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صدر حدیثاً، كتاب بعنوان "البحرین وعالقاتھا الخارجیة إبان 

السادس عشر"، من تألیف الدكتور بشیر زین العابدین القرن 
، وھو ثاني إصدار لمركز الدراسات التاریخیة الذي تأسس 

 قبل سنة من اآلن.
والكتاب الجدید، یعد مكمالً ومضیفاً، لعدد من المؤلفات 

والدراسات التي تناولت حقبة السیطرة البرتغالیة على مداخل 
 ن بعده جالل الدین شاه وحفیده ركن الدین على البحرین.الخلیج ومخارجھ، وحكم الجبور وم

د. بشیر زین العابدین یبدأ من حیث انتھى اآلخرون، فھو یحاول في ھذا الكتاب بعد وضع 
خریطة عامة لمصادر تاریخ البحرین في القرن السادس عشر، وھي مھمة أنجزھا سابقاً 

تقسیم ھذه المصادر إلى مصادر على مستوى تاریخ البحرین الحدیث والمعاصر عن طریق 
برتغالیة وھولندیة وبریطانیة وفرنسیة وأمریكیة وروسیة وعثمانیة فضالً عن المصادر 

اإلقلیمیة والمحلیة، یحاول أن ینجز مھمتھ عبر تكثیف المادة ما استطاع، ویكون في الوقت 
رى، فینقد تلك نفسھ الشاھد الناقد الذي یغربل المعلومة ویزنھا بمیزان المعلومات األخ

الروایة، ویفحص ذلك الخبر، ویمحص فیما بین یدیھ من مواد ووثائق وكتابات سابقة، بدءاً 
 من كیفیة رسم االسم بالعربیة حتى الخالصات العامة.

إًذا، یضع د. زین العابدین برسم القارئ تقدیم خالصات مكثفة من قائمة طویلة من المصادر 
إلى المظان الرئیسة بطبیعة الحال، بقدر ما تضع بین یدیھ  والمراجع، ال تغنیھ عن العودة

مختلف الروایات وما توصل إلیھ الباحثون، مع الدخول في مساحات التصویب والتدقیق 
والمراجعة النقدیة باإلضافة إلى اعتماد الكتاب على مادة مصدریة محلیة لم یسبق نشرھا من 

المتحف الوطني، باإلضافة إلى االعتماد على  قبل، متمثلة في مجموعة نادرة جداً من وثائق
مصادر بحرینیة أخرى كالنقوش على الصخور، والعمالت المحلیة، والمادة األدبیة، وھو 

أمر انفرد الكتاب بھ عن غیره من المصنفات التي تعرضت للتأریخ لمرحلة القرن السادس 
 عشر.

راھیم جناحي جاء فیھا: "ویمثل ھذا قبل ذلك، یبدأ الكتاب بمقدمة كتبھا رئیس الجامعة د. إب
الجھد حلقة من مشروع متكامل تسعى جامعة البحرین إلى تحقیقھ، ویھدف إلى دعم البحث 

العلمي في شتى مجاالت المعرفة، ورفد الساحة الثقافیة في البحرین بمصنفات تتسم 
 لكة منذبالمنھجیة العلمیة الرصینة، وتتواكب مع التطورات الكبرى التي تشھدھا المم

 انطالقة المشروع اإلصالحي لجاللة الملك حمد بن عیسى آل خلیفة في مطلع األلفیة الثالثة".
ستة فصول، تبدأ بتعداد مصادر تاریخ البحرین في الفترة  323تشمل صفحات الكتاب الــ 

 المدروسة، فاألوضاع العامة في منطقة الخلیج العربي في الفترة ذاتھا، بینما الفصل األخیر
مخصص لعرض بعض الوثائق التي تمت االستفادة منھا المرة األولى. وفي الفصول الثالثة 

التي تتوسط الكتاب یتم تفصیل الحدیث حول السنوات األخیرة من حكم الجبور، ومن ثم 



البحرین تحت حكم جالل الدین مراد محمود شاع، فمجيء البرتغالیین، فالعودة من جدید. 
التحوالت مدة قرن بتمامھ، عنوانھ الرئیس حكم جالل الدین الذي جاء وتغطي ھذه التقلبات و

في إثر الجبور وجاء بعد رحیل البرتغالیین، فاحتل معظم سنوات ھذا القرن األكثر تقلباً في 
 التاریخ الحدیث لجزائر البحرین.

ف لوبعد فرش مختلف المصادر التي یمكن العودة لھا واستقاء ما یخص المرحلة، یقوم المؤ
بالسیاحة على ضفاف ھذا القرن في منطقة الخلیج العربي، لتقدیم تصور واضح حول 

مجریات األمور واألحداث وقتذاك، وخصوصاً أن القرن المبحوث شھد صعود قوى إقلیمیة 
ووجود منافسین لھا من القوى األجنبیة. فالقرن السادس عشر تقاسمت القوة فیھ الصفویة 

ادمة من بعید بعید سلسلة الكشوف الجغرافیة ووصولھا إلى الھند، مع الصاعدة والبرتغالیة الق
منافستھما اإلمبراطوریة العثمانیة القریبة جداً من البحرین وذات االمتداد من البصرة حتى 

األحساء. وداخل الحدود كان القرن مسرحاً لحلبة صراع دام في عمان بین قوى داخلیة 
ول إحكام السیطرة على میاه الخلیج العربي وبرھا تبدأ متنافسة. وفي ھذا المثلث الذي حا

فصول الحكایة مع الغزو البرتغالي وأھدافھ المتمثلة في إحكام السیطرة على الخطوط 
البحریة، والتحكم في التجارة، بما في ذلك دك مملكة ھرمز النشطة التي دانت لھا حركة 

 -لفونسو البوكیرك أو الفونسو دلبوكیرك التجارة بل دانت لھا اإلمارات المختلفة قبل قدوم ا
الذي نجح على رأس حملة حربیة في دك كل الحصون وحرق  -كما یفضل المؤلف 

األساطیل والتنكیل باألھالي بممارسات دمویة عرف بھا البرتغالي في أوج قوتھ قبل أن 
وإماراتھ.  ھتخفت وتذروھا الریاح االسبانیة، والسیطرة على الساحل الغربي للخلیج بدویالت

ومن ھذا المدخل الذي أزیحت بموجبھ مملكة ھرمز إلى األبد كان صوت الدولة الصفویة 
یعلو شیئاً فشیئاً لھذه القوة اإلقلیمیة الناشئة على الساحل الشرقي التي كانت مشغولة 

بحساباتھا الداخلیة، وحاولت في وقت الحق االقتراب أكثر فأكثر من البرتغالي بعد أكثر من 
عركة مع العثمانیین ثم االبتعاد عنھ النتفاء المصلحة. ومن بعید من األستانة كانت الدولة م

العثمانیة تناوش مع إظھار اھتمام بالبحرین مع محاولة وحیدة لبسط السیطرة والنفوذ لم 
یكتب لھا النجاح، وعلى الرغم من خلع لقب صنجق على حاكمھا، كاعتراف رسمي بسلطتھ 

ئد عثماني ثانوي فلم یعر األمر باال.. وبعد ھذا التطواف یخلص المؤلف إلى وھو لم یرق لقا
القول "ولعل النقطة األساسیة التي یجب أن یضعھا أي مؤرخ للبحرین في اعتباره ھي أن 

البحرین كیان جزري ال یصح أن ینظر إلیھ بالطریقة التي تدار بھا األقالیم البریة؛ حیث إنھ 
لجزریة الحتالل عسكري طویل األمد". وھو األمر الذي أكده في یصعب إخضاع الكیانات ا

فصول الكتاب التالیة، إذ أشار في مناسبات عدیدة إلى أن البحرین طوال القرن السادس 
عشر تعرضت لعدة غزوات من قبل بعض قوى المنطقة إال أنھا لم تخضع ألي احتالل أو 

طوال فترة القرن السادس عشر ومن  حكم أجنبي على اإلطالق؛ فقد تمتعت بحكام محلیین
 دون أي انقطاع یذكر.

ومن التطواف العام یبدأ د. بشیر زین العابدین الدخول أكثر فأكثر في صلب موضوع 
الكتاب، ففي الفصل الثالث من الكتاب المعنون بــ "البحرین في السنوات األخیرة من حكم 

دید من الحمالت العسكریة، كما م"، وفي ھذه السنوات تتعرض للع1529 - 1500الجبور 
أدت التغییرات السیاسیة التي شھدھا أرخبیل الجزر إلى إطالق اسم البحرین نھائیاً علیھا، 

بعد انفصام عرى االرتباط الكلي مع اإلقلیم المجاور الذي كان تحت بسط وسیطرة 



خالل  نالعثمانیین. ویستھل المؤلف ھذا الفصل بوصف البحرین في القرن السادس عشر م
وثائق المرحلة، وما تمتاز بھ أراضیھا وبحارھا من خیرات، وصوالً إلى تقدیم نبذة حول 
حكام البحرین من الجبور الذین انتھى حكمھم للبحرین بحلول نھایة العقد الثاني من ذاك 

القرن. وفي ھذا المقام یكثف الباحث في توصیف الحمالت البرتغالیة على ھذه الجزر التي 
ثر من غزوة إلى أن تم إقصاء الجبور نھائیاً، وتحول السلطة عنھم بعد شد وجذب شھدت أك

وصمود وممانعة وكر وفر في أربع حمالت برتغالیة ھرمزیة مشتركة إال أن الغزوة 
 الخامسة كانت مھلكة لھم وللبرتغالیین سواء بسواء.

 اتیكي من أبرز نتائجھلقد كانت السنوات األولى من القرن السادس عشر إیذاناً بتحول درام
استقالل األرخبیل الذي یشكل بمجموع جزره البحرین عن اإلقلیم المجاور، ثم أفول حكم 

الجبور، وتسلم جالل الدین مراد محمود شاه دفة قیادة البحرین حتى الثلث األخیر من القرن 
 ایدة.ا قوة محالذي شھدت فترة حكمھ الطویلة استقراراً ونشاطاً تجاریاً وقاد البحرین بوصفھ

وأھم ما یمیز ھذا الكتاب عالوة على التكثیف واالختصار، التدقیق في العدید من المعلومات 
التي ثبتھا بعض المتون، والسیما المصادر المحلیة منھا، باالعتماد على الوثائق األخرى من 

لى ع مصادر وأراشیف القوى المتصارعة آنذاك، فالمؤلف ینفي أي بسط أو نفوذ للصفویین
البحرین في القرن المذكور، ویعارض بعض الروایات المحلیة كما تمثل ذلك عند ناصر 

خیري وسواه حول اإلسھامات البرتغالیة، مفنداً أي مدیح لھذا االستعمار بشواھد أمنتھا لھ 
 الوثائق التي استند إلیھا.
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