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 1م)1843-1821عھد الشیخ عبد هللا بن أحمد آل خلیفة ( المشاركة الشعبیة في

 
 

الشورى وتعزیز المشاركة الشعبیة في شؤون اإلدارة ظھر اھتمام حكام البحرین بترسیخ مبدأ 
والحكم بصورة جلیة في عھد الشیخ عبد هللا بن أحمد الفاتح؛ فعندما وردت أنباء تشكل حملة 

عقد الشیخ عبد هللا بن أحمد مجلساً للشورى جمع  )2(م،1828في شھر نوفمبر  لغزو البحرین
ع الخطر القادم. وطرح في االجتماع فیھ وجھاء الشعب، وشاروھم في كیفیة التعامل م

احتماالت عدة منھا: االستعانة ببعض القوى اإلقلیمیة والدولیة لردع المعتدین ومنعھم من 
مھاجمة البحرین، إال أن رأي األغلبیة قد استقر على االستئثار بشرف الدفاع عن بالدھم، 

وقائع ذلك االجتماع  واالعتماد على أنفسھم في صد ذلك العدوان الوشیك، ووصف الخیري
 بقولھ: 

"ولما بلغ المشائخ آل خلیفة خبر ركوب السید لمحاربتھم وإخضاعھم لسلطتھ بقوة السالح 
وكثرة الجحافل، جمعوا رؤساء العشائر وكبراء القبائل وتشاوروا في أمرھم فأشار البعض 

قال إال وحدنا لكي ال یباستنجاد األصدقاء واألحالف، وامتنع اآلخرون وقالوا: "وهللا ال نقاتلھ 
  3بأن أھل البحرین استعانوا بسواھم واتكلوا على غیر خالقھم".

 
وعلى إثر ذلك أخذ أھل البحرین في إعداد العدة، وإصالح األسطول؛ فاجتمع لدیھم ثالثمائة 
من الفرسان، وألفین وثمانمائة مقاتل، باإلضافة إلى مائة وستین سفینة حربیة مزودة بالمدافع 

 ما یزید عن ثمانمائة مقاتل. تحمل 
 

وقد أشرف الشیخ عبد هللا بنفسھ على تنظیم قواتھ، وتنفیذ الخطة الدفاعیة؛ فقلد ابن أخیھ الشیخ 
خلیفة بن سلمان زمام قیادة القوات البریة، وتولى قیادة القوات البحریة بنفسھ ومعھ عموم 

امل ج والقالع بالمقاتلة والسالح الكأوالده وأحفاده، ثم اشتغلوا بتحصین البالد، فزودوا البرو
 )4(والمؤن والذخیرة، وأقاموا األسوار المنیعة حول المنامة ومثلھا حول المحرق.

 
وكانت نتیجة المعركة انھزام المھاجمین الذین ألقوا السالح وطلبوا األمان، فأّمنھم الشیخ عبد 

في السفن وأرسلھم إلى بالدھم  هللا بن أحمد على أرواحھم، وغنم جمیع ما فضل معھم، ثم أقلھم
 )5(دون أن یلحق بھم أي أذى.
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وتدعونا ھذه الحادثة إلى التوقف عند عناصر القوة التي تمیز بھا العتوب في القرن التاسع 
عشر، والتي لم تكن تقتصر على متانة أسطولھم البحري فحسب، بل كانت السمة األبرز ھي: 

 جال المالحة البحریة.بوالء المقاتلین لحكامھم ومراسھم في م
 

وقد الحظ المسؤولون البریطانیون أھمیة ھذین العاملین في تفسیر تفوق األسطول الخلیفي، 
م زار أحد المسؤولین 1814وقدرة البحرین على دحر جمیع أساطیل المعتدین؛ ففي شھر یولیو 

  6البریطانیین البحرین، ووصف العتوب بأنھم: "یملكون قوة بحریة كبیرة".
 

فترة الحقة الحظ المقیم السیاسي البریطاني في بوشھر "كامبل" بأن الشیخ عبد هللا بن  وفي
 7أحمد یمتلك قوة بحریة تفوق أي قوة محلیة أخرى في الخلیج العربي.

 
وأرجع المقیم السیاسي صموئیل ھینیل سر التفوق البحري للشیخ عبد هللا بن أحمد إلى رجالھ 

ھ بكل والء وإخالص. ووصف ھینیل قوة الشیخ عبد هللا البحریة األوفیاء، الذین كانوا یدعمون
 م بقولھ:1839عام 

"فوضع إمارتھ التي تكتنفھا المیاه إلى جانب تفوقھ الساحق في القوة البحریة التي تضم عدداً 
من القوارب الحربیة من الطراز األول، كلھا اعتبارات في صفھ، فضالً عن رعایاه الشجعان 

ذین یألفون الخدمة في البر والبحر، ویمكنھ جمع ما ال یقل عن ستة آالف مقاتل أولي العزم ال
 8من جزیرتي المنامة والمحرق، وھم على أتم استعداد لدعم شیخھم آلخر مدى".

وقد خاض الشیخ عبد هللا بھذا األسطول غزوات عدة، وكان النصر حلیفھ في الحصار البحري 
م، وفي غیرھما 1833وفي معركة "الحویلة" عام الذي فرضھ على خصومھ في "سیھات"، 

 من المعارك.
 

-1842والحقیقة ھي أن إسھاب بعض المصادر في الحدیث عن الخالف الذي وقع في الفترة 
م، قد أدى إلى إغفال مالمح مھمة من عالقة شعب البحرین بحكامھ في المرحلة السابقة 1843

ر إلى مجاریھا. ویمكن موازنة ھذه المادة لذلك الخالف، والذي سرعان ما حسم وعادت األمو
من خالل الرجوع إلى ما صنفھ الرحالة والعسكریون الغربیون الذین زاروا البحرین في تلك 

م، وأقام فیھا 1842الفترة، ومن أبرزھم القبطان الفرنسي تیوجین بیج الذي قدم البحرین عام 
 األھالي والحكام. عدة أیام سجل فیھا انطباعات إیجابیة عن العالقة بین 
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فقد وصف بیج الشیخ عبد هللا بأنھ: "حاكم سخي، وال ینتزع أموال الناس، یفرض الضرائب 
 9على صید السمك والتمور فقط".

 
وتحدث القبطان الفرنسي عن الحركة النشطة في سوق المنامة وما تحقق للبحرین من ازدھار 

ت رض لوصف حیاة األھالي التي تمیزكما تع ،تجاري بفضل سیاسة الشیخ عبد هللا الخارجیة
 باالستقرار والرخاء، قائالً: 

"وألن عبء الحیاة في البحرین أقل منھ في البر الرئیس؛ وجدت في كل مكان مشاعر البھجة 
واألفراح. وكان الرجال الكبار یركبون خیولھم المزینة. وحتى أفقر الناس أیضاً زینوا مالبسھم 

لبس كل واحد منھم أحسن ما كان یملكھ... وفي وسطھم یرفرفون البالیة بنوع من التجمیل. و
ً فوق النخیل. وشكلوا حلقة ورقصوا رقصات محلیة بحركات الجسم وإیماءاتھ. ویجب  علما
زیارة ھذه البالد لنعرف أنماط احتفاالتھم وأفراحھم. ورغم أني كنت بعیداً عن الشاطئ إال 

 10قیة البسیطة التي نقلتھا آلذاني الریاح المواتیة".أنني سمعت أصوات األطفال وآالتھم الموسی
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