
 1"الھویة السیاسیة للبحرین إبان القرن السادس عشر"
 

تختزل بعض المصنفات المعاصرة تاریخ البحرین في الحدیث عن خضوعھا لمختلف القوى 
ذا ھاالسLLتعماریة منذ مطلع القرن السLLادس عشLLر وحتى سLLبعینیات القرن العشLLرین، وقد أوقع 

لة أخطاء من أبرزھا؛ تصLLLLLLLویر  ید من المؤرخین في جم عد تاریخي ال النمط من السLLLLLLLرد ال
البحرین وكأنھا كیان ال إرادة لھ، فال یكاد ینعتق من تسLLلط قوة اسLLتعماریة حتى یقع تحت نیر 

 سلطة استعماریة أخرى.
 

 لتغافل عنوتعمد ھذه النظرة القاصرة إلى إھمال دور أھل البحرین عبر مختلف العصور، وا
مقاومة قادتھم لألطماع اإلقلیمیة والدولیة، مما یفوت على البحث العلمي فرصاً مھمة لدراسة 

 نظم الحكم واإلدارة المحلیة للبحرین في مطلع العصور الحدیثة.
 

وفي الوجھة المقابلة قام بعض المؤرخین بدراسLLLة األوضLLLاع السLLLائدة في البحرین إبان القرن 
بنتائج حاسمة تؤكد عدم خضوع البحرین ألي قوة إقلیمیة أو دولیة؛ السادس عشر، وخرجوا 

ففي الوقت الذي فشLLل فیھ العثمانیون من السLLیطرة على ھرمز، لم ینجح البرتغالیون في بسLLط 
سLLLLLیطرتھم على سLLLLLواحل األحسLLLLLاء، وكنتیجة حتمیة لعجز أي من ھاتین القوتین عن حسLLLLLم 

وأصLLLبحت تمثل الحد الفاصLLLل بین ھذه القوى الصLLLراع، فقد حافظت البحرین على اسLLLتقاللھا 
 2المتنازعة.

 
وحیث إن البحرین كانت تمتلك ھویة سLLLLیاسLLLLیة مسLLLLتقلة بذاتھا، ولم تكن تخضLLLLع ألي احتالل 
یة من خالل  ھذه الھو حدیث عن أھم مالمح  نھ یمكن اسLLLLLLLتھالل ال فإ لك الفترة؛  أجنبي في ت

 النحو اآلني:  استعراض حكام البحرین في القرن السادس عشر، وذلك على
 

 ):1506-1470أجود بن زامل بن جبر العقیلي ( -1
، ویعد من أعظم حكام الجبور؛ إذ بلغت الدولة 1470تولى أجود بن زامل حكم البحرین سLLنة 

في عھده مكانة كبیرة، واتسLLLLع نفوذھا لیشLLLLمل األحسLLLLاء والقطیف والبحرین وأجزاء من نجد 
أجود ألسLLLطول بحري كبیر كان یسLLLتخدمھ في  وعمان. وتشLLLیر المصLLLادر إلى امتالك الشLLLیخ

وعنLLدمLLا توفي حLLاكم ھرمز؛ فخر الLLدین   3التجLLارة وفي المعLLارك الحربیLLة على حLLد سLLLLLLLواء.
، استنجد ابنھ سلغور بأجود بن زامل لنصرتھ على إخوتھ ومساعدتھ في 1477تورانشاه سنة 

ع نظیر اً علیھا، وتمتتولي الحكم، فتقدم أجود بقواتھ إلى ھرمز ونجح في تثبیت سLLLلغور حاكم
  4ذلك بسلطة واسعة في أرجاء الخلیج العربي وسواحلھ الغربیة.
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 ):1511-1506محمد بن أجود ( -2
، وفي العام نفسLLLھ اسLLLتنجد بھ 1506تولى محمد بن أجود حكم البحرین عقب وفاة والده سLLLنة 

 ا البدو فيإلخماد الفوضLLى واالضLLطرابات التي أثارھ -الشLLریف بركات-حاكم مكة المكرمة 
جدة، وكان حكم األشLLLLراف قد ضLLLLعف بسLLLLبب خالفاتھم على إمارة جدة ومكة مما دفع بالبدو 

ذي الحجة  17لإلغارة على المدینتین، فسLLLار إلیھ محمد بن أجود في خمسLLLین ألفاً، فوافاه في 
م، ولكن قوات من ممالیك مصر كانت قد سبقتھم في إخماد الفتنة، فدخل 1506ھـLLLLL/912سنة 
  5ن أجود مع جیشھ مكة المكرمة وطافوا بالبیت معتمرین.محمد ب

 ): 1521-1511مقرن بن زامل بن أجود ( -3
ناء رغب  ھذه األث مل بن أجود، وفي  فاة محمد بن أجود، تولى ابن أخیھ مقرن بن زا عد و ب

، 1511وزیر ھرمز خوجھ عطار في إحكام سLLLیطرتھ على البحرین، فشLLLن حملة علیھا سLLLنة 
إال أن الجبور ھاجموا ھرمز من جھة عمان، فاضLLLLLLLطر خوجھ عطار إلى االنسLLLLLLLحاب دون 

فھاجمت البحرین  1521ھرمزیة مشLLLLLLLتركة عام -الیةتحقیق رغبتھ، ثم تحركت قوات برتغ
 6وھزمت قوات الجبور، وقتل مقرن بن زامل في تلك المعركة.

 ):1529-1521الشیخ حسین بن سعید الجبري ( -4
، 1521قامت قوات الجبور بانسLLLحاب تكتیكي إلى القطیف عقب مقتل األمیر مقرن في یولیو 

ظیم صLLفوف المقاتلین وانتظار الفرصLLة المواتیة وكان الھدف من ذلك االنسLLحاب ھو إعادة تن
انفجر الصLLLLراع  1521السLLLLترجاع حكمھم في البحرین، ولم یطل بھم االنتظار، ففي نوفمبر 

بین الھرمزیین والبرتغالیین، فسLLLLLLLارع الجبور إلى اسLLLLLLLتغالل ذلك الصLLLLLLLراع، وتحالفوا مع 
لسLLLلطة ظیر اعترافھم باالبرتغالیین لبسLLLط نفوذھم على صLLLحار وتوطید حكمھم في القطیف، ن

البرتغالیة في تلك المناطق، وقد تحدثت بعض المصLLادر عن اسLLتعادة الجبور سLLیطرتھم على 
البحرین بزعامة حسLLLLLین بن سLLLLLعید، الذي اسLLLLLتمر حكمھ طوال الفترة الممتدة ما بین نوفمبر 

 1529.7وحتى مطلع سنة  1521
 )1577-1529جالل الدین محمود مراد شاه ( -5

، وأبدى دھاء كبیراً في التعامل مع 1577-1529شLLLLLLLاه حكم البحرین إبان الفترة تولى مراد 
القوى الطامعة في البحرین، وأدت سیاستھ الخارجیة المتوازنة إلى تحقیق االستقرار المحلي، 
ھة  یاً على الجب ھدوءاً نسLLLLLLLب ھدت البحرین في عھده  LLLLLLLھا، وش وازدھار الحركة التجاریة فی

عد خمس حمالت تكبد فیھا البرتغالیون والھرمزیون خسائر كبیرة في البرتغالیة، فب-الھرمزیة
) لم یعد لدیھم اسLLLLLتعداد لشLLLLLن حملة جدیدة على البحرین، 1529-1511األرواح (إبان الفترة 

عام  یة األخیرة  غال غالیین على احترام  1529وكان لفشLLLLLLLل الحملة البرت دور في حمل البرت
كلة نفسLLLLھا فإن الحملة العثمانیة على البحرین عام اسLLLLتقالل البحرین وسLLLLیادتھا. وعلى الشLLLLا
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قد انتھت بنتائج كارثیة، إذ فقد العثمانیون أكثر من ألف قتیل على أرض البحرین في  1559
 تلك الحملة التي انتھت بھزیمتھم وانسحاب من بقي منھم إلى القطیف.

أس أسLLLLLرة حاكمة ویجدر التنبیھ إلى أن مراد شLLLLLاه لم یكن یمثل نفسLLLLLھ فحسLLLLLب، بل كان یتر
متماسLLكة في البحرین، وقد راعت السLLلطة العثمانیة ذلك العنصLLر األسLLري عندما نصLLت في 

بأن: "تكون مسؤولیة تلك األیالة [البحرین]في  1559فرمان إقراره حاكماً على البحرین سنة 
بناء ید األمیر جالل الدین مراد خان، ومن بعده یقلدھا أخاه شLLLLLLLھاب الدین خان أبو النقا، وأل

 8مراد خان من بعده ومن عقبھ، على أن یسیروا بحكم الشرع القویم".
وقد خلد مراد شاه اسمھ في البحرین من خالل النقش على حجر في موقع قلعة البحرین عقب 

سنة ثمان وستین وتسعمائة وافق 1561ترمیمھا عام  شعبان من  شھر  ضمن  ، ونصھا: "في 
بروج قلعLLة البحرین وذلLLك إبLLان وزارة الوزیر  الفراغ من قطع مLLائLLة ألف صLLLLLLLخرة لتجLLدیLLد

كما تعرضLLLLLت المصLLLLLادر العثمانیة  9األعظم جالل الدین محمود شLLLLLاه على ید العبد فیروز".
والبرتغالیة والھرمزیة لوصLLLLف شLLLLخصLLLLیة مراد شLLLLاه، والتحدث عن تحركاتھ على الصLLLLعید 

 .1577اإلقلیمي، وانتھت فترة حكمھ باغتیالھ عام 
 )1577خضر شاه ( -6

تنفرد المصLLادر العثمانیة بالحدیث عن مقتل محمود مراد شLLاه حاكم البحرین في شLLھر فبرایر 
، وتشLLیر إلى أن ابنھ خضLLر شLLاه قد خلفھ في الحكم، ولكن ملك ھرمز أمر بشLLن حملة 1577

ضLLد البحرین بقیادة وزیره نور الدین، الذي قام بعزل خضLLر شLLاه. وتؤكد المصLLادر العثمانیة 
خضLLر شLLاه؛ ركن الدین محمود قد تولى حكم البحرین في العام نفسLLھ. وعلى  بأن أصLLغر أبناء

الرغم من أن مصLLLیر خضLLLر شLLLاه قد بقي مجھوالً عقب تلك األحداث، إال أنھ من المؤكد بأن 
 1600.10ابنھ ركن الدین محمود شاه قد بقي في الحكم حتى سنة 

 ):1600-1577ركن الدین محمود شاه ( -7
صLLLLLLLادر عن حكم ركن الدین محمود شLLLLLLLاه في البحرین، ومن أھم ھذه تحدثت العدید من الم

المصLLادر مجموعة وثائق عثمانیة تناولت أحداث عدة منھا: عزل والده خضLLره شLLاه، وتولیھ 
  11الحكم، باإلضافة إلى وجود إشارات مھمة عن أمالك لھ في األحساء.

ر بنقشLLھ على حجر في محمود شLLاه اسLLمھ في البحرین من خالل وقف أمركن الدین وقد خلد 
م، ونصLLھ: "بسLLم هللا الرحمن الرحیم، 1586ھـLLLLLLLL/994مسLLجد الخمیس یعود تاریخھ إلى عام 

{لمثل ھذا فلیعمل العاملون}، تقربت إلى هللا العظیم، طلباً لثوابھ الجسLLLیم، حضLLLرة خالصLLLة 
محمود الوزراء األعاظم، ونخبة األواصف األفاخم، وركنا الوزارة واإلیالة واإلقبال، حضرة 

بن خضLLر عزیز [...] وقرین الجنات ذو الرشLLد والسLLعادة، نور الشLLھادة والغفران. وشLLاء أن 
[...] برفع التوزیع والثغور وسLLائر خراجات الدیوان عن األوقاف، وأمالك المشLLھد الشLLریف 
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ذي المنارتین، الكائن ببلد أوال، حرست من الوبال، رفعاً على مر األیام، إلى الخاص والعام، 
ما یشLLLLLLLاء، ومن غیّر في رسLLLLLLLم ھذا الحجر من سLLLLLLLائر العالمین، فعلیھ لعنة هللا والمالئكة وم

والناس أجمعین. تحریراً بشھر شعبان لسنة أربع وتسعین وتسعمائة. والحمد � وصالة على 
  12محمد وآلھ وسلم".

) مجموعة قصLLLLائد في مدح ركن الدین 1618كما نظم الشLLLLاعر أبي البحر جعفر الخطي (ت 
م، وكذلك قصیدتھ التي 1592ھـLLLLLLL/1001حمود، من أشھرھا: قصیدتھ التي أنشده إیاھا عام م

م، وقصیدتھ التي ھنأه فیھا بعید األضحى 1593ھـLLLLLLL/1002أنشده إیاھا مھنئاً بعید الفطر عام 
م، باإلضLLافة إلى قصLLیدة رابعة ھنأ فیھا الشLLاعر الخطي الوزیر ركن 1595ھـLLLLLLLL/1004عام 

وقد  م.1600ھـLLL/1009ھ لم یكن لھ غیره، وأنشدھا إیاه بعید الفطر عام الدین محمود بمولود ل
 تناولت ھذه القصائد الكثیر من التفاصیل المھمة حول حكم ركن الدین محمود.

بعد ھذا االسLLLتعراض الموجز ألھم حكام البحرین في القرن السLLLادس عشLLLر؛ یمكن القول بأن 
بمجموعة من القادة األكفاء الذین تمكنوا البحرین قد تمتعت بھویة سLLLیاسLLLیة مسLLLتقلة وحظیت 

من المحافظة على مكانتھا السLLیاسLLیة واالقتصLLادیة رغم التحدیات الصLLعبة التي واجھتھم، وقد 
 أشار إلى ھذه الحقیقة الباحث دونالد فالج بقولھ:

، والسنوات التي تلتھا 1521"احتفظت البحرین بموقع استراتیجي ھام، فالبرتغالیون منذ عام 
وا یأخذون اإلتاوة من البحرین، غیر أنھ لم تكن لھم سLLیطرة فعلیة على حكومة البحرین أو كان

  13على تجارتھا المحلیة".
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