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 م:1843الترحیب الشعبي بتولي الشیخ محمد بن خلیفة حكم البحرین عام 

ن لفترة وجیزة من الصراع الذي أثر على حركتھا المالحیة والتجاریة إبان تعرضت البحری
م، مما اضطر الشیخ محمد بن خلیفة بن سلمان آل خلیفة إلى التدخل 1843-1842الفترة: 

لفض ذلك الخالف وإعادة األمور إلى نصابھا، فكان لسیاستھ في نشر األمن واالستقرار أثر 
ین رحبوا بتولیھ زمام الحكم، وقد تعرض ناصر الخیري واضح في قلوب أھل البحرین الذ

 ، قائالً: 1843لوصف المشاعر الشعبیة بتولي الشیخ محمد بن خلیفة الحكم عام 
 

البالد للشیخ محمد بن خلیفة فأطلق األمان واالطمئنان، وكف ید البدوان عن النھب  سلمت"و
ا بالسالمة والظفر والعز، وفرحو والغارة، فخرج الناس الستقبالھ مستبشرین بقدومھ وھنأوه

ً منصوراً. وكان أخاه الشیخ علي بعد امتالكھ للرفاع تقدم إلى المنامة وضبط  لعودتھ سالما
 2بیوت الحكومة".

 
وتتوافق روایة ناصر الخیري مع تقریر المقیم السیاسي البریطاني في بوشھر كیمبول، الذي 

ذي دخل المنامة ممثالً ألخیھ الشیخ محمد تحدث عن ترحیب السكان بالشیخ علي بن خلیفة ال
، وقد سر األھالي من قیام الشیخ علي بن خلیفة بفرض األمن، 1843بن خلیفة في شھر مارس 

 3ومنع السلب والنھب في أسواق المنامة.
 

ً شدید البأس، وكان قد  وتعرض النبھاني لوصف الشیخ محمد بن خلیفة قائالً: "كان شجاعا
ار والمھابة مع البشاشة، وكان لھ من صدق الفراسة واإلصابة في الزكاء جمع بین الحلم والوق

والذكاء السیما في تفسیر رؤیاه المنامیة ما یكاد یجعلھ ملھماً، حتى إنھ قلما أخطأ في شيء من 
كما أشار إلى ازدھار الحركة العلمیة في عھده وظھور مجموعة من العلماء في  4ذلك".

عبد اللطیف بن عبد المحسن الصحاف المالكي، والشیخ راشد بن  البحرین من أبرزھم: الشیخ
عیسى المالكي، والشیخ حسن بن یوسف آل یوسف المالكي، والشیخ عبد المحسن بن جامع 

 5الحنبلي، والشیخ عثمان بن جامع الحنبلي، والشیخ مال محمد بن عبد هللا آل محمود الشافعي.
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 رى والمشاركة الشعبیة:التزام الشیخ محمد بن خلیفة بمبدأ الشو
على الرغم من تركیز معظم المصادر التاریخیة على المعارك التي وقعت في البحرین ودور 

م)، إال أنھ یمكن 1868-1843القیادة في حسمھا طوال فترة حكم الشیخ محمد بن خلیفة (
 يالعثور على نصوص عدیدة تؤكد التزام الشیخ محمد بن خلیفة بمبدأ الشورى وترجیح رأ

 األغلبیة. 
 

م أشار ھیربیرت دیسبرو إلى 1852ففي تقریر للمقیم السیاسي البریطاني في بوشھر عام 
 نزول الشیخ محمد إلى رأي أخیھ الشیخ علي في مسألة العالقة مع األمیر فیصل، بقولھ: 

 الوق الدمام، في هللا عبد ألبناء الوھابیین إیواء من غضبھ محمد الشیخ أبدى 1852 سنة في"
 تجدي ولم كبیرة، بصورة األوضاع وتوترت كذلك، األمر دام ما إتاوة أي لھم یدفع لن بأنھ

 ھوو علي، الشیخ أن إال مرونة، أكثر خط باتخاذ وإقناعھ لتھدئتھ بوشھر في المقیم محاوالت
 بھدوء عھوأقن أخیھ، لتھدئة یملك ما بكل قام أخیھ، من وحكمة تعقالً  وأكثر الكلمة، معنى بكل شیخ
 كمةح بفضل األزمة تجاوز وتم الستالمھا، قدم الذي األمیر لمندوب اإلتاوة دفع في یستمر أن

 6علي". الشیخ
 

ً  علي الشیخ أرسل فیصل األمیر مع اتفاقیة إبرام وبعد  فك منھ لبیط محمد الشیخ أخیھ إلى خطابا
 ىورأ الحصار فك على مبدأیة بصورة محمد الشیخ اعترض وقد القطیف، عن الحصار
 بأن نعھأق علي الشیخ ولكن باالتفاق، االلتزام في فیصل األمیر جدیة مدى لمعرفة االنتظار
 ابالذھ من ومنعھم مصالحھم، تعطیل المناسب من ولیس فقراء، أناس سوى یكونوا لم البحارة
 إلى مبسال الناس وذھب الحصار، فك ضرورة في أخیھ بحجة محمد الشیخ فاقتنع الغوص، إلى

  7العام. ذلك في الغوص
 

 خلیفة بن محمد الشیخ اھتمام حول البریطانیة الوثائق في ورد ما مع العربیة المصادر وتتفق
 اصرن یورد إذ الحاسمة، القضایا في البحرین وجھاء مع التشاور بمبدأ وأخذه األغلبیة، برأي
 جھاء،و مع خلیفة بن محمد الشیخ عقده الذي الشورى مجلس مداوالت عن دقیقة تفاصل الخیري
 قائالً: م،1867 سنة عام البریطانیة المطالب مع التعامل كیفیة لمناقشة
 إلى وعادت بالحزم، تذرعت مطالبھا، رفض قد محمد الشیخ أن االنكلیزیة الدول رأت "ولما

 اسمب  یدفع أن الشیخ على وحكمت أخرى، بمطالب األول طلبھا وأردفت الشدة، بغایة اإلصرار
 جمیع یدالس تسلم وأن للدولة بھا تعھد التي للعھود كسره بسبب غرامة لایر فأل مائتي حكومتھ
 البحر، في محاربات منھ تجري ال بأن عھداً  یجدد وأن الحرب، حاضرة كانت التي المراكب
 بنھایتھ ھيتنت أجالً  مطالبھا إلجابة وضربت البریطانیة، الحمایة تحت البحرین جزائر تكون وأن
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 وجمع ة،المسالم إلى مال الطلب وشدة التعنت ذلك محمد الشیخ رأى فلما رفین،الط بین السلم مدة
 نوبی المعضل، األمر ذلك في واستشارھم عشیرتھ وسراة قومھ وجوه من علیھ یعول من لدیھ
 ثیراً ك علیھ یصعب ولكنھ كثیراً، كان مھما المطلوب المال لھم یسلم أن علیھ یصعب ال بأنھ لھم
 نأ الرفض كل یرفض أنھ كما عدو، بھا طمع إذا بالده عن الدفاع عن متنعوی حركاتھ یقید أن

 لمصائبا من الحمایة ھذه ستجره ما یعلمھ لما االنكلیزیة الحمایة تحت البحرین جعل على یمضي
 مانض فیھ ما ویعملوا رأیھم، فیھ ویروا األمر في یتمعنوا أن منھم وطلب البالد، مستقبل على

 عدمب خلیفة بن محمد الشیخ رأي یؤید حزب حزبان: المجلس في لناسا فانقسم مستقبلھم،
 لالفاض مبارك بن وأحمد الفاضل محمد بن احمود الحزب ھذا وفي االنكلیز، لشروط الرضوخ
 بن مدمح الشیخ وفیھ األول، للحزب مخالف مسالم وحزب هللا. عبد آل مبارك بن ناصر والشیخ
 خضوعوال الدولة مسالمة وجوب في خلیفة بن علي الشیخ يرأ یؤید األغلب الحزب وھو هللا عبد

 ياألھال أغلب وأیدتھ األخیر الحزب نفوذ زاد والقال القیل وبعد بنصائحھا، والعمل ألوامرھا
 تلك يف ید لھ علي الشیخ أخاه أن وعلم المسالمة حزب فوز محمد الشیخ رأى فلما البالد، وسكان
 دولةال مع التفاھم حسن في أخاه وفوض البر في الصخیر إلى منھا ونزح العاصمة ترك األمور

 حرینالب جعل نص وضع المستطاع جھد یتجنب وأن اإلمكان، بقدر مرضیة بصفة ومصالحتھا
 ووّسط جده، ساعد عن وشمر علي الشیخ قام فعندھا والمناقشة. اإلجراء وضع الحمایة تحت
 نھمابی األمر انتھى والرد األخذ وبعد بیلي، الكولونیل وبین بینھ المریخي خان أحمد الحاج
 من دفعت وأن ألف، المائتي بدل غرامة لایر ألف عشرین البحرین حكومة تدفع أن على واستقر
ً  الحربیة السفن  عھده دیجد وأن كلھ، األسطول بدل األسطول عامة من وسفینتین "الحمراء" دینا
 علي لشیخا وأمضى انتھى. البتة، ریةبح محاربات المستقبل في البحرین حاكم من تجري ال بأن

 تم لتيا الدراھم مبلغ مع سفن الثالث االنكلیزي للمأمور وسلم االتفاق عھدة أخیھ عن بالنیابة
 8مجاریھا". إلى المیاه وعادت المسألة انحسمت الصورة ھذه وعلى علیھا، االتفاق
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