
 1م1783-1700األوضاع السیاسیة واالقتصادیة في البحرین إبان الفترة 
 

لبحرین في القرن الثامن عشر عن مجمل األوضاع السیاسیة في الخلیج یصعب فصل تاریخ ا
العربي، فقد مارست القوى البحریة العربیة الرئیسة دوراً ھاماً في حكم البحرین وتولي شؤونھا 

 اإلداریة والتجاریة.
 

وقد ارتكب العدید من المؤرخین خطأ كبیراً لدى وقوعھم في تكرار ما أوردتھ بعض المصادر 
 بعیة البحرین لفارس. عن ت

 
ً مباشراً على الموانئ والجزر في الخلیج العربي، وإنما  فالدولة الصفویة لم تمارس حكما
اعتمدت نظاماً إداریاً خولت فیھ القوى العربیة إدارتھا نظیر دفع ضریبة سنویة. وبرز في تلك 

ة من الجمركیالفترة منصب "شاه بندر" الذي كان یخول صاحبھ استئجار حق جمع الضرائب 
میناء ما، وتولي السلطة اإلداریة والتجاریة بذلك المیناء، وكان ھذا المنصب یسند إلى زعماء 

 2القوى البحریة العربیة إبان القرنین السابع والثامن عشر المیالدیین.
 

وقد وصف نیبور ھذا النمط الجمركي السائد في الخلیج العربي بقولھ: "یؤجر الكبار للباشوات 
ت كبیرة كانت تشكل في الماضي ممالك قویة، ویؤجر الباشاوات بدورھم مقاطعات والیا

صغیرة لآلغوات، وكل واحد یفتش عن مصلحتھ، فالجار القوي یستولي على أمالك جاره 
 3الضعیف دون أن یتدخل السلطان أو الباشا، وكل ما یھم ھو دفع اإلیجار السنوي".

 
 14یبة السنویة على عوائد البحرین تقدر بحوالي وفي مطلع القرن الثامن عشر كانت الضر

ألف روبیة، یتم تحصیلھا من الضرائب المفروضة على مھنة الغوص لقاء توفیر األمن وضبط 
األمور، باإلضافة إلى الجمارك التي یتم تحصیلھا من حركة التجارة، وكذلك الضرائب التي 

 كانت تفرض على الفالحین.
 

ت إلى الربع بسبب الصراعات التي اندلعت بین القوى العربیة ولكن إیرادات البحرین تقلص
للسیطرة علیھا، والضعف الشدید الذي انتاب نظام اإلدارة المحلیة في فترة ھیمنة نصر آل 

 مذكور. 
 

أما من حیث البنیة االجتماعیة فقد كان مجتمع البحرین في القرن الثامن عشر یتكون من بعض 
نت أرخبیل الجزر قبل اإلسالم، باإلضافة إلى عرب الساحل الشرقي القبائل العربیة التي استوط

للخلیج العربي الذین استقر الكثیر منھم في البحرین، مستفیدین من العالقات التجاریة النشطة 
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بین ضفتي الخلیج العربي من جھة، وھیمنة القوى البحریة العربیة في الساحل الشرقي للخلیج 
 العربي من جھة أخرى. 

 
و أن الصراعات التي احتدمت بین مختلف القوى العربیة للسیطرة على البحرین آنذاك قد ویبد

دفعت بالغالبیة من سكانھا للھجرة باتجاه األحساء والقطیف، إذ تورد المصادر المحلیة روایات 
عدة عن التأثیر السلبي للحمالت الیعربیة على البحرین إبان الثلث األول من القرن الثامن عشر 

ا دفع بسكان البحرین لالرتحال منھا طلباً لألمن، وفي ھذه األثناء كانت القبائل العربیة في مم
الساحل الشرقي من الخلیج تشجع أبناءھا الستیطان البحرین بھدف تنشیط حركة التجارة 

 وممارسة مھنة الغوص. 
 

ار نیبور إذ أشوبحلول منتصف القرن الثامن عشر تغلبت ھذه الفئة من حیث التعداد السكاني، 
 4في تقریره إلى أن غالبیة سكان الجزیرة آنذاك كانوا من عرب الساحل الشرقي للخلیج.

وقد أكدت سجالت شركة الھند الشرقیة الھولندیة غلبة العنصر العربي على سكان البحرین 
م، عندما أكد تقریر الممثلیة الھولندیة في البصرة بأن: "سكان البحرین ھم من 1754عام 
 5عرب وبأنھم لن یقبلوا بأي حكم أوروبي علیھا".ال
 

والحقیقة ھي أن العرب قد شكلوا غالبیة مجتمع البحرین منذ أقدم العصور، فقد كانت القبائل 
العربیة تقصد أرخبیل الجزر لالستقرار فیھ منذ فجر التاریخ، ولم تتوقف ھذه الحركة في 

ف المصادر حركة ھجرة واسعة لقبائل الحقبة الحدیثة من تاریخ البحرین، إذ سجلت مختل
عربیة في القرن السادس عشر المیالدي، وكان أغلب عناصرھا من آل مسلم وآل رحال وآل 

  6المقلد وفروع أخرى من قبائل ربیعة وبكر بن وائل.
 

وشكلت قبیلة عنزة جزءاً أساسیاً من البنیة السكانیة للخلیج العربي آنذاك، فقد استوطنت عشائر 
لیم البحرین وأرخبیل جزره طوال فترة حكم العصفوریین والجبور، وكان تواجدھا في منھا إق

البحرین سابق لتشكیل تحالف العتوب، فقد أكد المقیم البریطاني في البصرة ولیم دوجالس 
التوش إلى أن القبائل األساسیة األكثر تأثیراً في المنطقة منذ منتصف القرن الثامن عشر كانت 

 7یوخ بني خالد وشیوخ عنزة والخزاعل".تتمثل في: "ش
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