
األھمیة اإلستراتیجیة لموقع البحرین وأثره في النقل والمالحة

دراسة في جغرافیة النقل

م  رحیم جبر محمد علي. م 

كلیة التربیة ـ قسم الجغرافیة/ جامعة ذي قار 

المقدمة

بطرق النقل فھي حلقة 

(( انــھ 

.)1())رعات واألفكار والمعلومات ورأس المال من مكان آلخر والمخت

من ثم انعكاساتھا على مراك
.. والتقدم التكنلوجي 

وثیقة وعالقة قویة عضویة بالموقع وعلى تماس مباشر و
.المالحة الدولیة یعد استكماالً إلمكانات الموقع منذ األلف الثالث ق

.رافق ذلك الخط الزمني من تغیرات في حركة النقل والمالحة

.رانیون أي بین اإلنسان وبیئتھ البحر والبح

المواصالت البحري والتحكم في حركة المالحة والطریق المالحي وانطالقاً من المفھوم 

والناتج من التقدم الحضاري في الفكر والتصرف ألھل البحرین والمدنیة الظاھرة للعیان 
في البناء والصروح العمرانیة المختلفة نتیجة الموارد من جراء عملیات النقل فضالً عن 



الموارد األخرى ، ومن ھذا المنطلق 
.. السیما  جغرافیة النقل وارتباطھا بالموقع 

 ..
ل جغرافیة تاریخ موقع البحرین وأثره في النقل والنشاط المالحي أما تناول المبحث األو

المبحث الثاني فتضمن الموقع والسیما الموقع الجغرافي والموقع الفلكي والموقع بالنسبة 
للبحار والمحیطات والدول المجاورة وجاء المبحث الثالث یدرس مظاھر السطح وقیعان 

یفة االقتصادیة لجزر البحرین باعتبارھا مدن موانئ المیاه فیما شمل المبحث الرابع الوظ
.وتضمن النتائج 

ـ :ـ الجغرافیة التاریخیة للبحرین وأثرھا في النقل والنشاط المالحي 1

.)1(كانیة للمكان وھو علم یدرس الكشوف الجغرافیة الم

والسیما ما بین )1(م  وواضح المعالم في موانىء البحرین . خاص منذ االلف الثالث  ق 

)  ( م . ق 2500ـ 3000
.وبذلك امتد الخط الزمني للنقل من عصور ما قبل المیالد الى یومنا ھذا )1(البحرین

أما تسمیتھا بالبحرین فقد جاء نتیجة مجاورتھا للبحرین ھما الخلیج العربي وخلیج عمان 
 ) (

)1(مستمداً ذلك من وجود آللئھا وأحجارھا الكریمة) تیلوس ( اسم 

)1(م . ق2800

لمون ((  )) د
 .

بعالقات وثیقة مع ال

)1( .)1( ))
الذي )) ندوكى (( ) علم اآلثار ( المعلومات االركیولوجیھ 

)1(وسومر من اآلثار العراقیة

لمون ((  )1())د

االسماء 
)1() اوال ( علیھا اسم 

)1(القیس 

لھ من اثر واضح في حیاتھم االقت
اذ اطلق علیھا )) 16(( واستمرت تسمیتھا بأوال حتى القرن. عن طریق النقل البحري 

)1(البحرین

وضمن )1(م اوال
.حـدود البحر االقلیمي للبحرین 

متجھة نحو البصرة ومسقط والزبارة



. تنقل سفن البحرین تجارة البصرة من التمور والقطیف وفلھات عبر البحرین الى الھند 

وقد  اقترنت أسماؤھا  .لخلیج من تجارة ا% 45.7التاسع عشر بحیث بلغ حجم تجارتھا 

.البحري التجاري نتیجة صادرات ھذه الموارد الثمینة الى الھند خاصة والعالم عامة 

)1(خلیج عمان والخلیج العربي 

)1(

ساعدت على جودة آلل
)1(

.اآلخر لدیھم سمیت بالبحرین النھا تجاور بحرین ھما خلیج عمان والخلیج العربي 

68 )126
 (

ه . 
9میل )) 5((خلیج عمان بعرض 

)1(كم 8میل 4.5

.)1(الساحل الغربي للخلیج العربي 

وغیرھا من التسمیات )1(الخاص مثل اطالق لفظ مصر على القاھرة والشام على دمشق
.

ن تراثھا وتعد جزر البحرین القاعدة االساسیة لتجارة مركز تجاري ومیناء مھم فضالً ع
.)1(الساحل الشرقي للجزیرة العربیة

 ))
)1(ریة لدى اآلشوریین والفرس والیونان الستراتیجیة والتجا

1508-
1849م والعثمانیین من 1763-1614م والھولندیین 1604

والفرنسیین وبع)1(1861االولى ثم البریطانیین من 
-1602بعد انسحاب بریطانیا وانتھاجھا سیاسة مأل الفراغ ألھمیة البحرین والفرس من 

)) العتوب (( )1(حتى دخول الخلیفة 1783
اذ )1(م 1880) 2ت( 22

ومن خالل ما تقدم یتضح المسح الجغرافي لمجمل )1(م 1919بدأت بإدارة البحرین عام 

) 18( في التجارة الدولیة في القرن
)1(سفینة للبحرین300سفینة منھا 85خلیج السفن في ال

ایضاً وھذا یظھر اثر البحرین في التجارة على مر )1(سفینة2500-2000الھنــد من 
.التاریخ 

 ))
)1())وجداول 



.األصلیین والتجار من شتى أنحاء العالم 
الموقع وأثره في النشاط البحري التجاري فیما یتعلق بالنقل والمالحة 

ویتناول الموقع دراسة العوامل اآلتیة 
لكي     . 2الموقع الجغرافي    .1 قع الف لمو . 4. 3ا

5 .6 .
)1(الناحیة الستراتیجیة 

الموقع الجغرافي ـ 
لعالقات المكا ل

)1(

.كظاھرة مكانیة اقلیمیة 
یحتل الموقع الجغر

.الشمال وقمتھ في الجنوب 
كحد 17كم كحد أقصى وعرض 50بطول ) 1(رقم جزیرة شكل 33وتتكون من  كم 
. اقصى ایضاً 

الیابس ما یشكل أفضل مكان إلنشاء الموانئ وألنھا من الدولھ الجزریة فتعد قوة تجاریة 
)1(665

جـزر

)1(شكل رقم 
التقسیمات اإلداریة لدولة البحرین

.42ت ـ ص. مغازي ، مازن ـ أطلس العالم ـ دار الشرق العربي ـ حلب ـ سوریا ـ د 
مساحة )1(% 82وتشكل نسبة 2كم562اكبر جزیرة ھي البحرین بمساحة قدرھا  ل من ا

 .

الغربي واكبرھا جزیرة ام نعسان فضالً عن بقیة الجزر الصغیرة ولكونھا جزیرة تحیط 

.)1(شرق افریقیا والھند

ة جزرھا بوصفھا موانئ في طریق التجارة الدولیة ،  لذلك الغربي للخلیج العربي ولكثر

تصادي ني واق )1(من دور مكا

.لمصالحھا االقتصادیة والعسكریة وغیرھا 



.العربي وخلیج عمان 
) *(وھذا ما أكد

اذ تعد اكبر أرخبیال بحریاً الذي )1(المالحة كأكبر مجموعة جزریة وسط الخلیج العربي
ة تشكل وحدة جغرافیة واقتصادیة وسیاسیة لالنضمام یعني مجموعة من الجزر المترابط

)1(فیھا

في میدان العالقات الدولیة اذ تنفرد بموقع جغرافي بحري متمیز یؤثر في عملیات النقل 

)1(البحریة ھي الطابع الطاغي علیھا

.وتحكمھا في حركة النقل 

.موانئ مما أكسبھا مكانة خاصة العتبارات إستراتیجیة واقتصادیة إقلیمیا وعالمیاً 

. الخلیج العربي لوقوعھا وسطھ والتي تعد مدخل رئیسي لخلجانھ الكبرى

الموقع بالنسبة
:فیما یتعلق بالنقل والمالحة 

3225-1726
.)1(شرقاً 2950–2250

یما  

Bwh)1(م18ْ

)1(م35ْ-م 29.4ْ

.والمالحة على أربعة فصول من السنة 

.والمالحة ، اذ تبین انھا عوامل مساعدة على النشاط البحري طیلة العام 

.على حركة النقل والمالحة 

.وھو مالئم لحركة النقل والمالحة 2وت1یمتـد على طول شھور نیسان وآیار وت

.التجاریة فیما یتعلق بالنقل والمالحة ولكنھا غیر معرقلة للحركة)1(ریاح حاره ورطبة 
ف او 80ْم إثناء النھار والتقل عن 32ْف او ما یعادل 90ْاما درجات الحرارة فتبلغ 

.م تقریباً في الصیف خاصة 27ْما یعادلھا 



ف 68ْ
14ْف او 57ْ◌ْ 20او ما یعادل 

.م 10ْف او 50ْوالتھبط درجة الحرارة عند 
م ودرجة الحرارة 40.7ْاما درجات الحرارة بشكل عام فبلغت درجة الحرارة القصوى 

لق وھذه الظاھرة تعد حسنة فیما یتع. م 36.2ْبینما بلغ المدى الحراري .م 14.5ْالدنیا 

.باكملھ 

وتوفر اشعة الشمس والضوء فضالً عن حركات المیاه 1مْ 32–18التي بلغت ما بین 
.القادمة من الشمال والتیارات البحریة

)1(ومناخ معتدل قلیل االمطار شتاءاً % 67فقد بلغ معدل الرطوبة 

اذ  

وتھب ھذه )1(وھي تعد الوسیلة الوحیدة التي كانت تساعدھم اذ مكنت السفن من اإلبحار
البر الى البحر صیفاً السیما من جھة الشرق ومن جھة الشمال الریاح بصورة عامة من

)1(

وكذلك ) 1(
.)1(امتازوا بكفاءة عالیة في معرفتھم بالعواصف واالنواء الجویة 

2د من شھر تشتاءاً وتمت

ــھا باتجعلى حركة السفن الشراعیة للقیام برحالت
.)1(العربیة 

اما في فصل الربیع فتعمل حركة الریاح الشمالیة الشرقیة في دفع السفن لتعود الى نقطة 
)1(انطالقھا وخالل دورة الریاح ھذه یتم التبادل التجاري وحركة السفن

الفقري لحركة التجارة العالمیة ، اما فصل ا

.وھذه الظروف البیئیة المناسبة للتجارة عملت على تنشیط حركة النقل )1(
في حین یكون الشتاء مناسباً للتجارة مع الھند اذ ان

وبذلك فان اغلب الرحالت التجاریة كانت )1(یعود بالفائدة على التجارة البحرانیة الھندیة 

.المناسبة لالبحار والسیما في عملیتي النقل والمالحة البحریة 
نخلص 

تبقى الموانئ عاملة طیلة فصل الشتاء

.واسع متمثالً بالغوص بحثاً عن اللؤلؤ واالتجار بھ 



: ل والمالحة  بالنق

عدن ثم بعد ذلك
) 2( كما في شكل رقم )1(والكویت وإیران والعراق 
.للدول المجاورة والبحار 

الجزیر

)1(

)1(

.افل القادمة من حلبالقو

35.6
كم وبذلك اصبحت میناء تلتقــي126میل او مایعادل 68البحرین ومجموع المسافات 

)2( شكل رقم
موقع البحرین بالنسبة للدول المجاورة والبحار 

ـ 1999
.27ص

The great Atlas , The middle East , London , 1961,p72. Loo k
at , Enciclopedia Barsa , Asia , volume ,   Atlas , SAO paulo ,

1964 -1977 , p 84.

)1(تعد مرفأ للتصدیر واالستیراد 

.)1(العالیة 

)1(الخامس عشر باعتبار موقعھا متحكم بطرق النقل البحري 

.)1(ومن ثم الى الجزیرة العربیة

.الموانىء سواءً الخلیجیة او الدول االخرى المجاورة او البعیدة كما مر سابقاً 



باعتباره مدخالً للخلیج العربي وفوق ذلك كلھ كانت البحرین من اغنى االمارات العربیة 
ً عن )1(الواقعھ وسط الخلیج العر فضال

)1(

.للصیادین 

ـ :واثرھما في عملیتي النقل والمالحة مظاھر السطح وقیعان المیاه 
)  3( ـ كما یبین ذلك الشكل رقم :تقسم مظاھر السطح إلى مایأتي 

السھول وتقسم الى السھول الداخلیة والسھول الوسطى 
الجبال 

الصحاري 

م ، و146دخان بارتفاع 
.م فوق مستوى سطح البحر 25اقل من 

م وتبین مظاھر السطح النشأة االولى للجزیرة كبنیة قبابیة بمحور یمتــد من الشمال 15
)) 4((  . )1(ب 

. دوراً اساسیاً في تشكیل استراتیجیة الدولة 
م 2:السھول الساحلیة 

)1(

)1(الیابس الرئیسي للجزیرة 

یظھر مقطع خور توبلي وا
3,4ـ 0,3بین 

seals ) 3ـ 2) فشوات

.)1(المنامة 
)3( شكل رقم 

الخریطة الطبوغرافیة لجزر البحرین
46محسوب ، المصدر السابق ـ ص

)4( شكل رقم 
خصائص جزر البحرین وارتباطھا بتضاریس قاع المیاه 

.43محسوب المصدر السابق ـ ص

)1(

)1(

مما . االخوار

)1(استخدامھا في سواحل الخلیج العربي



ھدوء حركة الماء والسیما االمواج والت

فضالً عن استخدامھا كمحطات لصیادي االسماك ومالجىء لھم عند الضرورة وتستخدم 
.)1(كمراكز لصیادي اللؤلؤ واستقبال السفن 

بعد )1(تره )1(

وتتقعر باتجاه الداخل شمال شرق جزیرة البحرین وترتبط المحرق بجزیرة البحرین عن 
2,5طریق ممر صخري طولھ 

1,5ط عرض 8
.بإطار مرجاني مطوقاً جزیرة المحرق ویتسع شماالً 

3
715كم بطول 2,5

19، فتعد كبیره نسبیا اذ بلغت مساحتھا البحرین اما جزیرة ام النعسان 
. كم وتقع غربي جزیرة البحرین 3كم من الشمال الى الجنوب وعرض 5بطول 

 )5 (
لي 42بمساحة قدرھا )1(جزیرة16حوار وعددھا 

لجنوبي )) (( بعیداً عن البحرین ویمتد االرحبیل بشكل طولي مع انحناء في حد  ا
وباتجاه الجنوب الشرقي ، اما جزئھا الشمالي فیظھر اكثر اتساعاً باتجاه الشمال الشرقي 

.ویواجھ ساحل قطر الشرقي 
واللسان اما التضاریس فھي كثیرة التعرجات وبروز نتوءات منخفضة مثل راس السواد 

.یضیق في نھایتھا الجنوبیة الشرقیة 
كم 2كم وعرض 3

كم وثم تأتي بعدھا جزیرة سواد الشمالیة فضالً عن جزر اخرى 10وتزید مساحتھا عن 
.ھي فروره وتقع ما بین سواد الجنوبیة وحوار 

وھناك جزر صغیرة مثل جز
.شمال جزیرة حوار والسیما جزیرتي الجزیرة الشرقیھ وسنان الغربیة 

.)1(ومن الجزر األخرى الحجیة الشمالیة والحجیة الجنوبیة وعجبره وعنان ومحزوره
.وعموماً اتخذت ھذه الجزر مدن موانىء لخدمة السفن في النقل والمالحة 

اذ
الطبیعیة في المیاه العمیقة مستفیدة انبساط قیعان المیاه العمیقة بوصفھا تحتل الجــزء

)5(شكل رقم 
المظاھر الطبوغرافیة ألرخبیل جزر حوار

.48محسوب ـ المصدر السابق ـ ص
100م ـ 35األوسط من الخلیج

.)1(أمیال 3م على بعد 20م لذلك ترسو السفن التي غاطسھا 50الغربي 
ً وفي 180م في أقصى الشمال الى 20وتباینت األعماق من مكان آلخر فقد بلغ  نوبا م ج

الجانب الشرقي یتراوح م كأعمق نقطة فیھ أما145م تقریباً الى 91الوسط تباین ما بین 



م أما في الجانب الغربي فقد بلغ 90ـ 40م وفي مناطق متفرقة من 100ـ 80ما بین 
.)1(م300م ویزداد العمق جنوباً السیما خلیج عمان اذ یبلغ 50

وھذه األعماق السیما المجرى الغربي والذي یمتد شماالً وجنوباً ومتوسط االتساع غرب 
.لجزیرة المحرق وھو یسمح بمرور السفن الساحل الشرقي 

5,6میل أي 3كم وعرضھا 7أمیال او 4طولھا 
اما 

54
100یعادل 

)1(م15

البحرین انھا تتألف من تكوینات جیر
)1(الدافئة والمیاه الصافیة التي تمیز بھا الخلیج العربي

وتجتازھا السفن الصغیرة نتیجة لصفاء میاھھا وھي ظاھر
)1(یتیح للسفن رؤیة الشعاب المرجانیة واجتیازھا 

.)1(تدفعھا ریاح الشمال أمامھا 
فضالً عن استغالل المیاه الضحلة كمصائد لألسماك

واستفاد المالحین العرب من ھذه المظاھر التضاریسیة لقیعان )1(اللؤلؤ منذ مئات السنین

.)1(مكوساعدتھم مھارتھم أیضا على تبین ورصد أماكن اللؤلؤ وصید الس)1(الصغیرة 

.)1(لجأ للسفن البحریة والسیما میناء الجفیر الطبیعیة وكانت تعد م
وتصنف جزر البحرین من الجزر القاریة ، لكون الجزر تقع ضمن حدود قارة آسیا ألن 

وذلك للموقع الجزري الذي جعل من السفن الوسیلة 1الجزر تصنف الى قاریة ومحیطیة 
.الوحیدة للمواصالت لما بین جزر البحرین والعالم 

ـ   :ادیة لجزر البحرین باعتبارھا مدن موانئ الوظیفة االقتص

)) .6(( العدید من الصناعات كما في الشكل رقم 

والدیون واألخبار أي أن جغرافیة النقل تتعامل مع جمیع االرتباطات والعالقات المكانیة 

.)1(االقتصادیة بشبكة ونظام النقل



)1(الشرقي للجزیرة العربیة وكذلك شبھ القارة الھندیة

)1( .
لبحري  نقل ا % 75ال

35 %
والصیـــد
) 6(شكل رقم 

النشاط االقتصادي في البحرین 
.50محسوب ـ المصدر السابق ـ ص

.)1(موانئھا وسواحلھا فضالً عن میزة االتصال بالعالم 

اسبق
)1(وسائل النقل 

تقوم
البحریة یسیطر على التجارة ، إذ عرف النقل البحري في الخلیج عامة والبحرین خاصة 

.م . في األلف الثالث ق 

.)1(براً 
)1(

)1(

بمواقع مھمة السیما مغاصات اللؤل

)1(

.مالیة كبیرة ترفد خزینة الدولة 
وتستخدم لذلك ) ألف روبیھ 500(ھند بشكل خاص بـ وقد قدرت صادرات اللؤلؤ إلى ال

.)1(مركب في ھذه العملیات التجاریة الواسعة ) 2500( أسطول نقل تجــاري یقدر بـ 

)1(الشمالي من البحرین لوجود المیاه والتربة المناسبة

7 %

وتزداد أھمیة )1(من الصناعات والسیما  مصنع األلمنیوم وشركة صید وتعلیب األسماك

60 %)1(

80 %
% 50صدرة للنفط وأكثر من منظمة األقطار العربیة الم

مما شجع مجلس التعاون الخلیجي والسیما في مجال النقل )1(من إنتاج العالم% 25من 



.مساھمة الشركة في النقل البحري )1(والكویت 
( وھذا أدى الى سعة التبادل التجاري بین البحرین والدول الخلیجیة كما في الجدول رقم 

1. (
)1( جدول رقم 

1978التبادل التجاري بین البحرین والدول العربیة الخلیجیة لعام 

هللا ، مستقبل العالقات االقتصادیة بین دول الخلیج العربي ، عیسى ، عبد المقصود عبد 
.466، ص1981، مركز دراسات الخلیج العربي ، جامعة البصرة ، )) 4((الندوة 

ت وھذه بدون الصادرات النفطیة إجمالي الصادرا41,7ملیون دینار بحریني بنسبة 61
23,35 %

)1(

1977655,630 %
17,5 %

الغاز وصناعة البالستك فضالً عن ان البحرین تمتلك كمیات ضخمة من الغاز الطبیعي 
7,4

.)1(مكعب 

197855,737,8عام 

.األلمنیوم 
.لسفن فضـالً عن ذلك تمیز البحرین بإنشاء األحواض الجافة في إصالح ا

.
6035,200أما الزراعة فان األراضي القابلة للزراعة 

من الناتج المحلي كما یبین 1,4حرین ، وتشكل نسبة القطاع الزراعي وتتركز شمال الب
) . 2( ذلك جدول رقم 

)2( جدول رقم  
في دولة البحرین  1977الناتج المحلي اإلجمالي بسعر السوق لعام 

.449عیسى ، عبد المقصود ـ المصدر السابق ـ ص
النتائج والتوصیات

 ..
.لمحیطھا بوصفھا إقلیما بحریاً مركزیاً 



.السیما الخاصة بالسعودیة 

.موقعاً تجاریاً متمیزاً 

صناعة السفن فضالً عن مھ

.أھمیة الموقع 

یلفت االنتباه وجود المیاه العذبة والمالحة كل یجري في مسار دون أن یتقاطع مع اآلخر 
 .

.فضالً ان المیاه صافیة تسمح برؤیة الشعاب المرجانیة وتعمل كمصدات لحمایة السفن 
33

.ما أكد انھا مأھولة بالسكان منذ القدم وذلك لكثرة مواردھا 

. ق 2800

.الدول لالنطالق والعودة وفي شتى المیادین التجاریة والعسكریة السیما قاعدة الجفیر 
.وزاد االھتمام بعد اكتشاف طریق رأس الرجاء الصالح 
 .

. مالحة واستخدام األشرعة وتمتلك اكبر مغاصات اللؤلؤ السفن ومھرة أكفاء في ال

االقتصادي ویوضع خطة إستراتیجیة طویلة األمد لتنمیة قطاع النقل والتنسیق مع الدول 
اإلقلیمیة واالھتمام باالدارة المؤسسیة والتنظیمیة في مجال النقل واالستفادة القصوى من 
الممرات المائیة العربیة بوصفھا ستعود بالثروة على البحرین من توسیع شركة المالحة 

ال

العالمي ومستقبلھ لكون طبیعة النقل اقتصادیة ألنھ فرع من الجغرافیة االقتصادیة وظھر 
ان موقع ا لك  من خالل ذ

.بین الخزن والنقل وفقاً للمعاییر الدولیة لذلك تعد اكبر مركز تجاري دولي 

.والى المستقبل 

.سجل حوادث الماضي أي من المكان الجغرافي الى الزمان التاریخي 



وأخیرا فان التقدم االقتصادي واالجتماعي یرجع الى التقدم في عملیتي النقل والمالحة وكان ذلك 
وال یزال متالزماً ما بین التقدم االقتصادي وحركة النقل باعتبار النقل فرع من فروع الجغرافیة 

االقتصادیة

 .
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