
 م1783-1700حكام البحرین إبان الفترة: 

خمسة حكام من عرب الساحل  1م،1782-1700تعاقب على حكم البحرین إبان الفترة: 
الشرقي للخلیج العربي، ویمكن تفصیل األوضاع السیاسیة بالبحرین في عھد ھؤالء الحكام 

 على النحو اآلتي: 
 2م):1715-1700محمد بن ماجد شیخ آل حرم ( -1

تؤكد مصWWWWادر شWWWWركة الھند الشWWWWرقیة البریطانیة بأن نظام اإلدارة والحكم في البحرین سWWWWنة 
یتولى السWWWWWلطة في  -محمد بن ماجد-د أوكل إلى قبیلة آل حرم، وكان شWWWWWیخھم م كان ق1700

میناء نابند في السWWاحل الشWWرقي للخلیج العربي باإلضWWافة إلى تولیھ الحكم واإلدارة بالبحرین، 
وتفید المصادر المحلیة المعاصرة بأنھ كان یمتلك أسطوالً بحریاً كبیراً، وبأنھ كان یقیم أغلب 

رین، كما كمان محمد بن ماجد یدیر الموانئ الخاضWWWWWWWعة لسWWWWWWWلطتھ من خالل الوقت في البح
 التعاون مع بعض قبائل الساحل الشرقي للخلیج العربي. 

م تعرضWWWWWت سWWWWWلطة محمد بن ماجد لتحد كبیر من قبل العتوب الذین 1700وفي حدود سWWWWWنة 
 لنجحوا في فرض سWWWWیطرتھم بصWWWWورة مؤقتة على البحرین، فاضWWWWطر ابن ماجد إلى تشWWWWكی

تحالف ضWWWWم مجموعة من القبائل العربیة في السWWWWاحل الشWWWWرقي للخلیج، وھاجم بھم أسWWWWطول 
العتوب وھزمھم في موقعة بحریة بالقرب من راس تنورة، مما أدى إلى ارتحال العتوب عن 

م. وقد وقع الخلط عند بعض المؤرخین بین الشWWWیخ محمد 1700البحرین بصWWWورة مؤقتة عام 
م) 1715م، وبین حاكمھا محمد بن ماجد (ت 1693ھـ/1105فى عام بن ماجد البحراني المتو

الذي تحدثت عنھ المصWWWWادر باعتباره حاكم البحرین "من جھة العجم"، وقد ذكرت المصWWWWادر 
 3أنھ كان البن ماجد أسطول بحري یتفقده بنفسھ، وكان یتعامل في تجارة اللؤلؤ مع أھل قطر.

 م):1718-1715أحمد بن محمد بن ماجد شیخ آل حرم ( -2
عندما توفي محمد بن ماجد خلفھ ابنھ أحمد، الذي واجھ حمالت الیعاربة على البحرین في 

م. ونقWWل الكWWابتن تیلور عن نیبور بWWأن الفرس قWWد 1717و 1715الفترة الممتWWدة مWWا بین عWWام 
وضWWعوا حامیة في قلعة البحرین لحمایتھا من الھجمات الیعربیة، وذلك بسWWبب ضWWعف سWWلطة 
                                                

، بأن جزر البحرین قد خضعت في القرن السابع 1821تؤكد دراسة بریطانیة نادرة یعود تاریخھا إلى عام  1
 عشر إلى حكم شیوخ األحساء، الذین تمكنوا من طرد الصفویین منھا، وتأسیس العدید من المدن بھا، انظر: 
Brucks, Captain George Barnes,(1829), "Memoir Descriptive of the Navigation 
of the Gulf of Persia; with Brief Notices of the Manners, Customs, Religion, 
Commerce, and Resources of the People inhabiting its Shores and Islands", in 
Selections from the Records of the Bombay Government, No. xxiv, Bombay: 
Bombay Education Society's Press, 1856,  p. 566. 
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وقد  4ي تلك الفترة، وكان یقیم في القلعة قائد عسكري فارسي اسمھ محمد قلي خان،آل حرم ف
أدى ذلك إلى أن یفترض البعض بأن محمد قلي خان قد تولى حكم البحرین من قبل سWWWWWWWلطة 

 شیراز، إال أن الصحیح ھو أن سلطتھ لم تكن تتجاوز الحامیة في قلعة لبحرین. 
رسWWWیة أمام تحالف قوات اإلمام سWWWلطان بن سWWWیف مع م انكسWWWرت الحامیة الفا1718وفي عام 

القواسWWم، وأدى ذلك إلى إقصWWاء آل حرم عن حكم البحرین، وخضWWوعھا بصWWورة مؤقتة لحكم 
 اإلمام سلطان الذي قام في تلك الفترة بتشیید قلعة عراد.

 م): 1736-1718جبارة بن یاسر النصوري شیخ النصور ( -3
م؛ إلى تحرك عرب 1719عربي، ومن ثم وفاتھ عام أدى مرض اإلمام سWWWWلطان بن سWWWWیف الی

السWWاحل الشWWرقي للخلیج العربي لبسWWط سWWیطرتھم على البحرین مرة أخرى، وكان على رأس 
القوة التي اسWWتولت على البحرین الشWWیخ جبارة النصWWوري الذي حكم البحرین بصWWفة مسWWتقلة 

 ولم یكن یعترف بسلطة أحد علیھا.
ولة الیعاربة، وتردي األوضاع في الدولة الصفویة، لتوسیع وقد استغل الشیخ جبارة ضعف د

رقعة نفوذه؛ فبسط سیطرتھ على میناء "طاھري" جنوب شرقي الخلیج العربي، ثم تعاون مع 
الشیخ راشد بن مطر شیخ القواسم على ضبط األوضاع األمنیة في األقالیم التي كانت تخضع 

ركیة في العدید من موانئ جنوب شWWWرقي لھ، كما اسWWWتأجر الطرفان حق جمع الضWWWرائب الجم
 5الخلیج العربي.

سلطة إقلیمیة منذ المراحل األولى من حكمھ،  وقد أظھر الشیخ جبارة نزعة استقاللیة عن أي 
فامتنع عن دفع اإلتاوة السنویة التي كان من المفترض أن یؤدیھا إلى شیراز؛ مما دفع بالفرس 

م، ولكن الحملة باءت بالفشWWWWWWل إذ 1718لبحرین عام لمھاجمة الشWWWWWWیخ جبارة أثناء إقامتھ في ا
تكبد الفرس خسWWWWائر فادحة في األرواح، وقد أشWWWWارت المصWWWWادر الھولندیة إلى أن األسWWWWطول 
الھولندي رفض تقدیم المسWWWWWWWاعدة للفرس نظراً للخطورة المتمثلة في ضWWWWWWWحالة المیاه حول 

 6البحرین.
فرس الذین حاولوا مھاجمة البحرین مرة وقد أثار تحالف الشWWWWیخ جبارة مع القواسWWWWم حفیظة ال

 م ولكن دون طائل. 1730أخرى عام 
م طلب نادر شاه من الھولندیین مساعدتھ في التجھیز لحملة ضد الشیخ جبارة 1736وفي عام 

في البحرین، إال أن الھولندیین كرروا رفضWWWWھم المشWWWWاركة في تلك الحملة بسWWWWبب عدم توفر 
نذاك، باإلضWWWWWWWافة إلى تخوفھم من ردة فعل القوى العربیة السWWWWWWWفن الحربیة المجھزة لدیھم آ

ضWWWWWدھم. مما اضWWWWWطر نادر شWWWWWاه إلى التحرك بدعم من قبیلة المطاریش، الذین ھزموا قوات 
الشWWیخ جبارة وحاصWWروه لبرھة في قلعتھ، ثم تمكن الشWWیخ جبارة من الفرار بعد أن تولى حكم 

خ جبارة قام نادر شاه بتعیین الشیخ غیث البحرین ثمانیة عشر عاماً. وفي أعقاب مغادرة الشی
آل مذكور حاكماً على البحرین، نظیر االعتراف بسWWWWWWWیادتھ وااللتزام بدفع اإلتاوة السWWWWWWWنویة 
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لشWWWیراز، إال أن الشWWWیخ غیث توفي في العام نفسWWWھ وخلفھ في حكم بوشWWWھر والبحرین الشWWWیخ 
 7ناصر آل مذكور.

 : م)1747-1736ناصر آل مذكور شیخ المطاریش ( -4
تولى ناصWWر آل مذكور حكم البحرین لمدة تزید عن عشWWر سWWنوات، وقد تعرض في أثناء تلك 

م دعم العمانیون والقواسWWWم تحركات الشWWWیخ جبارة 1738الفترة للعدید من التحدیات؛ ففي عام 
النصWWWWWWWوري السWWWWWWWتعادة سWWWWWWWلطتھ على البحرین، وتمكنت قواتھم المشWWWWWWWتركة من النزول إلى 

ت آل مذكور في قالعھم بالبحرین، مما دفع نادر شاه إلرسال مھدي الجزیرة، ومحاصرة قوا
قلي خان على رأس أسWWWWWWWطول إلى البحرین لمواجھة العمانیین والقواسWWWWWWWم، وبعد معارك بین 

 8الطرفین تمكن مھدي من تثبیت حكم آل مذكور وقفل راجعاً إلى بوشھر.
صاء سیطرتھا على البحرین، وإقوفي ھذه األثناء كانت قبیلة آل حرم تتحین الفرص الستعادة 

م، 1747خصومھا من المطاریش، وقد سنحت لھم الفرصة المناسبة إثر اغتیال نادر شاه عام 
 فھاجم شیخ آل حرم البحرین في حركة خاطفة وتمكن من طرد قوات آل مذكور منھا. 

 م):1753-1747محمد بن جابر شیخ آل حرم ( -5
ضعیفاً، إذ تشیر المصادر 1753-1747إبان الفترة كان حكم محمد بن جابر على البحرین  م 

إلى أنھ لم یتمكن من بسWWWWط األمن وتوفیر التسWWWWھیالت المناسWWWWبة لحركة الغوص والتجارة في 
 البحرین، وذلك بسبب ضعف قبیلتھ وقلة عددھم.

والحقیقة ھي أن اسWWتمرار حكم آل حرم في تلك الفترة قد اعتمد على ضWWعف القوى اإلقلیمیة، 
م، 1747وباألخص منھا حالة الفوضWWWWWWى التي انتابت شWWWWWWیراز على إثر مقتل نادر شWWWWWWاه عام 

 م.1749وكذلك ضعف نفوذ المطاریش في بوشھر عقب وفاة الشیخ ناصر آل مذكور عام 
ولتعویض نقصھم العددي، وضعف أسطولھم البحري؛ اعتمد آل حرم على حلفائھم من قبیلة 

من خبرتھم السWWWابقة في إدارة شWWWؤون البحرین تحت حكم  النصWWWور إلدارة البحرین مسWWWتفیدین
 الشیخ جبارة النصوري.

م تحالف نصWWWWر آل مذكور مع میر ناصWWWWر حاكم بندر ریق فھاجموا آل حرم 1751وفي عام 
 في البحرین وألحقوا بھم الھزیمة وسیطروا على البحرین بصورة مؤقتة.

خ نصWWWر حول تقسWWWیم عوائد البحرین إال أن األمور تغیرت عندما اختلف میر ناصWWWر مع الشWWWی
فیما بینھم، وتعرض میر ناصWWWWWWWر لھجوم قبیلة مجاورة لھ غرب بندر ریق، فانسWWWWWWWحب من 
عام نفسWWWWWWWھ،  بآل حرم لمعاودة الكرة وبسWWWWWWWط حكمھم على البحرین في ال البحرین، مما دفع 

 9واستمر حكمھم فیھا لمدة سنتین.
 م): 1783-1753نصر آل مذكور شیخ المطاریش ( -6
ندما انھار تحالف نصWWWر آل مذكور مع میر ناصWWWر؛ لجأ شWWWیخ المطاریش إلى العتوب الذین ع

كانوا یمتلكون قوة بحریة ال یسWWWWتھان بھا، فعرض علیھم شWWWWن حملة مشWWWWتركة ضWWWWد البحرین 
 نظیر إعفائھم من الضرائب على الغوص. 
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WWWWل، مما دفع بالشWWWWتركة بین آل مذكور والعتوب باءت بالفشWWWWر إولكن الحملة المشWWWWلى یخ ناص
اسWWتمالة النصWWور؛ إذ عرض على زعیمھم الشWWیخ حاتم االشWWتراك معھ في عوائد البحرین إذا 

 سانده ضد آل حرم. 
وقد نجحت ھذه المناورة في القضWWWاء على االئتالف القائم في البحرین، فانقلب النصWWWور على 

 م.1753حلفائھم من آل حرم الذین اضطروا لالنسحاب إلى عسیلوه، وذلك عام 
ولدى تولي آل مذكور حكم البحرین مرة أخرى عین الشWWWیخ نصWWWر أخاه سWWWعدون حاكماً على 
البحرین، ووضWWWع تحت إمرتھ مفرزة صWWWغیرة وسWWWفینة حربیة، واسWWWتمر آل مذكور یحكمون 

 10الجزیرة مدة ثالثة عقود بعد ذلك.
 ر میناءوقد توسWWع حكم نصWWر آل مذكور جراء تحالفھ مع كریم خان زند الذي اتخذ من بوشWWھ

أساسیاً لعاصمتھ شیراز، إذ یشیر نیبور إلى أن الشیخ نصر قد استحوذ على ممتلكات واسعة 
في خرم شWWWھر التي كان یحكمھا باسWWWم كریم خان، وكان یمتلك أسWWWطوالً تمكن بواسWWWطتھ من 

 11المحافظة على بقاء البحرین خاضعة لنفوذه.
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