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 1م1783الموقف الشعبي تجاه فتح البحرین عام 
 

اتفق المؤرخون على استخدام مصطلح: "فتح البحرین" لدى الحدیث عن تأسیس حكم آل خلیفة 
بھا، وأجمعت المصادر التاریخیة على أن دخول العتوب للبحرین كان سلمیاً، وبأن األھالي 
رحبوا بالحكام الجدد الذین عملوا على توطید األمن وتحقیق االستقرار السیاسي واالزدھار 

 تصادي.   االق
 

فقد شھدت البحرین منذ مطلع القرن الثامن عشر سلسلة صراعات بین القوى المحلیة واإلقلیمیة 
الطامعة في السیطرة علیھا واالستحواذ على ثرواتھا الطبیعیة وموقعھا االستراتیجي. وأدت 
ً عن  ھذه الصراعات إلى ھجرة أغلب سكان البحرین إلى سواحل شبھ الجزیرة العربیة بحثا

 األمن واالستقرار، بعد أن تعرضت تجارتھم لخسائر فادحة بسبب انتشار السلب والنھب. 
 

وفي غیاب سلطة مركزیة قادرة على ضبط األمور وإعادة الحركة التجاریة إلى سابق عھدھا؛ 
أدرك الشیخ أحمد بن محمد آل خلیفة الحاجة الملحة للقیام بحركة إصالحیة تھدف إلى إقصاء 

لطامعة عن البحرین وإنشاء كیان سیاسي قادر على فرض األمن واستعادة جمیع القوى ا
 االستقرار.

 
ولما تنامت قوة العتوب في شرقي شبھ الجزیرة العربیة، وانتعشت موانئھم بالحركة التجاریة؛ 
أخذ حاكم شیراز علي مراد خان یحرض شیوخ الساحل الشرقي على مھاجمة العتوب والقضاء 

فتدھورت حركة التجارة في الخلیج العربي وانتشرت أعمال النھب  على نفوذھم البحري،
 )2(والقرصنة.

 
م؛ توفر معلومات 1782وكان من ضمن النجاح الذي تحقق للعتوب في معركة الزبارة عام 

تفصیلیة لدیھم عن مدى الفرصة المتاحة للسیطرة على البحرین وإمكانیة التغلب على حامیة 
بت إلیھم أنباء اندالع فتنة أھلیة بالبحرین واضطراب الوضع نصر آل مذكور بھا، فقد تسر

األمني فیھا، مما دفع بالشیخ أحمد بن محمد آل خلیفة التخاذ قراره الحاسم بالتوجھ إلى البحرین 
 )3(وإعادة األمور إلى نصابھا.
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بحرین لوكان الشیخ أحمد الفاتح قد توقع بأن قبائل الساحل الشرقي للخلیج العربي لن یھاجموا ا
بسبب ما تكبدوه من خسائر مادیة نتیجة للحصار الفاشل على الزبارة، فضالً عن خسائرھم 
الكبیرة في األرواح والممتلكات بعد انكسارھم في أرض المعركة، إضافة إلى تردي األوضاع 
في شیراز واندالع المنافسة بین أبناء علي مراد خان لتولي السلطة بعد وفاتھ في ھذه الظروف 

  4لحرجة.ا
 

أما فیما یخص األوضاع المحلیة في البحرین، وما وقع بین أھلھا من الفرقة والخالف، فقد 
 فصل فیھا ناصر الخیري بقولھ: 

"على أن أھل البحرین أنفسھم حینذاك لم یكونوا على تمام الوفاق والوئام، بل كانوا منشقین 
ً ومنقسمین إلى عدة أحزاب،  ً عظیما وأعظمھا كان حزبان: أھل الشمال فیما بینھم انشقاقا

ورئاستھ في جد حفص بید آل الشیخ، وأھل الجنوب وریاستھ في توبلي بید آل ابن ارقیا، 
وكانت المنافسة بین ھذین الحزبین عظیمة، إال أن أھل جد حفص كانوا أقوى سطوة وأكثر 

ً إال أنھم لیسوا في القوة المادیة واألدبیة كمناظریھم،  ثروة، وأھل الجنوب كانوا أغنیاء نوعا
لذلك كانوا ممتھنین من آل الشیخ وأحزابھم القویة، فال تكاد تمضي فترة من الوقت إال وتعاظم 
بینھم الشر وتفاقم الخطب لدرجة یعجز عنھا الشیخ نصر وحكومتھ الضعیفة، وزاد امتھان آل 

والیة  وأناب عنھ فيالشیخ آلل ابن ارقیا لما ذھب الشیخ نصر إلى بوشھر لالستنجاد بالدولة 
البالد السید مدن بن سید ماجد، وھو من آل الشیخ بطانة الشیخ نصر وموضع ثقتھ، فزاد ھذا 

 األمر كره آل ابن ارقیا آلل الشیخ ونقموا منھم أعظم نقمة.
 

وكان آل خلیفة بعد كسرھم لجموع الشیخ نصر أقاموا ینتظرون ماذا یكون منھ فعلموا بسفره 
لنجدة من حكومة إیران ضدھم فحسب بعضھم حساب ذلك وتخوف منھ، إلى بوشھر یطلب ا

وسخر البعض اآلخر منھ لعلمھم بما علیھ بالد اإلیران من االضطرابات العظیمة الشاغلة لھا 
عن االھتمام بنصر وجزائر البحرین، وحسنوا للشیخ أحمد اغتنام ھذه الفرصة المتالك 

ون وتضاعف خوفھم من سوء العاقبة وعدوا ھذا البحرین من أیدي أربابھا، فعارضھم األول
 العمل تھوراً ال تؤمن مغبتھ.

 
وكان آل ابن ارقیا وآل الشیخ في البحرین یراقبون عن كثب ما یجري بین أھل الزبارة بعد 
فوزھم العظیم، فعلموا بما دار بینھم من المجادالت، وبسبب ما تكنھ قلوب آل ابن ارقیا من 

الشیخ كتبوا آلل خلیفة بالزبارة یثبتون عزائمھم ویستنھضون ھممھم الشحناء والبغضاء آلل 
ویحثونھم على اإلقدام المتالك البحرین، ووعدوھم بالمساعدة وتسھیل أسباب التملك بكل ما 
ھو في اإلمكان، وأفھموھم بأن البالد خالیة ممن یعول علیھم في القتال إال شرذمة قلیلة تبلغ 

 5مع السید مدن ال یؤبھ لھم وال یعول علیھم".األربعمائة أو الخمسمائة 
 

وبناء على ذلك فقد عقد الشیخ أحمد الفاتح اجتماعاً مع وجھاء الزبارة أحاطھم فیھ بما ورد إلیھ 
من معلومات مؤكدة بغیاب الدفاعات عن البحرین ووجود عدد كبیر من المؤیدین لقدوم العتوب 
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ملة من خیرة المقاتلین وتجھیزھم بمجموعة من من أھل البحرین، ووقع االتفاق على تشكیل ح
السفن المزودة بالمدافع، كما قرر الشیخ أحمد أن یقود الحملة بنفسھ، فاستكمل تجھیز قواتھ 

 )6(م.1783ھـ/أواسط شھر یولیو 1197وتقدم إلى البحرین في شھر شعبان 

 
 ترتیب األوضاع الداخلیة في البحرین عقب الفتح:

إلى البحرین أمر الشیخ أحمد قواتھ بدخولھا من جھتین رئیستین؛ لدى وصول سفن العتوب 
فدخلت مجموعة من جھة الناصفة، ودخلت مجموعة أخرى من جھة سترة والنبیھ صالح، 
وسارت ھذه القوات نحو المنامة وتجمعت مرة أخرى في منطقة الخمیس، وعندئذ أصدر 

ن التي التجأت إلیھا أسرة آل مذكور، الشیخ أحمد أوامره بمحاصرة مقر الحكم في قلعة الدیوا
وأرسل فرقة أخرى لمحاصرة فلول قوات آل مذكور التي تحصنت في قلعة البحرین بالجابور، 

 )7(وأطبقت قوات الشیخ أحمد على القلعتین وفرضت علیھما حصاراً.

 
م ھولدى خضوع القلعتین لسلطة العتوب؛ أّمن الشیخ أحمد الفاتح عائلة نصر آل مذكور، وخیّر

بین البقاء في البحرین أو الذھاب إلى بوشھر، فاختاروا األمر الثاني فسمح لھم بھ وأجاز لھم 
أن یحملوا معھم من المال والمتاع كل ما یریدون، وجھز لھم السفن وحملھم علیھا مع كافة من 

 8یلوذ بھم وسیر الجمیع إلى بوشھر.
 

لیة، فجعل من قلعة البحرین مركزاً ثم بادر الشیخ أحمد الفاتح إلى ترتیب األوضاع المح
للشرطة، وعین علیھا مسؤوالً اسمھ عجاج، مما یدل على االھتمام المبكر لدى الشیخ أحمد 

 )9(بضبط األمور الداخلیة في البحرین ومنع التعدي على المواطنین.

 
رس اأما على صعید الحكم واإلدارة المحلیة فقد عمد الشیخ أحمد الفاتح إلى تعیین علي بن ف

أمیراً على البحرین في حالة غیابھ عنھا، وفي ذلك یقول عثمان بن سند: "لقد وزر والي أوال 
الشیخ أحمد بن محمد آل خلیفة للشیخ علي بن فارس فزیّن تلك الوزارة وجّمل ھاتیك اإلمارة 

 10بآرائھ الثواقب وسیرتھ الحسنة، وجعل مقره قلعة الدیوان الكائنة في المنامة".
 

مبدأ الشورى والمشاركة في الحكم؛ قام الشیخ أحمد الفاتح باالعتماد على العناصر وعمالً ب
المحلیة في تولي شؤون اإلدارة المحلیة، فاستوزر رجالً من وجھاء أھل البحرین لیتولى 
اإلشراف على أمالك أسرتھ وأعمالھ التجاریة، وھو سلمان بن یوسف آل بن ارقیا الذي جعلھ 

 11افة مالھ في األمالك والنخیل األمیریة".الفاتح: "مدیراً لك
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وكان لھذه الجھود أثر كبیر في توفیر األمن، وضبط األوضاع العامة في البحرین، مما دفع 
بسكانھا للعودة إلیھا واالستقرار بھا، وكذلك انتقال أصحاب رؤوس األموال والتجار والصناع 

 تیبات بقولھ: من الزبارة إلى البحرین، ویعلق الخیري على تلك التر
"وأقام الشیخ أحمد بعد استیالئھ على البحرین على ترتیب شئونھا وتنظیم أحوالھا على ما 
یحب ویرید، وأحب بعض الناس من أھل الزبارة االنتقال منھا إلى البحرین فسمح لھم بذلك، 
فانتقل كثیر منھم إلیھا وسكن غالبھم المحرق وما یلیھا، وسكن البعض اآلخر األطراف 
واألسیاف، وغالب ھؤالء ممن یمارسون األعمال البحریة. ومن أخص من نشیر إلیھ من 
ھؤالء آل فاضل المشھورین، وقد ذكرنا خبرھم فیما سبق، رحل بھم رئیسھم الشیخ علي بن 
خلیفة آل فاضل ونزل معھم في المنامة. أما الشیخ أحمد وأفراد عائلتھ وعشیرتھ فكانوا یقیمون 

 ً وفي الزبارة شتاء، ولھ نواب ینوبون عنھ في حكومة البالد یدعى أحدھم  في البحرین صیفا
 12األمیر، وقاضي شرعي للنظر في الخصومات أحدھم للشیعة والثاني للسنة".

 
ونتیجة لحسن سیاسة الشیخ أحمد الفاتح، وكفاءة إدارتھ فقد استقرت األحوال في البحرین، 

ألمن فیھا مما أدى إلى تنشیط الحركة التجاریة وأخذت البالد في التطور االقتصادي، وساد ا
 بین الھند وشمال الخلیج العربي مروراً بالزبارة والبحرین.
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