
 1بل الفتح الخلیفيھور األوضاع األمنیة واالقتصادیة في البحرین قتد

 

ش8888ھدت البحرین تدھوراً كبیراً في حركة التجارة بس8888بب انعدام األمن، وتكرر الحمالت التي 
 شنتھا القوى البحریة بھدف بسط سیطرتھا علیھا. 

 
وقد انعكس توتر الوض8888ع األمني في الخلیج العربي على البحرین بص8888ور س8888لبیة، فقد ش8888ھد 
القرن الثامن عش88888ر انھیار الدولة الص88888فویة، ومن ثم انھیار دولة الیعاربة بعمان، وأدى ذلك 

 إلى انتشار الفوضى التي عصفت بحركة المالحة والتجارة في المنطقة. 
 

نادر ش88اه بأنھ كان مض88طرباً ودمویاً، إذ أنھ اس88تحدث  فقد وص88فت المص88ادر البریطانیة حكم
فارس،  تدھورت أوض8888888اع  ھان، ف یدة، وتعدى على التجار في جمبرون وأص8888888ف عد مظالم 
وانس88888حبت معظم الوكاالت التجاریة األوروبیة من فارس، واس88888تمرت األوض88888اع على ھذا 

 م. 1747المنوال حتى اغتیالھ عام 
 

كریم خان اض888طرب إقلیم فارس ودبت فیھ الفوض888ى،  ومنذ اغتیال نادر ش888اه وحتى تنص888یب
م، حیث وقعت المنازعات السیاسیة 1779التي ارتفعت وتیرتھا على إثر وفاة كریم خان سنة 

 في الوالیات الجنوبیة لفارس بین جعفر خان وخصمھ أقا محمد خان.
 

ینھا، یما بأما القوى البحریة األخرى في الخلیج العربي فقد وقعت في دوامة من الص8888888راع ف
تذكي أوار  یة)  یة والبریطان ندیة والفرنس8888888 یة والھول غال وكانت القوى االس8888888تعماریة (البرت
الص8888888راعات المحلیة بھدف تحقیق موطئ قدم لھا في المنطقة، وإض8888888عاف القوى البحریة 

 العربیة من خالل إشغالھا بالصراع فیما بینھا.
 

بحرین؛ ففي مطلع القرن الثامن عشر وقد انعكست ھذه األحداث برمتھا على األوضاع في ال
جاریة  جارة البحرین، وعدم جود أي وكاالت ت تدھور ت یة عن  ند حدثت المص88888888ادر الھول ت

 2أوروبیة فیھا، جراء فشل السلطات المحلیة في االستفادة من مھنة الغوص.
 

بان الفترة:  م، ترس8888888م 1783-1753م والفترة: 1747-1736وفي مرحلة حكم المطاریش إ
الھولندیة ص8888ورة قاتمة لألوض8888اع في البحرین، فقد كانت قوة آل مذكور البحریة المص8888ادر 

ض888عیفة وغیر قادرة على بس888ط األمن، ولم یكن نص888ر آل مذكور قادراً على ض888بط عائدات 
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ارة م عمدت شركة الھند الشرقیة الھولندیة إلى إرسال مندوبیھا لدراسة ظروف تج1663عشر؛ ففي عام 
اللؤلؤ في البحرین، وكانت نتیجة تلك الدراسة استبعاد أي فرصة للتعامل التجاري مع البحرین بسبب كساد 

 مھنة الغوص وسوء البضاعة المعروضة فیھا. انظر: 
Verenigde Oostindische Compagnie: 1248/1375-1376. 



البحرین وجماركھا بص888888ورة قویة، فانتش888888رت التعدیات على الس888888كان المحلیین، وتراجعت 
ن كانت الس888888فن التجاریة تتجنب البحرین في فترة عائدات البحرین من مھنة الغوص، في حی

 الصراعات المحتدمة بین القوى البحریة المتصارعة للسیطرة علیھا.
 

وقد تحدثت سجالت شركة الھند الشرقیة الھولندیة عن تدھور األوضاع األمنیة إلى درجة أن 
انوا ما كبعض القوى المجاورة كانت تمر بالبحرین، فتس8888888رق ما تحتاج إلیھ من بض8888888ائع، ك

یقطعون النخیل ویس8888ببون دماراً مس8888تمراً القتص8888اد البالد، مما دفع بالكثیر من الس8888كان إلى 
 المغادرة بحثاً عن األمن.

 
م وردت لدى بعض المس888888ؤولین الھولندیین فكرة غزو البحرین والس888888یطرة 1754وفي عام 

ضبط األمور بھا، ولكن  المشروع لم علیھا وذلك لضعف نصر آل مذكور وعدم قدرتھ على 
یأخذ حیز التنفیذ، إذ الحظت التقاریر الھولندیة بأن س888كان البحرین ھم من العرب، وبأنھم لن 
یقبلوا بأي حكم أوروبي علیھا، كما أن الجزیرة قد أصبحت فقیرة بسبب الفوضى التي سادت 

 3في الخلیج العربي عقب وفاة نادر شاه، وعدم توفر األمن في موسم الغوص.
 

إلى تدھور التجارة؛ تحدث نیبھاوزن عن تراجع إیرادات الزراعة، وذلك بس888بب وباإلض888افة 
م88ا ك88ان یتعرض ل88ھ الفالحون من نھ88ب وت88دمیر لممتلك88اتھم بقول88ھ: "وینتھي األمر إلى أن 
ھل البحرین یتركون  كان أ قد  لذا ف ئب، و لدفع الض8888888را بالغ الالزمة  الفالحین ال یملكون الم

اً من الض8888رائب، وربما توجھوا إلى البص8888رة أو أي مكان األرض ویلجأون إلى القطیف ھرب
 4في الطریق".

 
ولم یكن تعدي البحارة على الفالحین في البحرین ھو الس8888888بب الوحید لھجرة الس8888888كان إلى 
المناطق المجاورة، فقد مثلت الصراعات السیاسیة وتعدي القوى البحریة على األھالي السبب 

قد وص88فت المص88ادر المحلیة غزو الیعاربة للبحرین عام الرئیس لھجرة العدید من الس88كان؛ ف
 5م بأنھ تسبب في: "الھرج والمرج والخراب والعطال".1718

 
وتعرض یوس88888ف البحراني لوص88888ف أحداث ھذا الغزو بقولھ: "كانت واقعة عظمى، وداھیة 
ا دھماء، لما وقع من عظیم القتل والس8888لب والنھب وس8888فك الدماء. وبعد أن أخذوھا أمنوا أھلھ

 6منھا إلى القطیف وإلى غیرھا من األقطار". -سیما أكابر البلد-وھربت الناس 
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م، 1736وتحدثت المص888ادر المحلیة بص888یغة مش888ابھة عن الھجوم الیعربي على البحرین عام 
فذكر ناص888ر الخیري بأن اإلمام س888یف بن س888لطان قدم إلى البحرین بھدف االنتقام من أھلھا: 

أھلھا وتغلب علیھم وأمر بالقتل والنھب مدة س88تة أیام كاد في  "وحین وص88ولھ البحرین حارب
أثنائھ أن یجعل البحرین خالیة على عروش88888ھا، وقد انتقم من األھالي ش88888ر انتقام، وأذاقھم من 
العذاب واالضطھاد أشكاالً وألواناً، وقتل كثیراً من مشایخھم وعلمائھم وكبرائھم، ودمر البالد 

 7أشد تدمیر".
 

م؛ تحدثت المص8888888ادر البریطانیة عن 1753التي أعقبت ھیمنة آل مذكور عام وفي المرحلة 
تدھور األوضاع في البحرین، حیث نص تقریر أعده القنصل البریطاني في البصرة على أن 
جزیرة البحرین: "تابعة لحكومة بوش8888ھر، ولكن بالط ش8888یراز لم یفد فائدة كبرى من حیازتھا 

بریطاني تدھور األوض888اع إلى س888وء إدارة حاكمھا نص888ر كما ھو المتوقع". وعزى التقریر ال
آل مذكور الذي اتس8888888م بالطمع، وعمد إلى تقیید حركة التجارة في البحرین وبوش8888888ھر أثناء 
حكمھ: "ألن الشیخ نفسھ كان ضالعاً في تلك التجارة، فكان یرى من حقھ أن یستأثر باألفضلیة 

نب، وأن  جار األجا یة والت نھ من عند وص8888888ول الس8888888فن األجنب ما یجلبو یرفض إن ش88888888اء 
 8مستوردات".

 
وفي رحلتھ عبر الخلیج العربي الحظ نیبور ضعف سلطة بوشھر، وعجز حاكمھا عن ضبط 

م أش88888ار نیبور إلى أن حاكم بوش88888ھر 1764األمور في البحرین، ففي ش88888ھر فبرایر من عام 
 9والبحرین ال یملك سوى مركب كبیر واحد وبعض السفن الصغیرة.

 
ص8888عید اإلدارة المحلیة فقد أكد نیبھاوزن بأن الش8888یخ نص8888ر آل مذكور لم یكن قادراً أما على 

على منع االعتداءات عن الس888888كان المحلیین ألنھا كانت تتم بواس888888طة حلفائھ الذین یحترمھم: 
"وال یملك قوة بحریة لمجابھتھم"، وأرجع الس88بب الرئیس في ض88عف قوة آل مذكور البحریة 

م، حیث توفي أغلب 1753ئر باھظة أثناء حص8888888ارھم للبحرین عام إلى ما تكبدوه من خس8888888ا
رجالھ في تلك المواجھات، ولم یكن نص8888888ر یملك المدافع الجیدة والذخیرة الالزمة، ونتیجة 

 10رجالً قادراً على دخول المعركة". 70سفینة أو حتى  12لذلك فإنھ ال یستطیع جمع 
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ى العالقة بین أھل البحرین، والسلطة وقد انعكست ھذه األوضاع المزریة بصورة جلیة عل
الحاكمة في بوشھر، فقد كان نصر آل مذكور مكروھاً من قبل العرب بسبب تأییده للھیمنة 

  11الفارسیة في الخلیج العربي، ولذلك فإن السكان: "ال یعتبرونھ من األشراف العرب".
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