟

 ن هويته وإنتمائه ؟عمراللكيف نعيد 
 

بداية التدخل المعلن للسلطات البريطاني�ة ف�ي ش�ئون     ١٨٦٨.. تعتبر سنة  أما عن التساؤل األول
، وخ�الل أق�ل م�ن نص�ف     طة البحرين الداخلية وخاصة منظماتها السياسية الخاصة بالحكم والس�ل 

لبح�رين بم�ا   األستعمارية من فرض س�يطرتها الكامل�ة عل�ى ج�زر ا     قرن أستطاعت هذه السلطات
،  أو ت��أثيره عل��ى كاف��ة الجوان��ب يحق��ق مص��الحها األس��تراتيجية ف��ي األقل��يم .. وك��ان له��ذا دوره   

خاص��ة بع��د أن ثبت��ت  ، ف��ي المرحل��ة الالحق��ة  ئ��ة المحلي��ة يف��ي الب وبالت��الي عل��ى أنم��اط العم��ران 
أس�مته حينئ�ذ   رات فيم�ا  ي� السلطات البريطانية سياسة الفعل المباش�ر ، كم�ا أح�دثت ع�ددًا م�ن التغي     

، ويبدو أن بريطانيا التي خرجت من الحرب العالمية األول�ى   ١٩٢٣باألصالحات اإلدارية سنة 
منتصرة أرادت أن تؤكد سيطرتها على من�اطق نفوذه�ا ومنه�ا ج�زر البح�رين كمرك�ز سياس�ي ،        

جه�ات الس�لطات البريطاني�ة إل�ى تغيي�ر المنظم�ات       وونظرًا للرفض الش�عبي له�ذا الوج�ود كان�ت ت    
نعك�س  أجتماعي�ة ، و إلنًا ، وبالت�الي تتغي�ر كاف�ة المنظم�ات ا    وقتصادية شكًال ومض�م السياسية واأل

ذلك على الكيان العمراني وفي مقدمته حاضرة الجزر وعاصمتها مدينة المح�رق .. وال يقتص�ر   
التغيير على تغيي�ر أو أس�تبدال الق�ائمين عل�ى المنظم�ات المختلف�ة ب�ل ك�ان المقص�ود ه�و التغيي�ر            

مات نفسها ، ولك�ن ف�ي نف�س الوق�ت كان�ت تتحاش�ى الس�لطات البريطاني�ة ف�ي ذل�ك           ظلجذري للمنا
، في تجنبًا للمواجهات الشعبية المحتملة الصريحة أو المباشرة  والوقت عملية التغريب المطلقة أ

 حين تسمح بل وتساعد بتوجيه المجتمع نحو التبعية الغربية .
 

عي�ة  اجتمقتص�ادية واإل اإلدارية والتغييرات مع�ززة ب�التحوالت األ  صالحات مت األهساوقد هكذا 
جتم�اعي عل�ى الت�وازي للمجتم�ع المحل�ي ، وق�د ك�ان تح�ول         في تغيير أنماط األنت�اج والتفاع�ل اإل  

ن التاس�ع عش�ر وبداي�ة    رقتص�اد تس�ويقي م�ع نهاي�ة الق�     أقتصاد معيشي إل�ى  أقتصاد المحلي من األ
المرحلة ، ساعد على ذلك أكتشاف النفط ف�ي الثالثين�ات م�ن الق�رن     القرن العشرين هو بداية هذه 

قتص��ادية جدي��دة ، بق��يم أجتماعي��ة وإجتم��اعي وظه��ور طبق��ات العش��رين مم��ا أدى إل��ى التغيي��ر اإل
مع تط�ور مؤسس�ات التعل�يم وم�ا أفرزت�ه م�ن الطبق�ات        وسلوكيات جديدة ومغايرة .. وتزامن هذا 

جتماعية للمجتمع المحلي إال ه ما من جانب من الجوانب اإلأي أن المتوسطة بالمفهوم المعاصر .
وقد تغير تغييرًا جذريًا خالل الربع الثاني م�ن الق�رن العش�رين ، ومم�ا س�هل ه�ذا األم�ر ض�مور         

ولك�ن أس�تطاعت طبق�ة تج�ار الق�رن التاس�ع عش�ر م�ن          ..تجارة اللؤلؤ من جهة أخ�رى  صناعة و
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لت ه�ذه ن�واة الطبق�ة المتوس�طة العلي�ا      كالجدي�د ، وش�  قتصادي تطوير نفسها لتتالئم مع الوضع األ
ث�م تل�ى ذل�ك ب�روز الطبق�ة       ـداريين طبقة متوسة دنيا ـ إن صح التعبي�ر    بينما شكل الموظفين واإل
 ... إلضافة إلى التحول في تشكيل الطبقة العمالية من العوام ابالمتوسطة من المهنيين 

 
ولكنه لم يفقد مع ذلك  ، ه نتيجة لكافة تلك التحوالتوهكذا تشكل المجتمع تشكًال جديدًا في مظهر

جتماعي الذي عاش مع اإلألنها جزء من ذلك التراث ، جذوره القبلية ببعض إيحابياتها وسلبياتها 
المجتمع ألجيال متعاقبة ، ويمكن األستدالل على هذه الحقيقة م�ن خ�الل دراس�ة بجامع�ة الكوي�ت      

إل��ى الدراس��ة ت ه��، وأنت "١٩٨٢س��ية ف��ي دول الخل��يج س��نة  جتماعي��ة والسياالتنش��ئة اإل"بعن��وان 
النتيجة التالية في وصف عينة من طلبة المدارس الثانوية والجامعة في المنطقة : " غالبية العينة 

بائهم ، غير آغارقون في التفكير التقليدي ، متدينون على طريقتهم الخاصة يطلبون النصيحة من 
مستقلين ف�ي أرائه�م ، منط�وين عل�ى أنفس�هم ووالئه�م للعائل�ة أكث�ر م�ن أي ش�ئ آخ�ر ، ينظ�رون             

وال يهمه��م م��ن ه��ذه األه��داف إال تحقي��ق مص��الحهم الفردي��ة     ،بمنظ��ار ض��يق لتحقي��ق األه��داف   
ًا الخاصة غامضين في تحديد هويتهم ، أو تائهين في ذلك ، ثيوقراطيين سياس�يًا يعتم�دون أعتم�اد   

متمص��لين ف��ي أح��اديثهم  ، كلي��ًا عل��ى العائل��ة ف��ي ت��أمين أغراض��هم الديني��ة واالجتماعي��ة والنفس��ية 
ارقين في أحالم اليقظ�ة ، يخجل�ون م�ن تحم�ل     غهورين وتم متجنبين األعمال التطوعية الهادفة ،

ه�م  أم�ا عل�ى الص�عيد النفس�ي ف     ، لمدرسهم ، وال يتعلمون لغات أخ�رى  المسئولية ال يقيمون وزنًا
 سريعي اإلثارة ، خالي الهموم ، متقلبي األهواء والعواطف ، ينقصهم أعتناق المبادئ .... " .

 
المس�تعمر   فم�ن الب�ديهي أن نح�دد ال�دوافع األساس�ية م�ن وراء تغري�ب        ..أما عن التساؤل الثاني 

ا .. لق��د كان��ت ه��ا ، ومنه��ا عمرانه��تا وثقافهتعموم��ًا وتش��ويه حض��ار  المجتمع��ات تل��كالخ��ارجي 
س�تمرت  أقتص�ادية ، لكنه�ا   أستعمارية سياسية وإلمشكلة مفروضة على المجتمع المحلي ألسباب ا

بع��د ذل��ك داخ��ل المجتم��ع ف��ي عملي��ة أغت��راب ، إم��ا بفع��ل القص��ور ال��ذاتي واأللتب��اس ف��ي فه��م          
ضر والتمدين والتقدم على إنه تغريب أو نقل لحض�ارة غربي�ة خارج�ة ع�ن تل�ك      حالمعاصرة والت

 أو إن���ه بفع���ل التس���لط غي���ر المباش���ر ف���ي أش���كال األس���تعمار المعاص���رة   لي���ة ،المجتمع���ات المح
نس��ان عالمي��ة والتعليمي��ة ... تل��ك األش��كال الت��ي ال تعط��ي لإل قتص��ادية والثقافي��ة والفكري��ة واإلاأل

المبدع في مجاالت العمران الفرصة لمقاومة الغرب والسهولة التي تقدمها له األيدلوجية الغربية 
 أعتبار للنسيج الثقافي والموروث الحضاري للمجتمع ..دون أية ، 
 

.. فإن�ه م�ن المؤك�د والحتم�ي إن�ه ق�د آن اآلوان للوق�وف خ�ارج الدوام�ة            أما عن التساؤل الثالث
الحضارية ونلخص اإلجاب�ة عل�ى التس�اؤل .. كي�ف نعي�د      العارمة التي جرفت بكثير من مقوماتنا 

اب�ن  العالم�ة  لث الحض�اري ال�ذي رس�م خطوط�ه العريض�ة      في المث ..  للعمران هويته وإنتمائه ؟
.. إن�ه مفه�وم    التحـــــــــــــــدي ــ األســـــــــــــــتجابة ــ الرحم الحضــــــــــ�ـاري خلدون مثلث : 

التط���وير المبن���ي عل���ى الفه���م ال���واعي لت���راث المجتم���ع والمتطل���ع لمواكب���ة متغي���رات الحاض���ر   
 .. لبناء مجتمع أفضل والمستقبل
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