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 األبعاد التاریخیة لتولي الشیخ عیسى بن علي آل خلیفة حكم البحرین 
 

)1869(دیسمبر   
 د. بشیر زین العابدین
 
 

 ملخص تنفیذي
 

یة المعاصرة في العالم العربي على إبراز دور القیادة في صنع األحداث ركزت الثقافة التاریخ
السیاسیة وإدارة شؤون لحكم، دون بذل جھود موازیة لتوثیق دور المجتمعات في عملیة التطویر 

 السیاسي. 
وأدت ھذه الظاھرة إلى إغفال عناصر رئیسة في السرد التاریخي المعاصر ومن ذلك؛ معرفة 

من المشاریع اإلصالحیة التي تبنتھا مؤسسات الحكم في العالم العربي، وتحدید  المواقف الشعبیة
 نمط العالقة بین السلطة والمجتمع.

أما في البحرین؛ فیمكن تتبع ظاھرة إغفال البعد المجتمعي في السرد التاریخي من خالل رصد 
ون تاسع عشر، دتركیز المصنفات التاریخیة الحدیثة على المعارك التي وقعت في القرن ال

الحدیث عن موقف الشعب من تلك األحداث، وما تمیزت بھ العالقة بین السلطة والمجتمع من 
 تعاون وانسجام. 

وتأتي ھذه الدراسة لمحاولة تقصي الظروف السیاسیة واالجتماعیة التي واكبت تولي الشیخ 
ت حالة اإلجماع ، حیث مثل1869عیسى بن علي آل خلیفة حكم البحرین في شھر دیسمبر عام 

الشعبي على والیة الشیخ عیسى بن علي في تلك المرحلة الحاسمة نموذجاً مھماً لتحدید نمط 
العالقة بین السلطة والمجتمع، إضافة إلى تقصي تطور النظم السیاسیة واإلداریة من خالل 

 تحدید نمط المشاركة الشعبیة والتفاعل المجتمعي مع مؤسسات الحكم.
إلى توظیف نظریات "العقد االجتماعي" لتحلیل وسائل تحقیق التوافق  وقد عمد الباحث

المجتمعي الھادف إلى حمایة المصلحة المشتركة عبر تأسیس سلطة حاكمة، فعلى الرغم من 
اختالف منظري الغرب في تشخیص مستویات وأنماط التحول لدى المجتمعات؛ إال أنھم أجمعوا 

ات ال بد وأن تنتج عقداً اجتماعیاً یحكم العالقة بین السلطة على أن التحوالت الكبرى في المجتمع
تطوراً مھماً في التحول السیاسي  1869والمجتمع، وقد مثلت أحداث شھر دیسمبر عام 

والمجتمعي على حد سواء، مما یعكس تنامي الحس الجماعي بوجود مصلحة مشتركة تتغلب 
 .على المصالح الفئویة أو الفردیة

ط العالقة بین السلطة والمجتمع في مراحل تأسیس الحكم الخلیفي عمدت وبعد تقصي أنما
الدراسة إلى تحلیل الظروف المحیطة بتولي الشیخ عیسى بن علي حكم البحرین، وما أعقب ذلك 

من تحوالت كبرى على صعید التطویر والتحدیث، وذلك من خالل االعتماد على المصادر 
 ).1932-1869عاصرة لفترة حكم الشیخ عیسى بن علي (الوثائقیة والمصنفات التاریخیة الم
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 أوالً: العالقة بین السلطة والمجتمع في المراحل التأسیسیة من الحكم الخلیفي

 
 

أدى إغفال البعد المجتمعي في الكتابات الحدیثة إلى فقد عناصر مھمة في السرد التاریخي 
نظم السیاسیة واإلداریة في المعاصر وفوت على البحث العلمي فرصاً مھمة لتقصي تطور ال

البحرین خالل الفترة الحدیثة، ومن ذلك: دور حكام آل خلفیة في تعزیز مفھوم الشورى وترسیخ 
 عالقة السلطة بالمجتمع.

والحقیقة ھي أن سلوك حكام البحرین في ترسیخ مبدأ الشورى وتشجیع المشاركة الشعبیة یعود 
-1782یفي في البحرین في عھد الشیخ أحمد الفاتح (إلى المراحل المبكرة من تأسیس الحكم الخل

جاءت كردة فعل  1783) إذ تؤكد المصادر أن االستعدادات العسكریة لفتح البحرین عام 1795
مباشرة لتلقي الشیخ أحمد بن محمد آل خلیفة اتصاالت ومراسالت من أھل البحرین یطالبونھ 

المؤرخ البحریني ناصر الخیري من أن أھل  بإرسال قواتھ لبسط األمن فیھا، ومن ذلك ما أورده
البحرین: "كتبوا آلل خلیفة بالزبارة یثبتون عزائمھم ویستنھضون ھممھم ویحثونھم على اإلقدام 

المتالك البحرین، ووعدوھم بالمساعدة وتسھیل أسباب التملك بكل ما ھو في اإلمكان، وأفھموھم 
 1بأن البالد خالیة ممن یعول علیھم في القتال".

وعلى إثر ورود تلك المراسالت عقد الشیخ أحمد الفاتح عدة جلسات تشاور مع وجھاء الزبارة 
لمعرفة رأیھم في التوجھ نحو البحرین، تأكیداً منھ على الدور األساسي للشعب في تقریر األمور 

 المصیریة والمساھمة في اتخاذ القرار.
نھج والده في ترسیخ مبدأ الشورى في ) على 1820-1795وسار الشیخ سلمان بن أحمد الفاتح (

شؤون الحكم، مما كان لھ أبلغ األثر في نفوس الرعیة الذین أظھروا الوالء لقیادتھم، حیث تجلت 
ھذه المشاركة بصورة واضحة في الوفد الذي صاحب الشیخین: سلمان وعبد هللا ابني أحمد 

وفد من وجھاء البحرین وعلى الفاتح إلى الدرعیة للتفاوض مع حاكمھا؛ إذ كان في معیتھم 
رأسھم: الشیخ عبد هللا بن خلیفة آل خلیفة، وخلیفة بن مبارك الفاضل، وعبد الجلیل بن یاسین 

الطبطبائي الشاعر المشھور، وعبد الرحمن الذوادي، ومحمد بن صقر المعاودة، وكلیب 
زیر بن ارقیا والبجادي، وسلمان بن ارقیا وزیر الشیخ سلمان، والسید یوسف بن سید سلمان 

 1810.2الشیخ عبد هللا وكان خروجھم في شھر مارس 
ویمكن حشد عدد كبیر من األمثلة التي تؤكد ترسیخ حكام آل خلیفة مبدأ المشاركة الشعبیة في 

الشأن السیاسي بالبحرین إبان فترة الشیخ سلمان بن أحمد آل خلیفة؛ حیث یتحدث ناصر الخیري 
الخطة األمثل للتعامل مع الحملة التي كانت تعد لھا بعض  عن عقد مجلس تشاوري لمناقشة

، بقولھ: "ولما أكملوا استعدادھم عقدوا مجلساً للنظر 1810القوى الخارجیة ضد البحرین عام 

																																																													
، تقدیم ودراسة عبد الرحمن بن عبد هللا الشقیر، مؤسسة األیام للنشر، قالئد النحرین في تاریخ البحرین) 4200ناصر بن جوھر بن مبارك الخیري ( 1
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فیما ھو األصلح؛ انتظار العدو إلى أن یصلھم إلى عقر دارھم، أو الذھاب إلیھ... وبعد األخذ 
 1ھ في البحر".والرد، تقرر الذھاب إلیھ ومالقات

وتدعونا ھذه الحقائق المھمة إلى التأكید على أن عناصر القوة التي تمیز بھا العتوب في 
معاركھم البحریة إبان القرن التاسع عشر لم تكن تقتصر على قوة أسطولھم البحري فحسب، بل 

ین لبحركانت السمة األبرز للقوات الخلیفیة ھي والء المجتمع البحریني لحكامھ ومراسھ آل ا
وخبرتھم في مجال المالحة البحریة، وقد الحظ المسؤولون البریطانیون أھمیة ھذین العاملین 

في تفسیر تفوق األسطول الخلیفي وقدرة البحرین على دحر جمیع أساطیل المعتدین؛ ففي شھر 
زار أحد المسؤولین البریطانیین البحرین، ووصف العتوب بأنھم: "یملكون قوة  1814یولیو 
وأرجع المقیم السیاسي صموئیل ھینیل سر التفوق البحري للعتوب إلى رجالھم  2ریة كبیرة"،بح

األوفیاء، الذین كانوا یدعمونھ بكل والء وإخالص. ووصف ھینیل القوة البحریة الشیخ عبد هللا 
 "فوضع إمارتھ التي تكتنفھا المیاه إلى جانب تفوقھ الساحقبقولھ:  1839بن أحمد آل خلیفة عام 

في القوة البحریة التي تضم عدداً من القوارب الحربیة من الطراز األول، كلھا اعتبارات في 
صفھ، فضالً عن رعایاه الشجعان أولي العزم الذین یألفون الخدمة في البر والبحر، ویمكنھ جمع 

ما ال یقل عن ستة آالف مقاتل من جزیرتي المنامة والمحرق، وھم على أتم استعداد لدعم 
 3ھم آلخر مدى".شیخ
 یفةخل بن محمد الشیخ اھتمام حول البریطانیة الوثائق في ورد ما مع العربیة المصادر وتتفق

 إذ الحاسمة، القضایا في البحرین وجھاء مع التشاور بمبدأ وأخذه األغلبیة، برأي )1842-1868(
 لیفةخ بن محمد الشیخ عقده الذي الشورى مجلس مداوالت عن دقیقة تفاصیل الخیري ناصر یورد
 من الرغم على األغلبیة رأي عند ونزولھ والحكم، اإلدارة شؤون لمناقشة البحرین، وجھاء مع

 قائالً: ،1867 سنة الرأي لذلك مخالفتھ
 نم علیھ یعول من لدیھ وجمع المسالمة، إلى مال الطلب وشدة التعنت ذلك محمد الشیخ رأى "فلما
 أن ھعلی یصعب ال بأنھ لھم وبین المعضل، األمر ذلك يف واستشارھم عشیرتھ وسراة قومھ وجوه
 عن عویمتن حركاتھ یقید أن كثیراً  علیھ یصعب ولكنھ كثیراً، كان مھما المطلوب المال لھم یسلم
 حتت البحرین جعل على یمضي أن الرفض كل یرفض أنھ كما عدو، بھا طمع إذا بالده عن الدفاع
 منھم وطلب البالد، مستقبل على المصائب من الحمایة ھذه رهستج ما یعلمھ لما االنكلیزیة الحمایة
 المجلس يف الناس فانقسم مستقبلھم، ضمان فیھ ما ویعملوا رأیھم، فیھ ویروا األمر في یتمعنوا أن

 زبالح ھذا وفي االنكلیز، لشروط الرضوخ بعدم خلیفة بن محمد الشیخ رأي یؤید حزب حزبان:
 وحزب هللا. عبد آل مبارك بن ناصر والشیخ الفاضل مبارك بن وأحمد الفاضل محمد بن احمود
 خالشی رأي یؤید األغلب الحزب وھو هللا عبد بن محمد الشیخ وفیھ األول، للحزب مخالف مسالم
 القیل وبعد بنصائحھا، والعمل ألوامرھا والخضوع الدولة مسالمة وجوب في خلیفة بن علي

																																																													
 .246-245المرجع نفسھ. ص.ص  1
2 Selections Hughes, T. R. editor (1856), , in e Uttoobee Tribe of Arabs’‘Historical Sketch of thWarden, F. (1817), 

from the Records of the Bombay Government, New Series no. XXIV. Historical and other information 
connected with the province of Oman, Muscat, Bahrain and other places in the Persian Gulf .  Bombay. p.p 

368-369. 
3 Records of Schofield, R.N. (1993), May 1839. In:  thLetter no. 42, from S. Hennell to Bombay government dated 7

Bahrain: Primary Documents 1820-1960, 8 volumes, Archive Editions. 
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 فوز محمد الشیخ رأى فلما البالد، وسكان األھالي لبأغ وأیدتھ األخیر الحزب نفوذ زاد والقال
 إلى منھا ونزح العاصمة ترك األمور تلك في ید لھ علي الشیخ أخاه أن وعلم المسالمة حزب

 بقدر مرضیة بصفة ومصالحتھا الدولة مع التفاھم حسن في أخاه وفوض البر في الصخیر
 1اإلمكان".

)؛ إال أن عھده قد تمیز 1869-1868خلیفة ( وعلى الرغم من قصر مدة حكم الشیخ علي بن
بترسیخ مبدأ الشورى وتشجیع المشاركة الشعبیة في الحكم، حیث جمع الشیخ علي حولھ 

مجموعة من علماء الدین الذین عاشوا في كنفھ ورعایتھ كالشیخ قاسم بن مھزع ووالده مھزع 
یان في ذلك الزمان". وكان الذي كانت تربطھ بالشیخ علي بن خلیفة: "مودة وأخوة ظاھرة للع

وكان یجزل لھ  1853الشیخ مھزع إمام مسجد الشیخ علي بن خلیفة الخاص بالمنامة منذ عام 
وعندما توفي الشیخ مھزع عین الشیخ علي بن خلیفة مكانھ ابنھ الشیخ قاسم بن مھزع  2العطاء،

 . وبقي مرافقاً للشیخلإلمامة، وكان الشیخ قاسم أحد مستشاریھ: "یرافقھ في غدواتھ وروحاتھ"
 1869.3علي بن خلیفة حتى مقتلھ في معركة الضلع عام 

وفي فترة حكم الشیخ علي بن خلیفة ظھرت أسماء عدیدة ممن تولوا مناصب إداریة واستشاریة 
وعلى رأسھم: آل ابن ارقیا الذین تولوا مناصب ھامة في اإلدارة المحلیة، كما ذكرت المصادر 

ماجد سید درویش تمثیل الشیخ علي في الشؤون الخارجیة للبحرین  البریطانیة تولي سید
، والحظ الشیخ 1869والتفاوض معھم نیابة عنھ، فعندما تأزمت األوضاع في البحرین عام 

علي بوادر تشكل تحالف ضده، بادر إلى إیفاد سید ماجد إلى بوشھر إلبالغ المقیم السیاسي 
حدى المخاطبات التي أرسلھا الشیخ علي إلى المقیم البریطاني بتطورات األوضاع، وورد في إ

 البریطاني لویس بیلي قولھ: 
ً  بإبالغكم یقوم وسوف درویش، سید ماجد سید وكیلي اآلن لكم "أرسل  سوفو باألسباب، شفھیا
 عیسىو إبراھیم أوالدنا وطرف طرفنا من فإننا وإال إلینا، حضوركم في رغبتي سبب منھ تعلمون
ً  موافق وأنا معكم، بترتیبھ ھو قومی بما نلتزم سوف  4علیھ". تتفقون ما على تماما

وفي الفترة ذاتھا برز دور آل صفر، وعلى رأسھم: حجي عبد النبي خان صفر الذي تولي 
، وكان عبد النبي قد خلف حجي 1884-1872منصب وكیل بریطانیا في البحرین إبان الفترة 
 .1842-1834ھ في الفترة: میرزا محمد علي صفر الذي تولى المنصب نفس

ومارس حجي إبراھیم بن محسن بن رجب دوراً ال یقل أھمیة عن سابقیھ من آل صفر، إذ إنھ 
، ولعب درواً ھاماً في الشؤون المحلیة 1864-1862تولى منصب الوكیل المحلي إبان الفترة 

 5للبحرین.
 
 
 

																																																													
 .337-333، مرجع سابق، ص.ص قالئد النحرین) 2004ناصر الخیري ( 1
 .41، البحرین. ص 1941-1847القاضي الرئیس قاسم بن مھزع: رجل من أرض الحیاة ) 1986مبارك الخاطر ( 2
 .45المرجع السابق، ص  3
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لي حكم البحرینثانیاً: األحداث التاریخیة التي أفضت إلى تولي الشیخ عیسى بن ع  
 

أدى صراع القوى اإلقلیمیة في الخلیج العربي والتدخالت البریطانیة المستمرة إلى تردي 
بسبب  1868األوضاع بالبحرین في ستینیات القرن التاسع عشر، وبلغت األزمة ذروتھا عام 

ضطر ا اندالع الفتن الداخلیة، والفراغ السیاسي الناتج عن مغادرة الشیخ محمد بن خلیفة، مما
أخاه الشیخ علي إلى تولي الحكم، وسرعان ما اندلع الصراع بین السلطة الجدیدة وبعض 

األطراف المعارضة التي شنت ھجوماً على البحرین في شھر أغسطس من ذلك العام، وأسفر 
 ذلك الھجوم عن مقتل الشیخ علي بن خلیفة في معركة الضلع.

 بتنصیب هللا عبد بن محمد قام )1869 سبتمبر 2 في (أي الضلع معركة على یومین مرور وبعد
ً  نفسھ  1جن.الس في خلیفة بن محمد الشیخ األسبق البحرین بحاكم وألقى البحرین، على حاكما
 على والسیطرة البحرین لحمایة الحكم بتولي قام أنھ هللا عبد بن محمد ادعاء من الرغم وعلى

 لم ھوبأن ضعیفاً، كان هللا عبد بن محمد حكم أن على تجمع المصادر أن إال فیھا؛ األمنیة األوضاع
 في بالنھ أعمال بأن بوشھر في السیاسي المقیم مساعد رأى فقد األمور، على السیطرة من یتمكن
"ولكنني أحب أن أوضح أن الشیخ محمد بن  قائالً: هللا، عبد بن محمد ضعف بسبب كانت البحرین

عھ، إال أنھ في الوقت نفسھ ال یستطیع السیطرة عبد هللا یبقى في مكانھ بفضل وجود البدو م
  2علیھم".

وقد شكك المسؤولون البریطانیون في قدرة محمد بن عبد هللا على االستئثار بحكم البحرین، 
حیث نقلت الوثائق البریطانیة عن المقیم السیاسي في بوشھر بیلي قولھ: "لو اعتبرنا أن محمد 

مد بن عبد هللا سوف یعین ناصر حاكماً على المحرق وسوف بن خلیفة قد قتل فإنني أعتقد أن مح
 3یقوم الشیخان بحكم المنامة والمحرق".

والحظ بیلي أنھ على الرغم من مرور شھر على معركة الضلع إال أن أعمال النھب كانت 
مستمرة دون توقف، ولم یتمكن محمد بن عبد هللا من السیطرة علیھا، وعلق على ذلك بقولھ: 

ن محمد بن عبد هللا لیست لھ أیة سلطة على قبائل الھواجر التي أوصلتھ إلى الحكم، ولذا "ویبدو أ
فإنھم یسلبون المنامة منذ أن وقعت في أیدیھم منذ أربعة أسابیع، وكانت أعمال السلب مستمرة 

عندما غادرت السفینة دالھوزي، كما أن المسروقات تشحن إلى الجزیرة العربیة ویقوم رعایانا 
الھنود بشراء ممتلكاتھم وأمتعتھم من الذین سلبوھا منھم بأسعار رخیصة إضافة إلى من 

 4مسروقات أخرى".
 قولھ:ب خلیفة بن علي الشیخ مقتل عقب البحرین في وقع الذي النھب على الخیري ناصر وعلق

 نھاكاس وألجأوا عروشھا، على خاویة تركوھا حتى البلد وخراب والسلب بالنھب البدوان "واشتغل

																																																													
1 Tuson, P. (1993) 239.-2/229Records of Bahrain.  
2 Ibid. 2/238. 

Sept. 1869. Ibid. 2/219. thLetter dated 25 3  
4 Ibid. 2/219.  
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 نآسفی غیر البدوان، رحمة تحت وأموالھم أمالكھم تاركین وأرواحھم بأنفسھم والنجاة الفرار إلى
 1نادمین". وال علیھا
 مع یابریطان ارتباط من الرغم فعلى إیجابیاً؛ األحداث تلك من البریطاني المقیم موقف یكن ولم

 طارأخ من البحرین أمن حمایةل التدخل البریطاني األسطول على تفرض معاھدات بعدة البحرین
 سلبال وانتشار علي الشیخ بمقتل اكتراث أي یبدي لم السیاسي المقیم أن إال الخارجي، الغزو
 لھ بةبالنس تغیر الوضع أن إال لدیھ، الكافیة القوة وجود بعدم متعذراً  المنامة، أسواق في والنھب
 نامة؛الم في البریطانیة المصالح ضرروت الھنود من بریطانیا رعایا استھداف أنباء وردت عندما
 ي"دالھوز الجاللة صاحبة "سفینة ظھر: على واي مساعده إرسال إلى بیلي الكولونیل بادر حیث
 نتكا التجار ھؤالء عند الكسب رغبة لكن أمناً، أكثر أماكن إلى البحرین من الھنود التجار لنقل
ً  جعلتھم بحیث قویة  المنھوبة عبالبضائ للمتاجرة البقاء ضلینمف البحرین مغادرة یرفضون جمیعا
ً  تباع كانت التي  الحقیقي. ثمنھا خمس یوازي بما والقطیف البحرین أسواق في علنا

ولدى وصولھ إلى البحرین رأى مساعد المقیم أعمال النھب بنفسھ، وكانت السفن المحملة 
 حرك ساكناً للدفاع عن أمنبالبضائع المنھوبة تمر أمامھ متجھة نحو القطیف، ومع ذلك فإنھ لم ی

البحرین، متذرعاً بأنھ لم یكن لدیھ أیة تعلیمات من ذلك القبیل، ووصف مساعد المقیم أعمال 
النھب بقولھ: "ال أستطیع تخمین كمیة المسروقات التي أخذھا البدو، ویقال أنھم احتاجوا إلى 

اآلن، وبینما یتولى  ألف عبد ومجموعة من األحرار لحمل المسروقات التي لم تسترجع إلى
من البدو یومیاً بسرقة  300أو  200محمد بن عبد هللا مھام الحكم؛ یقوم ناصر بن مبارك ومعھ 

القلیل الباقي من المنامة ثم یرسلونھ إلى القطیف، وتمر علینا یومیاً سفن محملة بالمسروقات، 
 قفز منھا إلى حریتھ بالوصولوكانت إحداھا قریبة جداً من سفینتنا، ولھذا استطاع أحد العبید ال

إلى سفینتنا وطلب األمان والحریة، وبما أنني لیست لدي أیة تعلیمات عن إیقاف أعمال النھب 
ونقل المسروقات لذلك لم أتدخل... وقد وصل األمر بأھل المنامة أن المیسورین منھم أصبحوا 

ا صل إلى حالة ینعدم فیھیستجدون یومیاً للعیش، وإذا لم تتوقف أعمال السلب والنھب سوف ن
 2القوت والمواد الغذائیة وسیترك الناس المدینة ویھجرونھا".

، 1869سبتمبر  12وبناء على ھذه التطورات اضطر الكولونیل بیلي إلرسال خطاب بتاریخ 
إلى األمیر عبد هللا بن فیصل یخبره بأنھ سیقوم بمعاقبة الھواجر، ویطلب منھ اإلیعاز إلى والیھ 

بین أمیر نجد وبریطانیا والتي تقتضي من حاكم نجد منع  1866ف أن یلتزم بمعاھدة في القطی
رعایاه من ركوب البحر بقصد االعتداء على حلفاء بریطانیا، وبأنھ سیطلب من حاكم القطیف 

(محمد بن عبد العزیز بن حسین) توضیح موقفھ في تسھیل عملیة الھجوم على البحرین من 
دة انطالق للقتل والقرصنة كما أرسل بیلي خطاباً إلى محمد بن عبد القطیف التي أصبحت قاع

هللا وناصر بن مبارك یطب منھما إخالء الرعایا البریطانیین، وإعادة البضائع التي سرقت من 
 3مساكنھم ومتاجرھم".

																																																													
 .365ص.  ، مرجع سابق،قالئد النحرین) 4200ناصر الخیري ( 1
2 239.-2/229ords of Bahrain. RecTuson, P. (1993),   
3 Ibid. 2/215. 
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وفي الجھة المقابلة من الخلیج العربي قام الحاكم العام إلقلیم فارس مسعود میرزا بإرسال 
إلى محمد بن عبد هللا في شھر نوفمبر یعترف بھ حاكماً على البحرین، ویطلب منھ خطاب 

  1التنسیق مع والیھ في الخلیج العربي میرزا مھدي خان لتقدیم المساعدات الالزمة لھ.
وأمام ھذا التحدي السافر للنفوذ البریطاني قررت حكومة بومبي أن تتحرك أخیراً إلثبات ھیبتھا 

 14بلغ المقیم السیاسي بیلي السفیر البریطاني في طھران رونالد تومسون في في المنطقة، وأ
، نیتھ التحرك لحمایة رعایا بریطانیا في البحرین قائالً: "لقد تلقیت األوامر من 1869نوفمبر 

الھند للتوجھ إلى البحرین، ومحاسبة زعماء البحرین الحالیین على مخالفتھم لمعاھدة الصلح 
ائھم على شیخ البحرین المنصب بواسطة الحكومة البریطانیة، أرجو منك إبالغ البحري، والعتد

 2حكومة فارس بمجریات األمور".
وكانت األوامر الموجھة إلى بیلي تتضمن: حصار البحرین، واستخدام القوة الالزمة للقضاء 

ى بض علعلى المخلین بالسالم، وعلى رأسھم محمد بن عبد هللا وناصر بن مبارك، وإلقاء الق
الشیخ محمد بن خلیفة، كما نصت التعلیمات الموجھة إلى القائد البحري البریطاني دوجالس 

على: "التوجھ إلى البحرین لمعاقبة حكامھا الذین انتھكوا معاھدة السلم البحري، وقاموا بأعمال 
 3القرصنة والنھب".

 ومنع أعمال القرصنة والنھب والحقیقة ھي أن المزاعم البریطانیة بالمحافظة على السلم البحري
لم تكن صحیحة على اإلطالق؛ فالمقیم السیاسي البریطاني في بوشھر قد رفض بصورة قطعیة 

تحریك األسطول البریطاني عندما كانت ترد التقاریر تباعاً بإعداد القوات المتمردة لحملة شاملة 
ع عسكریة بھدف ردع ضد البحرین قبل وقوع معركة الضلع، كما رفض المقیم إرسال أي قط

القوى المتمردة عن مھاجمة البحرین، بل ترك الشیخ علي بن خلیفة لمواجھة مصیره دون 
 السماح لھ بمھاجمة المتمردین ومنعھم من مھاجمة البحرین.

نوفمبر ھوجمت قلعة أبو ماھر واستسلمت حامیتھا، وتم تسلیم الشیخ محمد بن خلیفة  19وفي 
كبالً إلى السفینة "دافني"، كما سلم محمد بن عبد هللا نفسھ، في الذي أخرج من سجنھ ونقل م

حین وقع ناصر بن محمد وعلي بن ناصر آل خلیفة في األسر. أما ناصر بن مبارك فقد تمكن 
  4من الھرب إلى األحساء مع أنصاره.

من قوات المتمردین، توقفت  17وبعد ھدم قلعتي المنامة وأبي ماھر، ومقتل وإصابة حوالي 
، بعد أن وقع في األسر خمسة من زعماء 1869العملیات العسكریة في األول من دیسمبر 

المتمردین، وعلى رأسھم الشیخ محمد بن خلیفة ومحمد بن عبد هللا، حیث اعتبروا سجناء حرب، 
 5وتم ترحیلھم إلى قلعة أسیر جور بالھند.

																																																													
324.-Ibid. 2/321 1  

2 18.-Archive International Group, Switzerland.13/5 Arabian Boundary Disputes.Schofield, R.N. (1992)  
3 Tuson, P. (1993) 2/269.Records of Bahrain.  
 .191-3/189القسم التاریخي. ریخي، الجزء الثالث، قطر، ، القسم التادلیل الخلیج)، 1976جون لوریمر ( 4
5

، أما الشیخ محمد 1877، وتوفي بعده محمد بن عبد هللا في السجن نفسھ سنة 1873توفي ناصر بن محمد سجیناً في الھند سنة  
 .1890فاتھ عام ، ثم أخلي سبیلھ وسمح لھ باإلقامة في مكة المكرمة حتى و1878بن خلیفة فقد بقي في السجن حتى عام 
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ھ السیطرة على األوضاع األمنیة وفي ھذه األثناء كانت الجھود تبذل للبحث عن حاكم جدید یمكن
 والتعھد بتعویض الرعایا البریطانیین عن األضرار التي لحقت بھم جراء أعمال النھب. 

 
1869ثالثاً: األبعاد التاریخیة لتنصیب الشیخ عیسى بن علي حاكماً على البحرین عام   

 
خ البحرین تاری مثلت عملیة تنصیب الشیخ عیسى بن علي حاكماً على البحرین أھمیة كبیرة في

الحدیث؛ حیث أظھرت عمق العالقة المجتمعیة مع القیادة، وارتبطت منذ ذلك البحرین بمفھوم 
العقد االجتماعي الذي یحكم العالقة بین الدولة والمجتمع من جھة، وانتقال البحرین إلى العصر 

 الحدیث من جھة أخرى، 
ظفاره؛ حیث كان والده الشیخ علي بن فقد عرف أھل البحرین الشیخ عیسى بن علي منذ نعومة أ

خلیفة معروفاً بقربھ من مختلف فئات المجتمع، وبحرصھ على تحقیق التآلف وإصالح ذات 
، قرر أن یسمیھ 1848البین، ولذلك فإنھ عندما بشر بمولود لھ عقب معركة أم سویة عام 

 1."عیسى" نسبة إلى خالھ عیسى بن طریف الذي كان قد قتل في تلك المعركة
وتحدث النبھاني عن نشأة الشیخ عیسى بن علي آل خلیفة بقولھ: "ولما جاوز سموه نصف العقد 
األول من أعوام عمره المیمون ضّم إلیھ المربین والمؤدبین وعلماء الدین، فأخذ عنھم ما یجب 
ه بوألوالد الملوك وإدارة الممالك، ولما أمیطت عنھ التمائم وظھرت منھ للنجابة عالئم استقدم أ

االختصاصیین بشؤون اإلدارة وعلوم السیاسة واالجتماع، فحاز في مدة قصیرة ما لم یحزه 
أغلب كبرى الجامعات، وكان في جمیع أدواره آیة في الذكاء والفصاحة وتوقد الذھن 

  2والبالغة".
 دهوال عھد في المحرق جزیرة حكم تولیھ خالل من علي بن عیسى الشیخ البحرین أھل عرف كما
 السیاسي، الثقل تمثل المحرق وكانت )،1869أغسطس -1868 (سبتمبر خلیفة بن علي شیخال

 3ورجاالتھا. البحرین وجھاء من والعدید الحاكم وموطن
 وأخیھ والده جانب إلى عیسى الشیخ قاتل ؛1869معركة الضلع في أغسطس  اندلعت وعندما
 أثخنتھ قدو علي بن عیسى الشیخ قاتلونالم انتشل بینما المعركة، أرض على سقطا اللذین إبراھیم
 ةقبیل شیخ جبر بن ناصر عند ونزلوا قطر، إلى بھ غادروا ثم المنامة، إلى بھ فعادوا الجراح،
  ھناك. علي الشیخ أنصار إلیھ انضم حیث النعیم،
 نأ على منعقداً  أھلھا إجماع وكان البحرین، في والنھب الفوضى وقعت بقطر إقامتھ أثناء وفي
سید  ذلك على أكد وقد الغزاة، وطرد األمن إعادة على األقدر الشخص ھو علي بن عیسى خالشی

																																																													
. وقد علق النبھاني على تسمیة الشیخ عیسى نسبة 314-313، مرجع سابق. ص.ص قالئد النحرین) 2004ناصر الخیري ( 1

، فسماه والده المعظم باسم صھره المرحوم 1265إلى خال والده بقولھ: "وكانت والدتھ أمد هللا في سني حیاتھ في غرة عام 
ء لذكره وإعالناً منھ بأن ما صدر منھ ال یصلح أن یكون سبباً لقطع الرحم وأواصر القرابة". عیسى بن طریف آل بن علي إحیا

لمؤسسة العربیة للدراسات والنشر باالشتراك مع ا، التحفة النبھانیة في تاریخ الجزیرة العربیة )2004محمد خلیفة النبھاني (
 المكتبة الوطنیة بالبحرین.

 .137، مرجع سابق. ص ھانیةالتحفة النب) 2004النبھاني ( 2
 .233، مركز الوثائق التاریخیة، البحرین. ص تاریخ آل خلیفة في البحرین) 2005عبد هللا بن خالد الخلیفة وعلي أبا حسین ( 3
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ماجد سید درویش، الذي كان من وجھاء البحرین، فعندما قتل الشیخ علي وتفرق رجالھ، وفد 
سید ماجد إلى بوشھر قادماً من القطیف، والتقى بالمقیم السیاسي لویس بیلي في األول من شھر 

(أي بعد مقتل الشیخ علي بحوالي شھر) وتحدث عن معركة الضلع وما أعقبھا  1869أكتوبر 
من تطورات، ثم قال للمقیم: "إن الشیخ عیسى بن علي الذي یقیم في قطر ھو الشخص الذي 

یجب أن یتولى حكم البحرین، فھو جدیر باحترام المعاھدات المبرمة معكم، وحسن معاملة 
مات التي قطعھا لكم والده في الخریف الماضي (إشارة إلى معاھدة رعایاكم، ویمكنھ تنفیذ االلتزا

)، وھو الوحید الذي یستطیع سداد االلتزامات نحوكم من عوائد أمالك القراصنة، 1868سبتمبر 
وتعویض األضرار التي تكبدھا رعایاكم نتیجة عملیات النھب التي وقعت مؤخراً في 

 1البحرین".
المقیم السیاسي بیلي عندما قدم إلى البحرین، وقام بمشاورات  وقد تأكدت ھذه المعلومات لدى

واسعة فیمن یتولى الحكم، فوجد بأن إجماع وجھاء البحرین وأعیانھا منعقد على المطالبة بقدوم 
الشیخ عیسى بن علي آل خلیفة لیتولى مقالید الحكم ویعمل على إحالل األمن وإعادة االستقرار 

  2لشھرین السابقین.الذي فقدتھ البحرین خالل ا
وكان ھذا اإلجماع بمثابة اعتراف شعبي بالحنكة السیاسیة لدى الشیخ عیسى بن علي وقدرتھ 

على إدارة دفة البالد إلى بر األمان في تلك الظروف العصیبة، ففي خطاب أرسلھ المقیم 
ك ترحیب أكد بیلي بأنھ: "كان ھنا 1869دیسمبر  2السیاسي إلى حكومة الھند البریطانیة في 

 3شعبي بقدومھ ورفعت فور وصولھ األعالم في المدینة وعلى جمیع السفن".
: "تولى الشیخ 1869دیسمبر  11وورد في تقریر صادر عن حكومة الھند البریطانیة بتاریخ 

عیسى بن علي منصب الحكم الشاغر، وتم االعتراف بھ من قبل المقیم السیاسي نیابة عن 
لكولونیل بیلي لم یتدخل بأي صورة للتأثیر [على الشعب] في اختیار حكومة الھند، علماً بأن ا

 4الحاكم الجدید".
وأكد لوریمر ھذه الحقیقة بقولھ: "وجاء الشیخ عیسى بن علي من قطر التي كان مستقراً فیھا، 

ونصب حاكماً على البحرین، دون أي تدخل من جانب السلطات البریطانیة، ووسط مظاھر 
 5من أھالي البحرین".االبتھاج الشامل 

صورة جلیة لظھور  1869وقد عد المؤرخون تولي الشیخ عیسى بن علي آل خلیفة الحكم عام 
الحس الوطني؛ إذ تمت بیعتھ بإجماع شعبي في وقت كانت البحرین فیھ أحوج ما تكون إلى 

 وجود حاكم یحظى باحترام المجتمع على اختالف فئاتھ. 
بتھاجھم بقدوم الشیخ عیسى بن علي في صور عدة یوم الثاني وقد ظھر ترحیب أھل البحرین وا

 ، ویمكن تفصیل ذلك فیما یأتي: 1869من دیسمبر عام 
 إجماع أھل البحرین على اختیار الشیخ عیسى حاكماً على البحرین -1

																																																													
Records of Bahrain.Tuson, P. (1993)  1 2/259.  

 .33، البحرین. ص19العدد  : مركز الوثائق التاریخیة،، البحرینالوثیقة، ")، "الشیخ عیسى بن علي آل خلیفة1991علي أبا حسین ( 2
3 ,	Ruling	Families	of	Arabia	in”	Khalifah-“The	Ruling	Family	Bahrain:	of	AlRush,	A.E.	edt.	(1991)	

Archive	Editions,	London,	Redwood	Press	Ltd.	p.	27.	
Ibid. p. 28 4 

 .3/192القسم التاریخي،  مصدر سابق، دلیل الخلیج،) 1967لوریمر (  5 
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أصدر نائب الملك البریطاني في بومبي تعلیمات للمقیم السیاسي في  1869نوفمبر  13في 
لي، بضرورة استفتاء أھل البحرین على من یتولى الحكم فیھم، وكان من بوشھر لویس بی

الواضح بأن الشیخ عیسى بن علي كان ھو المرشح األفضل لتولي المنصب، إذ أنھ: "أكبر أبناء 
الشیخ السابق في سن النضج، ویبدو اقتراح خالفتھ ألبیھ اقتراحاً معقوالً، ویمكن للكولونیل بیلي 

خاً بعد القبض على الزعماء الثالثة قادة العدوان، إذا كانت الظروف أن یعترف بعیسى شی
 1مناسبة، وإذا ما تیقن أن الناس یوافقون على ھذا التغییر".

وبعد انتھاء العلمیات العسكریة عقد المقیم السیاسي بیلي جلسات عدة مع رؤساء القبائل 
ى اإلجماع على اختیار الشیخ عیس واألعیان بالبحرین للتشاور فیمن یتولى أمر البحرین، وكان

بن علي آل خلیفة، حیث ذكر بیلي في تقریره عقب تلك األحداث بأنھ: "عندما دخلنا البحرین 
قابلنا تحت حمایة السالح بعض الزعماء الكبار والصغار وزعماء بعض القبائل المسالمة 

 2حرین".اكماً للبواستخلصنا بأن القبائل في البحرین كانت ترغب بتعیین عیسى بن علي ح
وقد ذكر محمد بن خلیفة النبھاني بأن المقیم السیاسي بیلي في البحرین قد استشار: "رؤساء 

قبائلھا وأعیان أھلھا فیمن یختارونھ حاكماً علیھم فأجمع الكل على طلب الشیخ عیسى بن علي، 
 3فكتب المعتمد البریطاني إلیھ یستقدمھ".
ة النبھاني بقولھ: "ثم إن المعتمد استشار أھل البحرین فیمن ویؤكد محمد علي التاجر على روای

یختارون حاكماً علیھم فأجمع الكل على طلب الشیخ عیسى بن علي فكتب إلیھ المعتمد یستقدمھ 
 4من قطر".
 الختیار انعقد الذي الشورى مجلس وقائع عن تفصیالً  أكثر معلومات الخیري ناصر وأضاف
ً  ألف ثم وأعوانھ، هللا عبد بن محمد الشیخ على بیلي "قبض بقولھ: الجدید الحاكم  فیھ معج مجلسا
 راضین كانوا إذا عما وسألھم یرتضونھ، الذي الحاكم طلب في وخیرھم وأعیانھا، البلدة أكابر

ً ج األھالي اختیار فوقع خلیفة، بن علي الشیخ أنجال أحد أو هللا عبد بن محمد الشیخ بحكومة  میعا
 والده، مع المقتول إبراھیم بعد خلیفة بن علي الشیخ أنجال أكبر علي بن ىعیس الشیخ حضرة على
 5قطر". من عیسى الشیخ طلب في بیلي كرنل فبعث

 خروج سفن البحرین الستقبال الشیخ عیسى بن علي في عرض البحر -2
نوفمبر  30عندما وردت األنباء باقتراب وصول موكب الشیخ عیسى بن علي صباح یوم 

1869  ً من قطر، توجھت على الفور ثالثون سفینة تحمل على متنھا عدداً كبیراً من أھل  قادما
البحرین الذین قدموا لالحتفاء بھ، وتأمین الحمایة لھ، والتأكد من وصولھ سالماً إلى البحرین؛ إذ 

یؤكد بیلي بأن: "عیسى بن علي الذي استدعي من قطر شوھد في طریقھ قادماً من الزبارة 
 6ھذه النقطة ثالثون سفینة ترافقھ في طریقھ إلى البحرین".وتوجھت إلى 

																																																													
، ذات السالسل، : التأسیس واالزدھار، دراسة وثائقیة لمجموعة سالدانھا1904-1753تاریخ البحرین السیاسي ) 1992فتوح عبد المحسن الخترش ( 1

 .109الكویت. ص 
276.-2/272 Records of Bahrain.Tuson, P. (1993)  2 

 .194-193مرجع سابق. ص.ص ، التحفة النبھانیة) 2004النبھاني (   3
 .144-143، البحرین: مؤسسة األیام، البحرین. ص.صعقد الآلل في تاریخ أوال)، 1994محمد علي التاجر ( 4
 .367، مرجع سابق. ص قالئد النحرین) 2004ناصر الخیري ( 5

276.-2/272 Records of Bahrain.Tuson, P. (1993),  6 
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وتجدر اإلشارة إلى أن السفن التي انطلقت الستقبال موكب الشیخ عیسى بن علي وحمایتھ لم 
تكن سفناً بریطانیة، إذ أن عدد القطع البحریة البریطانیة التي شاركت في العلمیات العسكریة في 

فن، ولم تتحرك أي منھا لتأمین الحمایة للشیخ عیسى بن علي، ولم تلك الفترة لم تتجاوز األربع س
تصدر من جھة المقیم السیاسي بیلي أو القائد البحري دوغالس أي تعلیمات لتحریك السفن 
المحلیة أو البریطانیة باتجاه موكب الحاكم الجدید، بل تمت عملیة تشكیل الموكب البحري 

  1بمبادرة شعبیة محضة.
 
 لشیخ عیسى بن علي وسط مظاھر الفرحة واالبتھاجمبایعة ا -3 

عندما أوشك موكب الشیخ عیسى بن علي على الوصول مدینة المحرق تصحبھ سفن البحرین، 
استقبلھ الشعب بحفاوة، وعبروا عن بھجتھم بوصولھ من خالل رفع األعالم على السفن وفي 

ى بن علي: "رحب بھ الناس، المیناء، إذ یذكر المقیم السیاسي بأنھ لدى وصول الشیخ عیس
 2وقامت المدینة والسفن الراسیة في المیناء على الفور برفع األعالم".

وعندما نزل الشیخ عیسى بن علي في المحرق ودخل القلعة؛ وفد إلیھ وجھاء البحرین لمبایعتھ 
م، وسط مظاھر الفرح 1869دیسمبر  2ھـ/ 1286حاكماً علیھم، وذلك في آخر شھر شعبان 

  )3(عاماً آنذاك. 21تھاج، وكان عمره واالب
وقد وصف القائد األعلى لألسطول البریطاني في الخلیج العربي دوغالس أحداث وصول الشیخ 

) وصل الحاكم 1869دیسمبر  2عیسى بن علي إلى البحرین بقولھ: "في ظھر الیوم التالي (
یات دخل المدینة وسلمت عیسى بن علي ومعھ قوة كبیرة من المسلحین، وبعد المقدمات والرسم

 4لھ قلعة المحرق ونزل بھا".
وبعد أن بایع وجھاء أھل البحرین وممثلوھم الشیخ عیسى بن علي في القلعة؛ "خرج جمیع 

سكان المحرق تقریباً الستقبالھ، ورفعت السفن والمنازل علم البحرین، بعد ذلك زارنا عیسى بن 
 5بلناه كرئیس دولة".علي مرتین على ظھر سفینتنا وفي كل مرة استق

وأكد لوریمر بأن الشیخ عیسى بن علي: "نصب حاكماً على البحرین دون أي تدخل من جانب 
 6السلطات البریطانیة ووسط مظاھر االبتھاج الشامل من أھالي البحرین".

والحقیقة ھي أن مظاھر االبتھاج بقدوم الشیخ عیسى بن علي إلى البحرین لم تقتصر على 
ام الحاكم الجدید بإرسال مندوبیھ إلى المنامة ألخذ البیعة لھ، والعمل على استعادة المحرق، بل ق

األمن، إذ یؤكد الكابتن دوغالس بأن الشیخ عیسى بن علي: "أرسل رجالھ إلى المدینة حیث 
 7استقبلھم الناس بالحفاوة".

																																																													
)"، Hugh Rose)"، و"ھیوروز (Clydeذكر الكابتن دوغالس بأنھا شاركت في العملیات العسكریة ھي: "كالید (القطع البحریة البریطانیة التي  1

 )".Daphne)"، و"دافني (Nympheو"نیمف (
جع سابق. ، مردراسة وثائقیة لمجموعة سالدانھا) 1992إلى وزیر الخارجیة بكلكتا، نقالً عن: الخترش ( 389رقم  1869دیسمبر  8في خطاب بتاریخ  2

 .116-115ص.ص 
 .35، مركز الوثائق التاریخیة، البحرین. ص 19، ع مجلة الوثیقة) "الشیخ عیسى بن علي آل خلیفة"، 1991علي أبا حسین ( 3

I.O.R. L.P&S/5/264 4 
276.-2/272	Records	of	Bahrain.Tuson,	P.	(1993)		5 

 .3/190خي، مصدر سابق، القسم التاری دلیل الخلیج،) 1967لوریمر ( 6
2/269.	Records	of	Bahrain.Tuson,	P.	(1993),		7 
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 ترحیب الدول المجاورة بتولي الشیخ عیسى بن علي الحكم  -4
البریطانیة عن تلقي القوى المجاورة للبحرین خبر تولي الشیخ عیسى بن علي تحدثت المصادر 

باالستحسان والقبول، فعندما شارف األسطول البریطاني الوصول إلى البحرین، أرسل المقیم 
السیاسي بیلي إلى قبائل قطر خطاباً یطلب منھم عدم التعرض للشیخ عیسى بن علي في طریقھ 

، وتلقت قبائل قطر ھذه األنباء بكثیر من االھتمام إذ یؤكد النبھاني بأنھ: إلى البحرین لتسلم الحكم
"لما وصل الكتاب وفشا الخبر في قطر جعل أھل قطر یعرضون على الشیخ عیسى سفنھم 

ومساعدتھم... فشكرھم وأبان لھم عدم حاجتھ إلى مساعدتھم، وركب ھو وعشیرتھ السفن من 
 1مرساھا وأتى البحرین بمن معھ من عشیرتھ".مرساھا، وقالوا بسم هللا مجریھا و

كما عمد بیلي إلى إیفاد مساعد المقیم المیجور سمیث إلشعار الدول المجاورة بمبایعة الشیخ 
عیسى بن علي حاكماً على البحرین، والحظ سمیث بأن زعماء ھذه الدول قد تلقوا الخبر 

الشیخ زاید بن خلیفة في أبو قابل سمیث  1869باالستحسان، ففي السادس من شھر دیسمبر 
ظبي، وأخبره بأن الشیخ عیسى بن علي تولى حكم البحرین، وأضاف سمیث بأنھ الشیخ زاید 

علق على ھذا الخبر بقولھ: "ھذا ھو الصحیح، ھو من یحل محل والده، ھذا صحیح، ھذا 
 2صحیح".

 عدم تدخل بریطانیا في اختیار حاكم البحرین -5
ة بأن عملیاتھا العسكریة في البحرین جاءت بھدف حمایة المصالح تؤكد المصادر البریطانی

البریطانیة، والتأكد من إلزام البحرین بدفع التعویضات لرعایاھا الذین تعرضوا للنھب في 
أعقاب معركة الضلع، ولم یتدخل األسطول البریطاني إال عندما تعرضت مصالح رعایاه 

ابتن واي على ظھر سفینة صاحبة الجاللة للخطر، وعندئذ فقط أرسل بیلي مساعده الك
 3"دالھوزي" لنقل الرعایا البریطانیین الذین یرغبون في المغادرة!

وعندما طلب بیلي من حكومة الھند البریطانیة اإلذن بالتدخل العسكري في البحرین كان الھدف 
 المتمردینعلى مصادرة أراضي  -أیاً كان-الرئیس ھو: "التفاھم مع الشیخ الذي سیعترف بھ 

 4والقراصنة... وتخصیص ثمن بیعھا لتعویض األشخاص الذین تعرضوا للنھب والسلب".
وفي تقریره حول األحداث ذكر بیلي بأنھ لم یتدخل في عملیة تنصیب الشیخ عیسى بن علي، بل 
 أكد للشیخ عیسى بأنھ: "إذا ما كان راغباً في أن یكون حاكماً للبحرین، یجب أن یعلم أنھ بتصرفھ

 ھذا اتخذ القرار بنفسھ ولیس بتوجیھ منا، ویجب أن ینظم أموره وأمور القبائل ویحمي نفسھ".
، قد عكست 1869ویمكن القول بأن المبایعة الشعبیة للشیخ عیسى بن علي في شھر دیسمبر 

القبول الواسع الذي تمتع بھ في البحرین، وبناء على ذلك اإلجماع، فقد تعاون أھل البحرین مع 
خ عیسى بن علي في وضع حد للخالفات الداخلیة، ومنع القوى اإلقلیمیة من التدخل في الشی

شؤون البحرین، وعادت الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة إلى سابق عھدھا، مما وفر للبحرین 
 فرصة األمن واالستقرار التي كانت أحوج ما یكون إلیھا آنذاك.

																																																													
 .194-193، مرجع سابق. ص.ص التحفة النبھانیة) 2004النبھاني ( 1 

2/283.Records of Bahrain. Tuson, P. (1993),  2 
 .1909-1855ویذكر بأن الشیخ زاید بن خلیفة قد حكم أبو ظبي طوال الفترة الممتدة ما بین: 

 .189-3/188مصدر سابق، القسم التاریخي،  دلیل الخلیج،) 1967یمر (لور 3	
October	1869	p.22	th241,	letter	no.	184	dated	5-c-20-I.O.R:	L.P.	&	S	4 
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على تولي الشیخ عیسى بن علي حكم البحرین رابعاً: النتائج المباشرة لإلجماع الشعبي  

 
 استعادة األمن الداخلي ودرء مخاطر التدخل الخارجي عن البحرین -1

واجھ الشیخ عیسى بن علي تحدیات كبیرة فور تولیھ زمام الحكم؛ فقد كانت البحرین قد أنھكت 
 جراء الصراع الداخلي، وتدخل بعض القوى المجاورة في إذكاء نار الصراع. 

ا قامت السفن البریطانیة بمصادرة وحرق أھم سفن أسطول البحرین، ودمرت بعض قالعھا كم
بالمدافع، وفرضت على أھلھا غرامات باھظة لتعویض رعایاھا عن األضرار التي تكبدوھا في 

 تلك الفترة الحالكة من الصراع. 
عھ في الذین قدموا م وتمثلت المھمة األولى للشیخ عیسى بن علي في استعادة األمن، فنشر رجالھ

 أرجاء البحرین لوقف أعمال السلب والنھب. 
وبعد القبض على أتباع محمد بن عبد هللا وناصر بن مبارك ونفیھم من البحرین؛ أعلن الشیخ 

 دمھ نیكو ساعات سبع مدة في البحرین یفارق لم منعیسى بن علي للعناصر الخارجیة بأنھ: "
 البحرین، في األوضاع فھدأت الدیار"، منھم وخلت جھة، كل من وتنافروا األعراب ففر ھدراً،
 1مجدداً. فیھا األمن وساد
 یطاني،البر التدخل خطر درء في تمثلت فقد علي بن عیسى الشیخ توالھا التي الثانیة المھمة أما

 ،1868 تمبرسب معاھدة ببنود بااللتزام فیھا تعھد بیلي لویس السیاسي المقیم مع اتفاقیة وتوقیع
 أمالك ةبمصادر وقام للنھب، بضائعھم تعرضت الذین البریطانیین الرعایا تعویض على العملو

 داثإح في المتسببین من وغیرھم مبارك بن وناصر هللا عبد بن ومحمد خلیفة بن محمد الشیخ
  التعویضات. تلك دفع في ریعھا ودفع الفوضى،

 وانسحب ن،البحری في العسكریة یاتالعلم فأوقف علي بن عیسى الشیخ بتعھدات بیلي رضي وقد
 سدادھا تكملاس حتى التعویضات دفع في عیسى الشیخ واستمر دوغالس، الكابتن برفقة بأسطولھ
 .1876 عام بحلول كاملة
 الصدع ورأب المصالحة تحقیق ھي: علي بن عیسى الشیخ توالھا التي الثالثة المھمة وكانت
 حیاةب الداخلیة المعارك وأودت قادتھا، أكفأ من اثنان سنة من أقل في البحرین فقدت فقد األسري،
 سكان من الكثیر ھاجر كما كبیرة، لخسائر تجارتھا وتعرضت البحرین، رجال من كبیر عدد

  .الخاصة والممتلكات األسواق استھدف الذي النھب أعمال من فراراً  مختلفة مناطق إلى البحرین
وكان في طبعھ  وسخاء، كرم من عنھ عرف ما إلى علي بن عیسى الشیخ لجأ فقد ذلك ولتحقیق

الحلم والسماحة وعدم االستعجال في الحكم، وتدارك األمور بالھون وإصالح ذات البین، ولذلك 
 فقد نجحت مساعیھ في تحقیق المصالحة الداخلیة ومنع وقوع المزید من الفتن. 

 دئة األوضاع الداخلیةوقد علق ناصر الخیري على نجاح سیاسة الشیخ عیسى بن علي في تھ
 الرفق من ھعلی فطر بما البالد شئون یدیر علي) بن عیسى (الشیخ أخذ"عقب تولیھ الحكم بقولھ: 

 أنھ إجرائھ إلى اضطر عمل وأول النوائب، وأمنوا أوطانھم، في األھالي فاستقر القلب، وسالمة

																																																													
 .367، مرجع سابق. ص قالئد النحرین) 4200ناصر الخیري ( 1 
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 لرعایاا فقده عما تعویض بصفة االنكلیزیة الدولة إلى بتسلیمھا تعھد التي األموال جمع باشر
 1الفتنة". إبان األجانب

 االلتزام بالشورى وتعزیز المشاركة الشعبیة -2
وللتأكد من عدم تكرار الصراع الداخلي في البحرین، عمد الشیخ عیسى بن علي إلى تنظیم 
 والیة العھد فأصدر قانوناً ینص على تولي االبن األكبر للحاكم منصب والیة العھد في أكتوبر

، وعین الشیخ حمد ولیاً للعھد بناء على ذلك بإقرار عدد كبیر من وجھاء البحرین، وفي 1897
 اعترفت بریطانیا بھذه الترتیبات.  1898عام 

وكانت عملیة تقلید الشیخ حمد منصب والیة العھد قد تمت عقب مشاورات مع مختلف فئات 
واقیع جمیع وجھاء البحرین الذین المجتمع، حیث یظھر ذلك جلیاً في الوثیقة التي تضمنت ت

  2عبروا عن موافقتھم على ذلك التنصیب.
والحقیقة ھي أن عھد الشیخ عیسى بن علي قد شھد مشاركة شعبیة واسعة في جمیع شؤون 

الحكم واإلدارة المحلیة، ولم ینفرد الشیخ عیسى في اتخاذ القرار بل استعان بشخصیات عدة في 
د، فاستوزر أخاه الشیخ أحمد بن علي، واستوزر كذلك عم أبیھ مراحل مختلفة من حكمھ المدی

)، وأوكل إلیھ إدارة الجمارك، 1888-1824الشیخ عبد الوھاب بن سلمان بن أحمد الفاتح (
وكان یستشیره في جمیع أمور الحكم، وبعد وفاتھ استوزر ابنھ عبد الرحمن بن عبد الوھاب 

  1915.3الذي استمر في ذلك المنصب حتى عام 
وكان یوسف بن حسن بن فالح بمثابة الحاجب لھ، في حین تولى سعد بن عامر الھزاني ضبط 

سوق المنامة، وكان سعد قد تولى أمیراً على سوق المنامة في عھد والده الشیخ علي، فلما تولى 
عیسى ثبتھ في المنصب. كما ُعین الشیخ أحمد بن سلمان الشاخوري قاضیاً یقضي على المذھب 

 1870.4ي عام الجعفر
وبرز في عھد الشیخ عیسى بن علي مجموعة كبیرة من العلماء منھم: "الشیخ محمد بن راشد 

الحسیني المالكي، تولى القضاء إلى أن توفي. والشیخ عبد الرحمن بن جعفر المالكي، تولى 
م ثالقضاء ثم عزل عنھ. والشیخ عبد الرحمن بن عبد اللطیف آل مبارك المالكي، تولى القضاء 

عزل عنھ، والشیخ إبراھیم بن عبد اللطیف بن عبد المحسن الصحاف المالكي تولى القضاء إلى 
ھـ حیث ذھب إلى بمبي للتداوي فمات بھا. والشیخ قاسم بن مھزع المالكي وھو 1311سنة 

القاضي الحالي، والشیخ سعید بن أحمد أبي بشیت المالكي، والشیخ عبد اللطیف بن محمد بن 
ي خطیب جامع المنامة، والشیخ خالد بن یوسف أبي بشیت المالكي، والشیخ علي بن سعد المالك

محمد الباشا المالكي، والشیخ عیسى بن راشد بن عیسى المالكي مفتي المحرق الحالي، والشیخ 
إبراھیم بن جامع الحنبلي، والشیخ عیسى بن جامع الحنبلي، وابنھ الشیخ عبد العزیز بن عیسى 

لد مذھب اإلمام مالك وھو الیوم إمام جامع الشیوخ في المحرق، والشیخ إبراھیم بن جامع وقد تق
بن ھاشل الشافعي النقشبندي، والشیخ محمد بن عبد الرزاق آل محمود الشافعي خطیب جامع 

																																																													
 .385سابق. ص المرجع ال 1 
، وقد تضمنت وثیقة والیة العھد 272-270، مرجع سابق. ص.ص ي البحرینتاریخ آل خلیفة ف) 2005الخلیفة وأبا حسین ( 2

 توقیعاً، وذلك للتأكد من موافقة جمیع وجھاء البحرین على تولي الشیخ حمد الحكم بعد وفاة والده. 45حوالي 
 .238-237المرجع السابق، ص.ص  3 
 .243المرجع نفسھ، ص  4 
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ھـ، والفقیھ النحوي والفرضي المتفنن الشیخ 1336ربیع أول عام  24الحد ومفتیھ وقد توفي في 
د آل محمود الشافعي.. والشیخ أحمد بن محمد بن عبد الرزاق آل محمود عبد اللطیف بن محمو

 1وھو خطیب جامع الحد الیوم بعد والده".
كما شھدت البحرین في عھد الشیخ عیسى بن علي حراكاً مجتمعیاً ملحوظاً؛ فظھرت األندیة 

، 1913أول عام ، ونادي إقبال 1910الریاضیة، والعلمیة والثقافیة منھا: النادي اإلسالمي عام 
 1928.2، والمنتدى اإلسالمي عام 1920والنادي األدبي عام 

وقد أثمرت سیاسة الشیخ عیسى بن علي في تحفیز المجتمع البحریني للبذل والعطاء؛ فعندما 
، الحظ وجود: "نھضة أدبیة اجتماعیة مباركة، أجل إن 1923زار أمین الریحاني البحرین عام 

اء والشعراء عدداً لیس بقلیل، وذكاء لیس بضئیل، إن فیھا نھضة في ھذه الجزیرة من األدب
تقارن أخواتھا في الكویت وفي العراق، وتقارن روحاً وطموحاً على األقل أخواتھا في سوریا 

 3ومصر".
ووصف الریحاني األوضاع السیاسیة في البحرین قائالً: "كما رأیت نھضة سیاسیة ھي قرینة 

ي البحرین من ینشدون الوحدة العربیة، وفي نادي البحرین من النھضة األدبیة، أجل إن ف
  4یرفعون النھضتین إلى مستوى الفلسفة العالي، ومستوى اإلنسانیة األعلى".

والحظ الریحاني بأن الشیخ عیسى بن علي قد وقف إلى جانب الحراك الوطني، وبذل جھوداً 
سارعت وتیرتھا في أعقاب الحرب حثیثة لتحریر البحرین من التدخالت البریطانیة التي ت

العالمیة األولى، وقوبلت بالرفض من سائر أفراد المجتمع، وعلق الریحاني على ذلك بقولھ: 
"طلبوا تشكیل جمعیة تشریعیة فأجاب الشیخ عیسى باإلیجاب وأبى البلیوس، طلبوا تنظیم بولیس 

 ھا الشیخ عیسىوطني فرضي الشیخ عیسى ورفض البلیوس، قدموا الئحة إصالح استحسن
 5وعزم على تنفیذھا فقامت علیھ وعلى الوطنیین قیامة الوكیل، وبذل ما لدیھ من قوة إلحباطھا".

 التطویر اإلداري واالقتصادي -3
قام الشیخ عیسى بن علي بوضع األسس الراسخة لمملكة البحرین الحدیثة، فاھتم بالتطویر 

جتمع؛ فازدھرت التجارة واعتبر عھده العصر واإلصالح، وتنظیم اإلدارة الداخلیة وتحدیث الم
الذھبي للغوص، ومن أھم ما أنجز في عھده: تأسیس البلدیات وتنظیم والیة العھد، وتأسیس 

دائرة الشرطة والمكتب الجمركي، وإصالح المحاكم، وكذلك إنشاء إدارة للتعلیم األھلي 
اریة ، وغیرھا من الترتیبات اإلدوالنظامي للبنین والبنات، وإنشاء النظام الصحي والمستشفیات

 واإلصالحات التي مثلت نقلة نوعیة للبحرین في العصر الحدیث.
وقد وصف الریحاني األوضاع االقتصادیة في البحرین بقولھ: "وإذا ما السائح وطئ أرض 
الجزیرة وجال في أسواقھا یستلفت نظره كذلك حركة تجاریة ال ینبئ حتى ظاھرھا بكل ما 
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شاھد في المخازن من الملبوس والمأكول والمشروب ومن أسباب الزینة والترف ما ھناك، فھو ی
  1یندر إال في المدن الكبیرة مثل بمباي والقاھرة".

وتحدث الریحاني عن مدینة المنامة فذكر بأن: "عدد سكانھا أربعون ألفاً من العرب واإلیرانیین 
ھودي والفارسي والھندوسي، وھي المیناء والھنود واألوروبیین، وفیھم المسلم والمسیحي والی

العام للبحرین ومركز أحد قسمي حكومتھا المزدوجة، القسم البریطاني، ومحور التجارة، فیھا 
بیت البرید والبرق والحجر الصحي، ومرفأ ومخازن كبیرة للجمرك أمر ببنائھا الشیخ عیسى آل 

وكثیر من البیوت الفخمة الھندسة  خلیفة، وفیھا قلعة الدیوان التي بناھا أحد ملوك فارس،
  2والبناء".

كما وصف المحرق بأنھا: "مركز النھضة الثقافیة الیوم، وفیھا المدارس والنادي األدبي والشبان 
  3الغواة باألدب والعلم".

وأرجع الریحاني ذلك التطور كلھ إلى حسن سیاسة الشیخ عیسى بن علي الذي كان: "یساعد في 
أمر ببناء المحاجر والمرافق العامة في بالده، وقد وضع أول حجر في أول إنشاء المدارس، وی

 4مدرسة بیده، وخصھا براتب شھري بعد أن افتتح جریدة االكتتاب بمبلغ وافر من المال".
وباإلضافة إلى استتباب األمن، وانتعاش التجارة، واالزدھار االقتصادي؛ فقد شھدت البحرین 

عیسى بن علي الذي خصص من مالھ الخاص وقفاً على مدرسة  نھضة تعلیمیة في عھد الشیخ
، ونصب علیھا الشیخ أحمد بن مھزع وأوجب علیھ التدریس 1891لتدریس العلوم الشرعیة عام 

  5فیھا كل یوم عدا الخمیس والجمعة.
أمر ببناء مدرسة الھدایة الخلیفیة التي كانت باكورة التعلیم األھلي الحدیث، ثم  1919وفي عام 

  1928.6، وتأسست أول مدرسة للبنات عام 1924ظھر التعلیم النظامي ابتداء من عام 
تأسیس أول  1919أما على صعید التطویر اإلداري ومؤسسات الحكم، فقد شھدت البحرین عام 

نظام إداري؛ حیث عین الشیخ عیسى بن علي أمراء یمثلونھ في كل المناطق، ونشأت المجالس 
، وتولت ھذه المجالس مھام إداریة عدیدة مثل: التعلیم، والصحة، 1920-1919البلدیة في الفترة 

 والمواصالت، واألشغال. وتولى الشیخ عبد هللا بن عیسى آل خلیفة رئاسة أول مجلس بلدي. 
، ونشأت في الفترة نفسھا مجالس أخرى 1917وكان مكتب إدارة الجمارك قد تأسس عام 

 زعات والخالفات ودعاوى الغوص. وإدارات للري والزراعة وفض المنا
وأظھر الشیخ عیسى بن علي اھتماماً مماثالً بتطویر الخدمات الصحیة وذلك من خالل تبرعھ 

، ثم بنیت مستشفى أخرى 1903بأرض لبناء مستشفى اإلرسالیة األمریكیة التي تم تدشینھا عام 
 1924.7للنساء واألطفال عام 
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 ي في مجال تطور مؤسسات اإلدارة والحكمخامساً: ضرورة تعزیز البحث التاریخ
 

مرحلة  1869مثلت أحداث تولي الشیخ عیسى بن علي آل خلیفة حكم البحرین في دیسمبر 
فاصلة في تاریخ البحرین الحدیث؛ وخاصة في مجال ترسیخ مفھوم الشورى ووضع أسس 

 العالقة بین السلطة والمجتمع.
لبحث التاریخي المعاصر ال یزال قاصراً عن وعلى الرغم من أھمیة ھذه المرحلة؛ إال إن ا

تحلیل تطور النظم السیاسیة في البحرین خالل الفترة الممتدة ما بین تولي الشیخ عیسى بن علي 
، وأدى إھمال تطور العالقة 2001، وإعالن میثاق العمل الوطني عام 1869مقالید الحكم عام 

فال عناصر مھمة في التطور السیاسي بین السلطة والمجتمع في القرن الثامن عشر إلى إغ
 واالجتماعي لمملكة البحرین.

ویمكن سوق العدید من نماذج التوافق المجتمعي مع السلطة الحاكمة من خالل استعراض 
التطور السیاسي الذي شھدتھ نظم اإلدارة والحكم، ومن ذلك على سبیل المثال ال الحصر: دور 

، وذلك عندما أوفد األمین العام لألمم 1970بحرین عام المجتمع في تحدید الھویة السیاسیة لل
المتحدة آنذاك مبعوثھ الشخصي على رأس لجنة تم تشكیلھا لزیارة البحرین والتعرف على رؤیة 

، ونتج عن اإلجماع الشعبي على تأسیس دولة 1970أھلھا لمستقبل الكیان السیاسي للبحرین عام 
ف األمم المتحدة بكیان البحرین السیاسي ونظام الحكم مستقلة تحت الرایة الخلیفیة إلى اعترا

القائم فیھ، ونص القرار على: "الترحیب بما استنتجھ وتوصل إلیھ التقریر، وخاصة النص الذي 
یقول: إن أغلبیة شعب البحرین الساحقة ترغب في الحصول على اعتراف بھویتھم في دولة 

 دول األخرى".مستقلة ذات سیادة وحرة في تقریر عالقاتھا بال
تطوراً مھماً في مجال تطور  2001كما مثل میثاق العمل الوطني الذي تم إقراره في فبرایر 

مؤسسات اإلدارة، وتنظیم العالقة بین الشعب والحكم، حیث بلغت نسبة المواطنین المشاركین 
 في عملیة التصویت

مع المواطنون على وھي من أعلى نسب المشاركة في الدیمقراطیات المعاصرة، وأج 90,2%
، مما یدل على قناعة الشعب بما ورد فیھ من %98,4موافقتھم على ما ورد في المیثاق بنسبة 

مبادئ نصت على أن: "العدل أساس الحكم، والمساواة وسیادة القانون، والحریة، واألمن 
جتمع للموالطمأنینة، والعلم، والتضامن االجتماعي وتكافؤ الفرص بین المواطنین، ھي دعامات 

 تكفلھا الدولة".
وقد جاءت ھذه التطورات السیاسیة في البحرین ضمن نسق من التطویر السیاسي واإلداري 

الناتج عن حالة سامیة من الوعي الشعبي الذي ظھرت مالمحھ بصورة واضحة في مرحلة تولي 
ي نالشیخ عیسى بن علي الحكم، وتمثل في قدرة المجتمع على صیاغة رابط أخالقي وقانو

یتعامل مع السلطة على أساس أنھا عقد بین الدولة والمجتمع، ویقوم على أساس من العدل 
 والمساواة من أجل بناء سلطة القانون والمحافظة على القیم الروحیة والثقافیة.

وبفضل الروح الوطنیة السائدة في تلك المرحلة نجحت القوى المجتمعیة في اختبار التحدیث من 
راق من التعامل بین مختلف فئات المجتمع من خالل التعاون مع الدولة لسن  خالل صیاغة نمط
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تراعي الجانب االنساني للفرد في العیش والتعبیر عن آراءه والمشاركة الفعلیة في تبني القوانین 
 التي تحترم أفراد المجتمع وتنظم العالقة بینھم على أساس المصلحة العامة والعیش المشترك.

 1970بأن التطورات السیاسیة واإلداریة المفصلیة التي شھدتھا البحرین عامي ویمكن القول 
ھي في حقیقتھا انعكاس لتطور مفھوم "العقد االجتماعي" الحاكم للعالقة بین السلطة  2001و

، حیث قامت 1869والمجتمع، والذي أرسیت أركانھ في عھد الشیخ عیسى بن علي الحكم عام 
جتمع على التقدیر شعبي للمصلحة العامة التي تسمو على المصالح العالقة بین الدولة والم

الفئویة أو الشخصیة، مما أتاح مجال التطویر البنیوي القائم على أسس قانونیة وأخالقیة انتقلت 
 السلطة بموجبھا من مرحلة اإلمارة إلى الدولة المدنیة الحدیثة.
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