
 )6( 1970-1783العالقة بین الحكم والشعب في البحرین إبان الفترة 

  1عیسى بن علي في البحرین قبل تولیھ الحكمالمكانة الشعبیة للشیخ 

 

عرف أھل البحرین الشیخ عیسى بن علي منذ نعومة أظفاره؛ فوالده الشیخ علي بن خلیفة كان 
ً بقربھ من مختلف فئات المجتم ع، وبحرصھ على تحقیق التآلف وإصالح ذات البین، معروفا

م، قرر أن یسمیھ 1848ھـ/1265ولذلك فإنھ عندما بُشر بمولود لھ عقب معركة أم سویة عام 
 2."عیسى" نسبة إلى خالھ عیسى بن طریف الذي كان قد قتل في تلك المعركة

 
 جاوز سموه نصفوتحدث النبھاني عن نشأة الشیخ عیسى بن علي آل خلیفة بقولھ: "ولما 

العقد األول من أعوام عمره المیمون ضّم إلیھ المربین والمؤدبین وعلماء الدین، فأخذ عنھم ما 
یجب ألوالد الملوك وإدارة الممالك، ولما أمیطت عنھ التمائم وظھرت منھ للنجابة عالئم استقدم 

م ة قصیرة ما لأبوه االختصاصیین بشؤون اإلدارة وعلوم السیاسة واالجتماع، فحاز في مد
یحزه أغلب كبرى الجامعات، وكان في جمیع أدواره آیة في الذكاء والفصاحة وتوقد الذھن 

  3والبالغة".
 

وفي مراحل مبكرة من حیاتھ؛ أسھم الشیخ عیسى في تولي شؤون الحكم، وشارك في المعارك 
فیھا بالء حسناً م) التي أبلى 1868الحربیة دفاعاً عن البحرین، فبرز اسمھ في معركة دامسة (

وكاد أن یغرق لوال أن تداركھ بعض رجالھ وأنقذوه، ولما حطت الحرب أوزارھا لجأ الكثیر 
من قادة الغزاة إلى الشیخ علي بن خلیفة وإلى ابنھ الشیخ عیسى لما عرف عنھما من الصفح 

 بفك علیھم والمن جھالھم إساءة عن العفو ورجوھموحسن التعامل مع الخصوم عند المقدرة: "
 وأخاه علي بن عیسى الشیخ األمر في وتوسط محمد، الشیخ أخیھ لدى فیھ والشفاعة قاسم األسیر
 4عنھم". خلیفة بن علي الشیخ فرضي السالم، محبي من وغیرھم إبراھیم الشیخ

 
 الدهو عھد في المحرق جزیرة حكم تولیھ خالل من علي بن عیسى الشیخ البحرین أھل عرف كما
 السیاسي، الثقل تمثل المحرق وكانت م)،1869أغسطس -1868 (سبتمبر یفةخل بن علي الشیخ
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 وأخیھ والده جانب إلى عیسى الشیخ قاتل ؛م1869معركة الضلع في أغسطس  اندلعت وعندما
 أثخنتھ وقد ليع بن عیسى خالشی المقاتلون انتشل بینما المعركة، أرض على سقطا اللذین إبراھیم
 یلةقب شیخ جبر بن ناصر عند ونزلوا قطر، إلى بھ غادروا ثم المنامة، إلى بھ فعادوا الجراح،
  ھناك. علي الشیخ أنصار إلیھ انضم حیث النعیم،

 
 أن لىع منعقداً  أھلھا إجماع وكان البحرین، في والنھب الفوضى وقعت بقطر إقامتھ أثناء وفي
د سید ماجد سی ذلك على أكد وقد الغزاة، وطرد األمن إعادة على القادر ھو ليع بن عیسى الشیخ

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 أكتوبر 

لشیخ علي بحوالي شھر) وتحدث عن معركة الضلع وما أعقبھا من م (أي بعد مقتل ا1869
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 رعایاكم، 

كم والده في الخریف الماضي (إشارة إلى معاھدة سبتمبر ویمكنھ تنفیذ االلتزامات التي قطعھا ل
م)، وھو الوحید الذي یستطیع سداد االلتزامات نحوكم من عوائد أمالك القراصنة، 1868

وتعویض األضرار التي تكبدھا رعایاكم نتیجة عملیات النھب التي وقعت مؤخراً في 
 6البحرین".

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

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 

  7.الذي فقدتھ البحرین خالل الشھرین السابقین
 

وكان ھذا اإلجماع بمثابة اعتراف شعبي بالمواھب التي تمیز بھا الشیخ عیسى بن علي، 
والحنكة السیاسیة التي مكنتھ من إدارة دفة البالد إلى بر األمان، ففي خطاب أرسلھ المقیم 

م أكد بیلي بأنھ: "كان ھناك ترحیب 1869دیسمبر  2السیاسي إلى حكومة الھند البریطانیة في 
 8بقدومھ ورفعت فور وصولھ األعالم في المدینة وعلى جمیع السفن".شعبي 

 
: "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 
لم یتدخل بأي صورة للتأثیر [على الشعب] في اختیار  حكومة الھند، علماً بأن الكولونیل بیلي

 9الحاكم الجدید".
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وقد أكد لوریمر ھذه الحقیقة بقولھ: "وجاء الشیخ عیسى بن علي من قطر التي كان مستقراً 
ً على البحرین، دون أي تدخل من جانب السلطات البریطانیة، ووسط  فیھا، ونصب حاكما
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