
 1م)1794-1783ازدھار البحرین في عھد الشیخ أحمد الفاتح (
 

م، واستمر حتى وفاتھ في المنامة عام 1783حكم البحرین عام  تولى الشیخ أحمد الفاتح
م، فكانت مدة حكمھ أحد عشر عاماً، وكان لفترة التأسیس التي مرت بھا البحرین في 1794

 عھده آثاراً كبیرة ال تزال تشعر البحرین بأثرھا حتى الیوم. 
 

ح في ترتیب األمور فمنذ الوھلة األولى من دخول قواتھ البحرین؛ شرع الشیخ أحمد الفات
اإلداریة والمالیة، وضبط األمن، وإزالة أسباب الفرقة التي عصفت بالبحرین قبل الفتح 

 الخلیفي. 
 

وعلى الرغم من األھمیة التأسیسیة لذلك العھد، والقبول الشعبي لسیاسة الشیخ أحمد 
عھد الفاتح  المتوازنة وحسن إدارتھ؛ إال أننا نالحظ تناول العدید من المصادر التاریخیة

  2باختصار مخل.
 

والحقیقة ھي أن عھد الشqqqqیخ أحمد الفاتح لم یعط حقھ من البحث التاریخي على الرغم من أنھ 
مثل مرحلة حاسqqمة وضqqعت فیھا أسqqس الحكم المتینة لبنیة البحرین االقتصqqادیة والسqqیاسqqیة، 

 وقد تلقاھا المجتمع آنذاك بالقبول وعظیم االرتیاح.
 

شیخ أحمد الفاتح األمن واالستقرار، الذي أعاد للبحرین حركتھا التجاریة النشطة،  فقد وطد ال
صqqqqqqqورة دقیقة  1790حیث یقدم تقریر أعدتھ الوكالة البریطانیة في شqqqqqqqھر أغسqqqqqqqطس عام 

لألوضqqqqqاع في البحرین إبان عھد الشqqqqqیخ أحمد الفاتح، فیشqqqqqیر تقریر الوكالة إلى اسqqqqqتقرار 
كة التجارة والمالحة في البحرین عقب سqqqqqqqبع سqqqqqqqنوات من الحكم األوضqqqqqqqاع وازدھار حر

صد ھجمات الطامعین عن  الخلیفي، ویتعرض للحدیث عن قوة العتوب البحریة ونجاحھم في 

                                                
 .19، ص 2010أبریل  20، 1592، السنة الخامسة، العدد صحیفة الوطننشرت ھذه الدراسة في:  1
یمكن مالحظة ذلك االختصار في تناول عھد الفاتح فیما أورده النبھاني عن أحداث عھده بقولھ: "ولما  2

حمد بن محمد على البحرین ورتب أمور البلد عاد إلى الزبارة بعد أن جعل على البحرین استتب حكم الشیخ أ
أمیراً من قبلھ، وجعل مقره في قلعة الدیوان الكائنة جنوب المنامة، وصار الشیخ أحمد المذكور یأتي إلى 

ة وذلك ة المنامالبحرین زمن الصیف من كل سنة، ولم تزل ھذه عادتھ إلى أن أفلت شمسھ بھا فدفن في مقبر
، وأرخت وفاتھ بلفظ (رغده)، مأخوذة من أنھ في رحمة ربھ في عشیة رغدة رحمھ هللا". محمد 1209سنة 

ر ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشالتحفة النبھانیة في تاریخ الجزیرة العربیة) 2004بن خلیفة النبھاني (
ختزال الخیري لعھد الفاتح بقولھ: "ولم یزل . وانظر كذلك ا89-88والمكتبة الوطنیة بالبحرین. ص.ص 

الشیخ أحمد حاكماً على أغلب بالد قطر وجزائر البحرین جمیعاً عزیز الجانب عظیم الھیبة حتى توفاه هللا 
بالمنامة من البحرین، فحزن علیھ الكبیر والصغیر وأسف لوفاتھ الفقیر واألمیر،  1209في أواخر سنة 

سنة قضاھا كلھا في البر والتقوى، وعمل ما  13سانھ، وكان مدة حكمھ وعز فقده على رواد فضلھ وإح
یجلب لھ ولخلفائھ من بعده العز وطیب الذكر، وحسن السمعة، وال حاجة بنا للقول أنھ رحمھ هللا كان أشھر 
آل خلیفة وأكبرھم ھمة وإقداماً، وإن والده رحمھ هللا تعالى قد وضع بحسن رأیھ أساسات الملك، فقد جاء 

، قالئد النحرین) 2003ھذا الشبل النجیب متمماً لما بدأ بھ ذلك  الھمام وزاد علیھ وفاقھ" ناصر الخیري (
 .228مرجع سابق، ص 



البحرین، حیث إنھم: "تمیزوا بالمقاومة الجریئة لألعمال العدوانیة ضqqqدھم، فصqqqدوا ھجمات 
 سب حسبانھم في الخلیج".أسطول بني كعب ومراكب الفرس المسلحة، وغدوا یح

 
أما على صqqqqqqعید الحركة المالحیة وازدھار مھنة الغوص فیشqqqqqqیر التقریر إلى أن عملیة فتح 
صالحة للقیام برحالت من بلدھم  البحرین قد: "شجعت العتوب الساكنین فیھا أن یشتروا سفناً 

ناء ى سورت (میإلى الھند وأن یستخدموھا في تلك الرحالت، ومن ثم تمكنوا من نقل اللؤلؤ إل
على ساحل الھند الشرقي) مباشرة وأن یستوردوا سنویاً من الزبارة والقطیف البضائع الھندیة 
واألوروبیة دون أن یدفعوا الضqqرائب التي كانت تفرض علیھم حین نقل البضqqائع عن طریق 

 3مسقط".
 

 ویصف التقریر تطور حركة التبادل التجاري في البحرین عقب الفتح فیما یأتي:
، فتزودوا 1783"ازدادت تجارة البحرین بطریقة ملحوظة منذ أن سqqqqیطر علیھا العتوب عام 

بالسqqqqqفن الصqqqqqالحة للسqqqqqفر من بلدھم إلى الھند، ونتیجة لذلك فقد أصqqqqqبح في مقدورھم جلب 
وارداتھم السqqqqqqqنویة من البضqqqqqqqائع الھندیة واألوروبیة إلى الزبارة والقطیف دون الحاجة إلى 

البضqqqائع في الوقت الحاضqqqر تنقل مباشqqqرة من سqqqورت إلى البحرین  المرور بمسqqqقط، وھذه
 ومنھا إلى الزبارة والقطیف". 

 
وكانت واردات البحرین في تلك الفترة تتضمن قائمة كبیرة من مختلف بضائع الشرق، ومن 
أبرزھا: "الزراقي السqqqqورتیة (األقمشqqqqة) وغیرھا من المنسqqqqوجات القماشqqqqیة، ومن أقمشqqqqة 

ومن مصqqبغة كامبي، والشqqاالت، والخیزران، والقصqqدیر، والرصqqاص، كوجرات والشqqیت، 
 والحدید". 

 
كما أضqqqاف التقریر قائمة أخرى من المنتجات التي یتم اسqqqتیرادھا بغیة إعادة تصqqqدیرھا إلى 
موانئ أخرى، مما یؤكد اسqqqqqتعادة البحرین مكانتھا التجاریة الرائدة كمركز توزیع أسqqqqqاسqqqqqي 

عربیة، وھو أمر لم تكن تتمتع بھ في مرحلة ما قبل الفتح لموانئ شqqqqqqqرقي شqqqqqqqبھ الجزیرة ال
الخلیفي لھا، وتتضqqمن قائمة الواردات: "البن الذي یراد اسqqتھالك بعضqqھ في البحرین نفسqqھا 
وبعضqqqھ لسqqqوق البصqqqرة، وكمیة من السqqqكر، والفلفل، والتوابل البنغالیة، والزیت، والسqqqمن، 

 واألرز، مما ھو ضروري الستھالك الجزر".
 

المقابل أخذ تجار البحرین یسqqqتوردون بضqqqائع متنوعة من موانئ العراق وشqqqرقي شqqqبھ  وفي
الجزیرة العربیة بھدف إعادة تصqqqqqدیرھا إلى الھند وتشqqqqqمل: "التمر، والحنطة، وكمیات من: 

                                                
تقریر عن تجارة العرب وفارس كتبھا صموئیل مانیستي (مدیر الوكالة اإلنجلیزیة بالبصرة) وھارفورد  3

 :1790أغسطس  15جونز (مساعد الوكیل) 
Saldanha, J. A. (1908) Selections From State Papers, Bombay, Regarding the 
East India Company's Connection with the Gulf with a Summary of Events, 
1600-1800, Calcutta.  8/409. 



النحاس، والزرنیخ، والعفص، والالمیة، واألوراكونتارینو، والمرجان البندقي غیر األصلي، 
 ع، والصبغ القرمزي، والزعفران، وكلھا صالحة لسوق سورت". وخرزاً مختلف األنوا

 
بل إن التقریر یشqqqیر إلى أن تجار البحرین في تلك الفترة قد أصqqqبح لھم اسqqqتثمارات واسqqqعة، 
ومساھمات برؤوس أموالھم في قطاع اإلنتاج بالھند، فیشیر مانیستي وجونز إلى أنھ: "رغبة 

صqqالتھم بسqqورت أبلغ في الربح والكسqqب فإنھم في من مالك السqqفن البحرینیة في أن یجعلوا 
األیام األخیرة أخذوا یعقدون صqqqqqqqفقات بتسqqqqqqqلم مواد تجاریة متفرقة ویھتمون بمشqqqqqqqروعات 
صqqqqغیرة تتناول: األغزال القطنیة، والشqqqqاالت، والزراقي السqqqqورتیة، وغیرھا من األقمشqqqqة 

قسqqqم كبیر من ھذه الكوجراتیة، ومن الشqqqیت مما یصqqqلح ألسqqqواق حلب وبغداد والبصqqqرة، و
 البضائع كان یمر من میناء القرین إلى المینائین األولین والباقي كان یستورد إلى البصرة". 

شبھ  شرقي  كما أصبح لتجار البحرین في عھد الفاتح مساھمات استثماریة في مختلف موانئ 
ن ھي ملك ریالجزیرة العربیة، إذ یؤكد التقریر بأن: "أغلب البضqqqqqqqائع التي یُتاجر بھا في الق

 لتجار البحرین، وبعضھا ملك لتجار البصرة".
 

ویعلق التقریر على ذلك بأن اسqqتعادة نشqqاط الحركة التجاریة في البحرین عقب الفتح الخلیفي 
قد: "أیقظ في تجارھا روح المغامرة التجاریة، ولعلھا تغریھم بأن یحتكروا جزءاً كبیراً من 

ھم اشتروا سفناً أكبر وأحسن ووسعوا تجارتھم الحالیة تجارة الساحل الغربي على الخلیج إذا 
 مع الھند".

 
ما یخص قطاع المواصqqqqqqqالت البحریة  ما ف نذ مطلع القرن -أ ھا العتوب م وھي مھنة تمیز ب

إلى أن:  1790فقد أشqqqqارت وثیقة بریطانیة أخرى في سqqqqجالت سqqqqلدانھا عام  -الثامن عشqqqqر
احتكرت جمیع النقل البحري للبضqqqqqائع "سqqqqqفن العتوب قد صqqqqqارت من العدد والحجم بحیث 

المحمولة بین مسqqqqqqqقط وسqqqqqqqاحل جزیرة العرب الغربي، الواقع على الخلیج العربي، وكذلك 
  4جزءاً رئیساً من البضائع المحمولة بین مسقط والبصرة".

 
ویكشqqqف تقریر مانیسqqqتي وجونز أھم أسqqqباب االزدھار الذي شqqqھدتھ البحرین في عھد الشqqqیخ 

یؤكد التقریر بأن حكومة البحرین: "ال تتقاضqqى أیة ضqqریبة على أي نوع من أحمد الفاتح، إذ 
 البضائع".

 
أما على الصqqqعید األمني فیؤكد التقریر بأن حكم الشqqqیخ أحمد بن خلیفة في البحرین: "راسqqqخ 

 مكین". 
 

ونتیجة لحسqqqqqن اإلدارة التي تمیز بھا الفاتح وسqqqqqیاسqqqqqتھ الخارجیة المتوازنة؛ فإن العتوب قد: 
وا قبیلة محترمة مھیبة في الخلیج، وأصبحوا بالتالي أقوى العرب الذین یبحرون فیھ، "أصبح
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فھم یملكون الجالبوتات والقوارب العدیدة الكبیرة، وقد احتكروا تجارة الشqqqqqqqحن الجاریة بین 
مسqqqqqقط وموانئ السqqqqqاحل العربي في الخلیج، وقسqqqqqماً كبیراً من تجارة الشqqqqqحن بین مسqqqqqقط 

مبالغة أن نقارن حكومة القرین والزبارة والبحرین بحكومة مسqqقط في والبصqqرة، ولیس من ال
مدى االحترام والصqqرامة والعدالة، فإن الغرباء الذین یزورون تلك الموانئ والتجار المقیمین 

 5فیھا یتمتعون في كل حین بالحمایة الدائمة ألشخاصھم وما یملكون".
 

جاري؛ فإن البحرین قد عمرت إبان عھد وباإلضqqqافة إلى االسqqqتقرار السqqqیاسqqqي واالزدھار الت
الفاتح بھجرة فئات ھامة، وعلى رأسqqqqqھم التجار والعاملون في مھنة الغوص، إذ اسqqqqqتقر فیھا 
عدد من سqqqqqكان شqqqqqبھ جزیرة قطر أبرزھم: "آل مسqqqqqلم من حویلة، وآل بن علي من فویرط، 

السqqqqلطة من والسqqqqودان من الدوحة، وآل بوعینین من الوكرة، والقبیسqqqqة من خور حسqqqqان، و
 6الدوحة، والمنانعة من أبو ظلوف، وقبیلة النعیم".

 
كما تشیر المصادر البریطانیة إلى استقرار فئة أخرى من الصناع في الزبارة واستقرارھم 

في المحرق، باإلضافة إلى نزوح مجموعة ھامة من: "كبار التجار األثریاء بالزبارة، والذین 
اشرة العتوب مع الھند، ولما فتحت البحرین انتقلوا إلیھا، استفادوا من قیام عالقات تجاریة مب

ونقلوا رؤوس أموالھم فانتعشت التجارة بھا، وأصبح ألسطول العتوب مركز یستطیع من 
 7خاللھ لعب دور ھام في نقل البضائع عبر الخلیج العربي.

 

                                                
5 Ibid. 8/418. 
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