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مقدمة الكتاب

ثقافياً  حتدياً  عشر  السادس  القرن  إبان  العربي  اخلليج  يف  الربتغالي  الوجود  شكل 
 1507 عام  فمنذ  الغازية،  األساطيل  مواجهة  يف  نفسها  وجدت  اليت  للشعوب  وحضارياً 
شرعت اإلمرباطورية الربتغالية الشرقية يف ترسيخ وجودها يف املنطقة، وعملت على إخضاع 

حكامها احملليني.

وعلى الرغم مما أحدثته املدافع من ختريب ودمار، إال أنه كان للوجود الربتغالي بعض 
النتائج اإلجيابية، واليت متثلت يف ترك مادة تارخيية كبرية، ال تزال قادرة على مد البحث 
العلمي مبزيد من التقارير واملراسالت اليت تكشف الغموض عن فرتة تارخيية حامسة مرت 
التارخيية  املصنفات  من  جمموعة  ظهرت  املصادر  هذه  أساس  وعلى  املنطقة،  شعوب  بها 
اخلليج  يف  الربتغالي  أو»النفوذ«  أو»اهليمنة«،  »االحتالل«،  عن:  حتدثت  اليت  املعاصرة 

العربي، ابتداء من محلة أفونسو دلبوكريك وانتهاء بسقوط هرمز من يدهم عام 1622.

لقد انتهى الوجود العسكري الربتغالي يف املنطقة منذ مطلع القرن السابع عشر، ولكن 
التحدي الثقايف ال يزال قائماً. فقد تقبلت قطاعات واسعة يف الثقافة احمللية الرواية الربتغالية 
الربتغالية  باملادة  املعاصرة  املصنفات  بعض  واكتفت  تفاصيلها،  بكل  الفرتة  ألحداث 
جزءاً  احلديث  البحرين  تاريخ  أصبح  حبيث  الفرتة،  تلك  تاريخ  لكتابة  وحيد  كمصدر 
من تاريخ اإلمرباطورية الربتغالية، وألقى القادة الربتغاليون الكبار بظالهلم على تارخينا 

الوطين، يف حني غابت الرواية احمللية، واضمحل ذكر قادة املنطقة يف ثقافتنا احمللية.

مصادرها  من  التارخيية  املادة  مجع  على  يقوم  مواز  جهد  لتقديم  الدراسة  هذه  وتأتي 
املختلفة، وإعادة صياغتها بصورة أكثر توازنًا، ولتثبت -من منظور حملي- بأن البحرين 
قد حظيت بقادة أكفاء قاموا بإدارة دفة احلكم بها، ويف الوقت الذي ادعت فيه عدة قوى 
إقليمية خضوع البحرين هلا، فإن البحرين كانت تشكل كياناً سياسياً مستقاًل يتمتع 
بنظام حكم حملي، ونظام دفاعي دقيق، وسياسة خارجية تعكس قدرة فائقة يف التعامل 

مع خمتلف القوى املتصارعة يف اخلليج العربي إبان القرن السادس عشر.
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والعثمانية  الربتغالية،  املصادر  خمتلف  بني  املوازنة  أساس  على  الدراسة  هذه  وتقوم 
واإلقليمية واحمللية اليت تناوهلا الفصل األول من هذا البحث بالدراسة والتحليل. 

طبيعة  وحتديد  العربي،  اخلليج  يف  الرئيسة  القوى  موقف  بتحليل  الثاني  الفصل  وعين 
العالقات بينها، ومعرفة مستوى اهليمنة اليت ادعتها هذه القوى على البحرين وغريها من 

اجلزر.

القرن  من  األول  الثلث  إبان  اجلبور  حكم  من  األخرية  السنوات  الثالث  الفصل  وتناول 
السادس عشر، وتطور مسمى البحرين يف تلك الفرتة. 

وتتبع الفصل الرابع أهم مالمح عهد جالل الدين مراد شاه، وما بذله من جهود لتحقيق 
للبحرين من  العربي، وما حتقق  الرئيسة يف اخلليج  القوى  متوازنة جتاه  سياسية خارجية 

استقرار داخلي وازدهار اقتصادي إبان فرتة حكمه اليت استمرت حنواً من نصف قرن.

أما الفصل اخلامس فقد عين بعهد ركن الدين حممود شاه الذي سار على نهج سابقه يف 
السعي إىل حتقيق التوازن يف عالقاته مع القوى اإلقليمية والدولية على حد سواء، وما شهده 

عهده من حراك ثقايف ونشاط جتاري.

اليت  املصنفات  خمتلف  من  التارخيية  االقتباسات  من  جمموعة  السادس  الفصل  ويورد 
الربتغالية  الوثائق  من  جمموعة  تضمني  إىل  باإلضافة  عشر،  السادس  القرن  يف  ظهرت 

والعثمانية واحمللية اليت تنشر ألول مرة يف البحرين.

وال يفوتين يف نهاية هذا العمل أن أتقدم جبزيل الشكر، للسيد فؤاد نور القائم بأعمال 
إدارة املتاحف، وأبلغ مشاعر العرفان للسيدة الفاضلة مريم الغرير مشرفة صيانة املقتنيات، 
وجلميع العاملني مبتحف البحرين الوطين، ملا متيزوا به من حسن التعامل، واحلرص على 

دعم الباحثني مبا يتوفر لديهم من مادة علمية رغم ما يقتضيه ذلك من مشقة وعناء. 

الدكتور حممد أمحد عبد اهلل مدير مركز  الكرميني؛  للزميلني  والشكر موصول 
العربية على  اللغة  البحرين، واألستاذ خليفة بن عربي بقسم  التارخيية جبامعة  الدراسات 

تفضلهما بقراءة مسودة البحث وإبداء مالحظاتهما اليت أفدت كثرياً منها.
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كان  وباحثني  مؤرخني  جهود  إىل  الرجوع  دون  النور  ترى  أن  الدراسة  هلذه  يكن  ومل 
أهدي هذا  فلهم مجيعاً  السادس عشر،  القرن  إبان  البحرين  تاريخ  السبق يف كتابة  هلم 

الكتاب.

د. بشري زين العابدين 
مركز الدراسات التارخيية

جامعة البحرين
 األربعاء: 7 يناير 2009
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تتناول مباحث هذا الفصل املصادر التارخيية اليت اعتمد عليها الكتاب وعلى رأسها: 
املصادر  إىل  باإلضافة  اسطنبول،  يف  العثمانية  واملصادر  لشبونة،  يف  الربتغالية  املصادر 
البحرين  متحف  يف  حمفوظة  ووثائق  منشورة،  وكتب  خمطوطات  من  واحمللية  اإلقليمية 

الوطين وقلعة البحرين. 

ونظراً لوجود الكثري من املصادر التارخيية غري املستفاد منها بصورة كاملة يف البحث 
الربتغالية،  باستعراض املصادر  يهتم  الفصل  األول من هذا  املبحث  املعاصر، فإن  العلمي 
من خماطبات وتقارير منشورة باللغة العربية، كما يتتبع أهم ما نشر من كتب املسؤولني 

والرحالة الربتغاليني، ويقدم عرضاً موجزاً هلذه املصادر وكيفية التعامل معها. 

ويف املبحث الثاني مت تفصيل أهم املصادر العثمانية املتعلقة بتاريخ البحرين يف اسطنبول، 
وباألخص منها: دفاتر املهمة اليت تتضمن جمموعة قيمة من املراسالت املتعلقة بالبحرين يف 
العثمانيني،  اجلغرافيني  ومدونات  املسؤولني  تقارير  إىل  باإلضافة  عشر،  السادس  القرن 
وعلى رأسهم الريس بريي وسيدي علي، علماً بأن املصادر العثمانية قد انفردت عن مجيع 
بعض  وعن  البحرين،  حكام  عن  األهمية  يف  غاية  معلومات  تقديم  يف  األخرى  املصادر 

األحداث اليت جرت فيها إبان القرن السادس عشر.

أما املبحث الثالث فيتطرق للحديث عن املصادر اإلقليمية اليت تناولت حكام البحرين 
بعد ذلك يف املصادر  املبحث  البحرين، ويفصل  لبعض األحداث يف  من اجلبور، وأشارت 
احمللية من مصنفات يف األدب والرتاجم، والوثائق احملفوظة يف قسم الوثائق واملخطوطات 
مبتحف البحرين الوطين، باإلضافة إىل الكتابة املنقوشة على احلجارة واليت تقدم معلومات 
يف  وخاصة  بالبحرين،  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  احلياة  حول  األهمية  يف  غاية 

النصف الثاني من القرن السادس عشر.

والعثمانية  الربتغالية  املصادر  لنقد  الفصل  هذا  من  الرابع  املبحث  ختصيص  مت  وقد 
أن  ميكن  وما  معها،  التعامل  لدى  تطرأ  اليت  اإلشكاليات  ألهم  والتعرض  واإلقليمية، 

تؤدي إليه عملية االقتصار على منط من املصادر دون غريها.

اهلولنديني،  الرحالة  بعض  كتابات  مثل  أخرى  غربية  مصادر  إىل  اإلشارة  متت  كما 
واستعراض جمموعة من اخلرائط املهمة اليت تعود إىل مراحل خمتلفة من القرن السادس عشر.
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املبحث األول؛ املصادر الربتغالية

اخلليج  منطقة  دخول سفنهم  منذ  البحرين  على  للسيطرة  الربتغالي  التطلع  بداية  تعود 
هذه  على  السيطرة  رغبتهم يف  تتحدث عن  تقارير  تظهر  بدأت  عام 1507، حيث  العربي 
اجلزر بعد إخضاع مملكة هرمز، وذلك ألسباب اسرتاتيجية تتعلق بالسيطرة على احلركة 
املالحية داخل اخلليج العربي، والقضاء على قوة اجلبور اليت أصبحت تهدد النفوذ الربتغالي 

يف املنطقة.)1( 

كما حتدث اجلغرافيون والرحالة الربتغاليون يف مطلع القرن السادس عشر عن متيز 
من  وغريها  النخيل  فيها  تنبت  اليت  الزراعية  األراضي  وتوفر  العذبة  املياه  بآبار  البحرين 
احملاصيل الزراعية، فضاًل عن جتارة اللؤلؤ اليت تدر على البحرين إيرادات كبرية، قدرت 

يف النصف األول من القرن السادس عشر بأكثر من أربعني ألف أشريف.)2(

وبناء على ما متيزت به البحرين من موقع اسرتاتيجي وموارد طبيعية وحركة جتارية 
السادس  القرن  خالل  عليها  نفوذهم  لبسط  عدة  حماوالت  الربتغاليون  بذل  فقد  نشطة؛ 

عشر. 

التجارية  احلركة  على  الربتغالي  التواجد  خلفها  اليت  السلبية  اآلثار  من  الرغم  وعلى 
واملالحية يف اخلليج العربي عامة والبحرين بصفة خاصة، إال أن الربتغاليني قد تركوا مادة 

وثائقية هامة يف وقت ندرت فيه جهود التأريخ هلذه املنطقة من قبل سكانها احملليني.

من  كبري  عدد  على  اليوم  لشبونة  الربتغالية  العاصمة  يف  الوطنية  املكتبة  وحتتوي 
والنظم  االجتماعية  احلياة  اكتنف  الذي  الغموض  تكشف  أن  ميكن  اليت  الوثائق 
السياسية واإلدارية يف البحرين إبان القرن السادس عشر، كما تتوفر جمموعة كبرية من 
أهمها جمموعة:  ومن  الربتغاليني،  والرحالة  العسكريني  القادة  ومذكرات  املخطوطات 
صنفها  اليت  التقارير  من  كبري  عدد  على  حتتوي  اليت   ،)Corpo Chronologico(

)1( أحمد بوشرب )1984( »مساهمة المصادر والوثائق البرتغالية في كتابة تاريخ البحرين خالل النصف األول من القرن السادس 
باللغة  البحث  أعيد نشر هذا  البحرين. ص.ص 122-123، وقد  التاريخية،  الوثائق  يناير 1984، مركز  العدد 4،  الوثيقة،  عشر«، 

اإلنجليزية عام 1993  تحت عنوان: 
“The contribution of Portuguese sources and documents in recording the history of Bahrain in the first 
half of the sixteenth century”, in A. Al-Khalifa and M. Rice, edt. )1993(; Bahrain through the ages, the 
History, Kegan Paul International, London and New York. 
)2( المرجع السابق، ص 123. واألشرفي هو نقد ذهبي يزن 2.56 غرام منسوب إلى السلطان المملوكي األشرف قايتباي وكان منتشراً 

في العمليات التجارية والمالية في تجارة الشرق.
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اهتم  وقد  اليهود.  والتجار  املسلمني  الزعماء  بعض  مع  ومراسالتهم  برتغاليون،  مسؤولون 
بهذه اجملموعة -اليت تضم 82902 وثيقة- عدد من الباحثني، منهم الباحث الربتغالي بياو 
الذي قام بنشر عدد من وثائق هذه اجملموعة عام 1925 بأمر من أكادميية العلوم الربتغالية 

 .)Documetos Do cronologico Relativos A Marrocos( :حتت عنوان

كما قام عدد من املؤرخني الفرنسيني والربتغاليني بنشر عدد من وثائق هذه اجملموعة 
يف كتاب: )Arquivo Nacional da Torre do Tombo(، الذي صدر يف مخسة 
باللغتني:  وثائق  الفرتة 1934-1953، وحتتوي هذه اجملموعة على  باريس خالل  أجزاء يف 
العربية والفارسية، دونت من قبل سالطني األقاليم العربية اليت خضعت للنفوذ الربتغالي يف 
 Louis De Sousa اهلند وهرمز والساحل املغربي، وقد اهتم بها الراهب لويس دو سوزا
 Documentos Arabicos Para Historia(:ونشر العديد منها عام 1789 يف كتابه

Portuguesa( أي: “وثائق عربية تساهم يف كتابة التاريخ الربتغالي”.

 Cartas de Affonso( :أما اجملموعة الثانية من وثائق األرشيف الربتغالي فهي جمموعة
de Albuquerque Setguidas de Documentos que as Elucida (، اليت تقع 
ضمن الوثائق اخلاصة برسائل نواب امللك باهلند، وقد قامت األكادميية امللكية للعلوم 
يف لشبونة بنشرها حتت عنوان: رسائل أفونسو دلبوكريك تليها وثائق تساعد على فهمها، 
وتتضمن جمموعة الرسائل اليت دونها أفونسو دلبوكريك بصفته نائباً للملك يف اهلند خالل 
الفرتة )1509-1515( مع وثائق أخرى متعلقة بأحداث هذه الفرتة نشرت يف سبعة جملدات، 
وقد صدر اجلزء األول منها عام 1884. وتتحدث هذه الرسائل -اليت بعث بها دلبوكريك 
إىل امللك مانويل- عن جمهوداته يف سبيل حتقيق االحتكار الربتغالي لبضائع الشرق وقطع 
طرق التجارة بني العامل اإلسالمي واهلند، وفيها جمموعة من املراسالت والتقارير املتعلقة 

بالبحرين وجتارتها واملخططات الربتغالية لفرض السيطرة عليها.

بأفونسو دلبوكريك بعد ترمجتها  وقد تولت مجعية هاكاليت نشر األوراق اخلاصة 
توىل مجع  الذي  أن  بالذكر  واجلدير  عام 1881،)1(  أجزاء  أربعة  اإلجنليزية يف  اللغة  إىل 
هذه األوراق هو أفونسو دلبوكريك املتوفى عام 1580، وهو االبن غري الشرعي ألفونسو 
)املتوفى عام 1515(، وقد قام جبمع مادة هذا الكتاب من أرشيف  دلبوكريك الكبري 
لشبونة، ومن مصادر األرشيف امللكي، ونشره للمرة األوىل عام 1557 يف مثانية جملدات 
باللغة الربتغالية، ونظراً ألن مادته قد استخرجت من الوثائق اخلاصة بأفونسو دلبوكريك 

)1( Birch, W.G., translator )1881( The Commentaries of Great Afonso Dalboqerque, Hakluyt          
Society London.
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الكبري، فقد نسبه املؤرخون إليه مباشرة، وقد صدرت منه عدة طبعات، لعل أهمها الطبعة 
امللكية اليت اختصر فيها الكتاب إىل أربعة جملدات فقط. 

وتعترب هذه املذكرات من أهم مصادر اإلمرباطورية الربتغالية الشرقية، حيث أن أفونسو 
دلبوكريك قد توىل منصب نائب امللك يف اهلند خالل الفرتة 1509-1515، وعمل قبل ذلك 
قائداً عسكرياً يف األسطول الربتغالي ويعود له الفضل يف إخضاع هرمز وغريها من موانئ 
اخلليج العربي، وقد توىل نشره باللغة العربية اجملمع الثقايف يف أبو ظيب عام 2000، وقام 

برتمجته من النص اإلجنليزي إىل اللغة العربية عبد الرمحن الشيخ.)1( 

العربي  واخلليج  البحرين  لتاريخ  مهماً  مصدراً  الربتغاليني  الرحالة  مؤلفات  وتشكل 
إال  األحيان،  معظم  يف  مقتضباً  للبحرين  وإن كان ذكرهم  السادس عشر،  القرن  إبان 
أن إشارتهم هلا ال ختلوا من معلومات سياسية واقتصادية غاية يف األهمية، ومن أبرز هذه 

املصنفات: 

رحلة تومي برييز )1515-1512()2(

وفيها وصف للبلدان املطلة على احمليط اهلندي واخلليج العربي، مع مادة حول أحداث 
الغزو الربتغالي يف مراحله األوىل خالل الفرتة 1512-1515، ولكن املعلومات الواردة فيه 
عن اخلليج العربي تفتقر إىل الدقة، وقد نشرت مجعية هاكاليت ترمجة إجنليزية للكتاب 
قام بها لونغورث دامس عام 1944، وقد تطرق برييز إىل وصف البحرين بقوله: »إن اجلزيرة 
الرئيسة يف اخلليج هي البحرين ومتتاز بتوفر أفضل أنواع اللؤلؤ فيها حيث ليس له وجود يف 

مناطق أخرى غريها ويشكل جزءاً مهماً من جتارة هرمز«.)3(

رحلة دوراتي باربوسا )1518()4(

يعود تاريخ تصنيفها إىل عام 1518، وقد نشرتها مجعية هاكاليت عام 1918، ويعترب 
الكتاب الذي صنفه باربوسا يف وصف هذه الرحلة أكثر أهمية من سابقه ألنه يعتمد على 
خربته الشخصية ويتسم بالدقة يف وصفه لعدد من مدن اخلليج العربي بساحليه الشرقي 

)1( ترجمة عبد الرحمن الشيخ )2000( السجل الكامل ألعمال أفونسو دلبوكيرك، المجمع الثقافي، 4 أجزاء، أبو ظبي.
)2(  Hakluyt Society, )1944( The Suma Oriental of Tom Pires, An Account of The East, From the 
Red Sea to Japan, Written in Malacca and India in 1512-1515, 2 Vols, London.
)3( طارق نافع الحمداني )1989(، »الرحالة البرتغاليون في الخليج العربي خالل القرنين السادس عشر والسابع عشر«، الوثيقة، 

العدد 15، يوليو 1989، ص 163.
)4(  Dames, Mansul Longworth translatior )1918( The Book of Durate Barbosa: An Account of the 
Countries Bordering on the Indian Ocean and their inhabitants, Completed about the Year 1518 
A.D. Vol. 1, London Hakluyt Society.
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والغربي، ويعطي الكتاب صورة أكثر وضوحاً عن أوضاع تلك املدن يف القرن السادس 
هيونان  جون  رحلة  مع  ونشرها  العربية  اللغة  إىل  برتمجتها  أمني  عيسى  قام  وقد  عشر، 

لينخوتن ومقالة تشالزبوكر عام 1996.

رحلة بيدرو تينحسريا )1604()1( 

دون  ثم   ،1604-1586 الفرتة  خالل  الشرق  إىل  الرحالت  من  بالعديد  تينحسريا  قام 
الرتمجة  هاكاليت  مجعية  ونشرت   ،1604 عام  مرة  ألول  نشر  كتاب  يف  رحالته  سجل 
التعليقات على الكتاب عام 1902،  ويليام سينكالير مع بعض  بها  اإلجنليزية اليت قام 
وقد نالت هذه الرحلة حظها من االهتمام من قبل الباحثني العرب حيث كتب عنها طارق 
نافع احلمداني،)2( ومن ثم قام عيسى أمني برتمجتها إىل اللغة العربية ونشرت يف العددين 

31 و33 من جملة الوثيقة.)3(

على  العربي  اخلليج  يف  الربتغالي  النفوذ  تاريخ  بكتابة  املهتمني  بعض  اعتمد  كما 
مصنفات املؤرخني الربتغاليني، ومن أشهرهم: 

، وقد ضّمن  جواو دي سوزا يف كتابه: وثائق عربية، الذي نشر يف لشبونة عام 1789. 1
سوزا يف كتابه العديد من الرسومات واخلرائط باإلضافة إىل املخاطبات واملراسالت.)4( 

 ، مقتطفات من كتاب جوادي باروس بعنوان: تاريخ اخلليج العربي يف الوثائق الربتغالية. 2
عن  فيه  حتدث  آسيا،  عن  بعنوان:  باروس  كتاب  من  مرتمجة  فصول  عن  عبارة  وهو 
وقد  شاطئيه،  على  الواقعة  للموانئ  وتعرضهم  العربي  اخلليج  إىل  الربتغاليني  وصول 

حتدث بكنجهام عن هذا الكتاب بتفصيل يف حبث نشر بسلطنة عمان.)5(
اللغة  إىل  ستيفنز  جون  ترمجه  وقد   ، الربتغالية. 3 آسيا  كتابه:  يف  سوسا  دي  فاريا 
اإلجنليزية ونشره عام 1695. يقع الكتاب يف ثالثة أجزاء وحيتوي على تاريخ مفصل 
للنفوذ الربتغالي يف اخلليج العربي واحمليط اهلندي وجنوبي شبه اجلزيرة العربية والبحر 

األمحر.)6(

)1( The Travels of Pedro Teixeira, Translated and Annoted by William F. Sinclair, London Hakluyt 
Society, 1902.
)2( طارق نافع الحمداني )1989(، »الرحالة البرتغاليون في الخليج العربي خالل القرنين السادس عشر والسابع عشر«، الوثيقة، العدد 

15، يوليو 1989. ص.ص 171-169.
)3( عيسى أمين )1998( »تاريخ الخليج والبحر األحمر في أسفار بيدرو تينحسيرا«، الفصل األول، الوثيقة، العدد 31، يناير 1997، 

ص.ص 140-176، الفصل الثاني، الوثيقة، العدد 33، يناير 1998، ص.ص 171-132.
)4(  Joao De Sousa )1789(, Documentos Arabicos, Lisboa.
)5( بروفيسور سي بكنجهام )1981(، »بعض المالحظات عن البرتغاليين في ُعمان«، حصاد الندوة العمانية، سلطنة ُعمان، 1981، 
البرتغالية في الخليج  الوثائق والمصادر المنشورة عن الغزو والسيطرة  ص 185، وراجع كذلك طارق نافع الحمداني: »دراسة في 

العربي«، الوثيقة، العدد 12، يناير 1988، ص 88.
)6( طارق الحمداني )1989( مرجع سابق، ص.ص 89-88.
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املبحث الثاني؛ املصادر العثمانية

ال تقل املصادر العثمانية أهمية عن املصادر الغربية بالنسبة للباحثني يف تاريخ البحرين 
خضعت  عندما   ،1534 عام  العربي  اخلليج  منطقة  إىل  العثمانيون  وصل  فقد  احلديث، 
هلم البصرة وتبعها إقليم األحساء، واستمر التواجد العثماني يف املنطقة حتى مطلع القرن 
العشرين، ولذلك فإن املصادر العثمانية تغطي معظم الفرتة احلديثة، وتوفر للباحثني مادة 
وقع  فقد  عشر؛  السادس  القرن  إبان  العربي  اخلليج  يف  جرت  اليت  األحداث  حول  مهمة 
العثمانيون يف منافسة مريرة مع الربتغاليني يف مياه اخلليج العربي، وأقاموا عالقات قوية 
مع القبائل العربية اليت استنجدت بهم ضد اخلطر الربتغالي، ووصلت القوات العثمانية إىل 
البحرين يف أكثر من مناسبة، وخاض جنودها معارك طاحنة مع الربتغاليني بالقرب من 

مياهها خالل الفرتة 1559-1551. 

وعلى الرغم من إعالن الدولة العثمانية تبعية البحرين لسلطتهم يف األحساء، إال أن هذه 
اليت  القوة  أو  باحلجم  العثمانية  البحرية  إذ مل تكن  رمزيًا،  طابعاً  التبعية كانت حتمل 
تسمح هلا بدحر األسطول الربتغالي الذي فرض سيطرته على املنطقة طوال القرن السادس 
عشر، واقتصرت السيادة العثمانية على البصرة وإقليم األحساء وشبه جزيرة قطر، يف حني 

بقيت جزر البحرين متثل احلد الفاصل الذي مل يستطع العثمانيون جتاوزه جنوباً.)1(

ويعترب أرشيف رئاسة الوزراء حبي السلطان أمحد يف مدينة اسطنبول هو األهم بالنسبة 
للباحثني يف تاريخ البحرين واخلليج العربي،)2( إذ يتناول تاريخ الدولة العثمانية منذ نشأتها 
عام 1299 وحتى انهيارها عام 1924، ويتضمن وثائق غاية يف األهمية حول األنظمة اإلدارية 
ألربعة  العثمانيون  حكمها  اليت  العربية  األقاليم  يف  االجتماعية  واحلياة  واالقتصادية، 

قرون.

املالية  الوزراء جمموعات كبرية من: دفاتر  رئاسة  بأرشيف  الدفاتر  ويتضمن تصنيف 
لتاريخ  بالنسبة  األهم  اجملموعة  أن  إال  العالي،  الباب  ودفاتر  الدفرتي  بالباب  املعروفة 
اخلليج العربي هي دفاتر الديوان اهلمايوني، ومن أبرز أقسامها: دفاتر األحكام، ودفاتر 
اخلاصة  الدفاتر  من  وغريها  السفر،  أذون  ودفاتر  األجنبية،  الدول  ودفاتر  الشكاوى، 

باألقليات ودفاتر التحرير.
)1( يلماز أوزتونا )1988( تاريخ الدولة العثمانية، مؤسسة فيصل للتمويل، تركيا، إسطنبول، ص.ص 339-323.

)2( سهيل صابان )1997( »األرشيف العثماني مصدرا ًمهما ًمن مصادر تاريخ الجزيرة العربية « ، مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية، 
مج 3، ع1، مايو - أكتوبر 1997، ص.ص 76-54.
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من  البحرين  حول  التارخيية  املادة  استقصاء  يف  أساسية  بصورة  البحث  اعتمد  وقد 
جمموعة دفاتر املهمة اليت يبلغ عدد املتعلق منها باجلزيرة العربية 266 دفرتًا، تغطي الفرتة 
1553-1905، وتتناول العديد من اجلوانب التارخيية للوجود العثماني يف املنطقة العربية، 
هذه  أبرز  ومن  املناطق،  تلك  يف  جرت  اليت  األحداث  عن  موجزة  ملخصات  على  وحتتوي 

الدفاتر:

دفرت املهمة رقم 3:  حيتوي على مراسالت يعود تارخيها إىل الفرتة 1558-1560، وتتضمن 
األحساء  حاكم  وحماوالت   ،)1577-1529( شاه  مراد  البحرين  حاكم  عن  احلديث 
االستيالء على البحرين عام 1559، وهجرة جتار القطيف واألحساء إىل البحرين، وأمالك 
بعض وجهاء البحرين يف األحساء، ومواجهات القوات العثمانية مع الربتغاليني يف املنطقة، 
وغريها من الشؤون اإلدارية املتعلقة بأرزاق اجلنود ومرتباتهم، وأوضاع احلصون والسفن 

املرابطة يف إقليمي البصرة واألحساء.

دفرت املهمة رقم 7: يتضمن رسالة مهمة من بعض وجهاء البحرين للسلطة العثمانية بطلب 
تشييد قلعة يف املنامة، عام 1567.

دفرت املهمة رقم 22: يتضمن مراسالت يعود تارخيها إىل عام 1573، وتتناول األوضاع األمنية 
يف اخلليج العربي كتعرض الربتغاليني للسفن احمللية، ومحالت الربتغاليني ضد البحرين.

عن  تقارير  تتناول   ،1575 عام  إىل  تارخيها  يعود  مراسالت  يتضمن   :27 رقم  املهمة  دفرت 
من  وتعليمات  بها،  عثمانية  قلعة  تشييد  إمكانية  ودراسة  البحرين،  يف  األمنية  األوضاع 
السلطة املركزية بتقديم الدعم العسكري حلاكم األحساء العثماني حتى يتمكن من 
مواجهة اخلطر الربتغالي، باإلضافة إىل توجيه تعليمات له حول كيفية التعامل مع أمالك 

الوجيه البحريين مخيس بن رحال يف القطيف. 

دفاتر املهمة 31 و35 و45 و73: وتتضمن مراسالت يعود تارخيها إىل الفرتة: 1595-1577، 
األخشاب  من  شحنة  إرسال  عن  تتحدث  حيث  البحرين،  حول  خمتلفة  مواضيع  وتتناول 
ابنه  وتولي   ،)1577-1529( البحرين  مراد شاه حاكم  مقتل  وعن  باملنامة،  قلعة  لتشييد 
خضر شاه وعزله من قبل وزير هرمز، ومن ثم تعيني حممود بن خضر شاه )1600-1577( 
ودارسة  القطيف،  يف  شاه  حممود  أمالك  مع  التعامل  وكيفية  البحرين،  على  حاكماً 
إمكانية حتويل البحرين إىل إيالة مستقلة لكونها مصدراً أساسياً للؤلؤ، ومركزاً جتارياً 

مهماً يف اخلليج العربي.)1(

)1( زكريا كورشون ومحمد القريني )2005( سواحل نجد »األحساء« في األرشيف العثماني، الدار العربية للموسوعات، بيروت. 
ص.ص 35-14.



25الفصل األول:  مصادر تاريخ البحرين يف القرن السادس عشر 

كتب اجلغرافيا البحرية

أدى التنافس العثماني-الربتغالي إىل تواجد عدد من البحارة العثمانيني يف مياه اخلليج 
العربي يف القرن السادس عشر، كما صنفت يف هذه الفرتة العديد من التقارير العسكرية، 

وكتب اجلغرافيا البحرية باللغة العثمانية، ومن أبرزها: 

الريس بريي )1525-1521()1(

البحرية،  العثمانيني يف اجلغرافيا  يعترب الريس حميي الدين بريي من أشهر املصنفني 
فقد بدأ حياته يف السلك البحري العثماني وعني مبنصب قبطان يف أول شبابه، وأتيح له 
عني   1547 عام  ويف  سليم،  السلطان  ابنه  مقابلة  وكذلك  الثاني  بايزيد  السلطان  مقابلة 
قائداً ألسطول اهلند العثماني فحقق العديد من اإلجنازات العسكرية إضافة إىل إجنازاته 
العلمية، ومن ذلك استخالص ميناء عدن من الربتغاليني عام 1548. ويف عام 1551 توجه بريي 
حنو اخلليج العربي منطلقاً من السويس بأسطول يضم 30 سفينة، ومتكن من السيطرة 
على مسقط وعلى جزيرة قشم سنة 1552، وكانت لديه أوامر أن حيتل جزيرة البحرين إن 
أمكن، ولكنه تعرض لعدة نكسات يف تلك احلملة، منها: فشله يف إخضاع هرمز، وغرق 
بعض سفن أسطوله، ومتكن األسرى الربتغاليني حبوزته من الفرار، فاضطر للرتاجع مبا 
تبقى من أسطوله إىل البصرة تاركاً العديد من سفنه يف مواجهة رد الفعل الربتغالي. وعلى 
إثر عودته عن طريق السويس استدعي الريس بريي إىل القاهرة وأعدم فيها بناء على أوامر 

من السلطان سليمان القانوني وكان عمره آنذاك مثانون عاماً. 

رسم  كما  اخلرائط،  من  جمموعة  حبرية  كتاب  مؤلفه:  يف  بريي  الريس  ترك  وقد 
خرائط أخرى ال تزال حمفوظة يف دور األرشيف العثمانية. ويف الوقت الذي استحوذت فيه 
خرائط الريس بريي على اهتمام العديد من اجلامعات الغربية ال يزال امسه يف العامل العربي 
مرتبطاً باحلملة العثمانية الفاشلة خالل عامي 1552-1553، دون النظر إىل أن أهمية ما 
تذكره املصادر العثمانية من زيارته للموانئ الُعمانية وموانئ شرقي شبه اجلزيرة العربية 

وتوقفه يف البحرين وحصوله على اعرتاف امسي من حاكمها بتبعيته للحكم العثماني.)2(

)1( صنف الريس بيري كتابه تحت عنوان: »كتاب بحرية ودنيا خريطه سي«، وأهداه إلى السلطان سليم األول، وقد نشره المجمع 
التاريخي التركي عام 1935.

)2( انظر على سبيل المثال:  يلماز أوزتونا، )1988( تاريخ الدولة العثمانية، مرجع سبق ذكره، ص.ص 334-333.
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سيدي علي )1556-1553()1(

 ،1553 عام  العثماني  األسطول  قيادة  علي  سيدي  ريس  إىل  العثمانية  البحرية  عهدت 
على إثر فشل الريس بريي يف مهمته، وكان عليه ختليص السفن الراسية يف ميناء البصرة 
وإعادتها إىل مصر، فوصل إىل البصرة براً من طريق بغداد عام 1554، وبعد إصالح السفن 
العثمانية غادر باألسطول متجهاً إىل مصر، ومر يف طريقه بالبحرين والقطيف، ولكنه 
فوجئ خبمس وعشرين سفينة برتغالية تقطع عليه الطريق يف مضيق هرمز، ووقعت بني 
الطرفني معركة طاحنة استمرت حوالي 18 ساعة غرقت فيها سبع سفن تركية وست 
سفن برتغالية، وبفعل الرياح العاتية انفض االشتباك دون حسم املعركة، فاضطر الريس 
كان  الذي  سورات  ميناء  إىل  الرياح  دفعته  حيث  اهلند  سواحل  إىل  بسفنه  للتوجه  علي 
حيكمه خداوند خان باسم الدولة العثمانية، فرتك سيدي علي لديه السفن وهي يف حالة 
سيئة وقفل راجعاً عن طريق الرب مروراً باهلند وأفغانستان وفارس والعراق إىل أن وصل إىل 
اسطنبول عام 1557. وخبالف ما تعرض له الريس بريي، قام السلطان سليمان القانوني 
باستدعاء سيدي علي وأكرم وفادته، وأمره بكتابة مذكراته اليت مساها: مرآة املمالك، 

وله كتب أخرى يف اجلغرافيا والرياضيات والفلك.)2( 

وقد تعرض سيدي علي يف مرآة املمالك لوصف البحرين، حيث أشار إىل توقفه فيها عام 
1554، واجتماعه مع حاكمها الريس مراد الذي أخربه بعدم وجود أي سفن برتغالية يف 
اخلليج العربي آنذاك، وقد تعجب سيدي علي من أن البحارة جيلبون املياه العذبة للحاكم 
من قاع اخلليج العربي، وملا شرب من هذه املياه الحظ بأنها أكثر برودة وعذوبة من غريها، 

واستنتج بأن هذا هو سبب إطالق تسمية البحرين على هذه اجلزر.)3(  

وجتدر اإلشارة إىل أنه قد مت نشر بعض املصادر العثمانية املتعلقة بالبحرين، إال أن الكثري 
من هذه الوثائق ال تزال غري متاحة للباحثني، وال شك بأن القراءة املتمعنة للمصادر العثمانية 
ميكن أن تساعد على تشكيل رؤية أكثر وضوحاً حول األوضاع احمللية يف البحرين إبان 
النصف الثاني من القرن السادس عشر، كما تتعرض هذه املصادر للحديث بصورة تفصيلية عن 
العالقات بني القوى الرئيسة يف املنطقة، وباألخص منها موقف البحرين جتاه الصراع العثماني-

الربتغالي، وكيفية تعامل مراد شاه وحفيده حممود شاه مع القوى الطامعة يف البحرين.

اللغة اإلنجليزية  إلى  إقدام مطبعه سي سنة 1313هـ، وقد ترجمه  الممالك« لمؤلفه سيدي علي في اسطنبول،  )1( نشر كتاب »مرآة 
المستشرق الهنغاري فامبري ونشره في لندن سنة 1899، تحت عنوان:

Sidi Ali )1899( The Travels and Adventures of the Turkish Admiral Sidi Ali Reis, in India Afghani-
stan Central Asia and Persia, During the Years 1553-1556. London.
)2( لمزيد من المعلومات حول مصنفات سيدي علي يمكن مراجعة: يلماز أوزتونا ،)1988( تاريخ الدولة العثمانية، مرجع سبق ذكره، 

ص.ص 337-334.
)3(  Salih Ozbaran )1989(, »Bahrain in the Sixteenth Century as Reflected in Turkish and Portuguese 
Sources«, al-Watheeqa, v.19, July 1989, Bahrain. p. 227.
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املبحث الثالث؛ املصادر اإلقليمية واحمللية

أ- املصادر اإلقليمية

املصادر  مع  باملقارنة  شحيحة  عشر  السادس  القرن  ألحداث  العربية  املصادر  تعترب 
الربتغالية أو العثمانية، ويغلب عليها استخدام التعابري اإلنشائية واأللفاظ املنمقة والسجع 
املتكلف وجتاهل الكثري من األحداث املهمة، مما أثر بصورة كبرية على مصداقية هذه 

املصادر ودقة املعلومات الواردة فيها. 

كما أن السلطات السياسية احمللية يف تلك الفرتة مل تبذل جهوداً تذكر لتوثيق فرتة 
حكمها باملقارنة مع احلكومات الغربية، والشركات التجارية األوروبية الكربى اليت 

تركت سجالت ضخمة لتوثيق أدق تفاصيل أعماهلا يف املستعمرات. 

وميكن مالحظة غياب الرواية العربية ألحداث القرن السادس عشر يف منطقة اخلليج 
العربي من خالل النظر إىل املؤلفات التارخيية الُعمانية؛ فعلى الرغم من قيام بعض املؤرخني 
أن  إال  العربي،  للخليج  الربتغالي  الغزو  مرحلة  تارخيية خالل  مؤلفات  بتصنيف  الُعمانيني 
مجيع هذه املؤلفات قد جتاهلت أحداث هذا الغزو، ومل تشر بأي صورة للربتغاليني، حتى 
بداية عهد السلطان ناصر بن مرشد اليعربي عام 1624 عندما بدأت تظهر أوىل اإلشارات 

إىل الوجود الربتغالي يف املنطقة. 

وقد حاول املؤرخون املعاصرون تفسري ظاهرة جتاهل املصادر الُعمانية للوجود الربتغالي؛ 
التارخيية لذاتها  فجادل بعضهم بأن الكتابات العمانية مل تكن تعتين بتدوين األحداث 
أن  إىل  آخرون  أشار  كما  الدينية،  القضايا  ومناقشة  األئمة  سري  يف  عرضاً  تأتي  وإمنا 
اجلرائم اليت ارتكبها الربتغاليون يف سواحل اخلليج العربي مل تكن مما يشرف املؤرخني 
اليعاربة  انتصارات  فيه  سجلوا  الذي  الوقت  يف  تدوينها  عن  أعرضوا  الذين  الُعمانيني، 

علىاألسطول الربتغالي حبماس كبري.)1( 

مؤلفات  يف  اجلبور  حكام  حول  موجزة  عبارات  ميكن رصد  فإنه  أخرى  ناحية  ومن 
الوفا  وفاء  كتاب:  يف  السمهودي  رأسهم  وعلى  املرحلة،  لتلك  املعاصرين  املؤرخني  بعض 

بأخبار املصطفى، حيث ترجم للشيخ أجود بن زامل بن جرب العقيلي بقوله: 

العربي«،  الخليج  في  البرتغالية  والسيطرة  الغزو  المنشورة عن  والمصادر  الوثائق  في  »دراسة   )1988( الحمداني  نافع  )1( طارق 
الوثيقة، العدد 12، يناير 1988، ص. ص 91-90.
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»رئيس أهل جند ورأسها، وسلطان البحرين والقطيف، فريد الوصف والنعت صالحاً 
وأفضاالً وحسن عقيدة، أبو اجلود أجود بن زامل بن جرب أيده اهلل وسدده«.)1( 

شخصيات  بعض  لرتمجة   )1497 )ت  السخاوي  الرمحن  عبد  بن  حممد  تطرق  كما 
حتدث  الذي   )1523 )ت  إياس  بن  حممد  وكذلك  الالمع،)2(  الضوء  كتابه:  يف  اجلبور 
باقتضاب عن الغزو الربتغالي للبحرين ومقتل مقرن بن زامل بن أجود اجلربي ضمن أحداث 

سنة 928هـ/1521م.)3(

وتتوفر معلومات مهمة حول البحرين يف مصنفات اجلغرافيني املسلمني وعلى رأسهم، ابن 
ماجد يف كتابه: الفوائد الذي تعرض فيه للحديث عن األوضاع السياسية يف البحرين،)4( 
عن  باقتضاب  حتدث  الذي  اجلزيري  القادر  عبد  وكذلك  هرمز،  حكام  مع  وعالقتها 

العالقة بني اجلبور حكام البحرين وبني األشراف يف مكة.)5( 

أما يف املصادر الفارسية فقد اعتمدت الدراسة على كتاب نصر اهلل فلسفي: زندكاني 
عباس  الشاه  لعهد  التأريخ  يف  الفارسية  املراجع  أهم  من  يعد  الذي  أول،)6(  عباس  شاه 
الكبري، وذلك ألن املؤلف قد رجع إىل عدد كبري من املؤلفات الفارسية وغري الفارسية 
األوضاع  كتابه  يف  فلسفي  تناول  فقد  الذهيب،  عهدها  يف  الصفوية  للدولة  أرخت  اليت 
الداخلية واخلارجية للدولة الصفوية، وأفرد لسرية الشاه عباس قسماً كبرياً من الكتاب 
تناول عالقاته مع الربتغاليني والقوى الغربية األخرى، باإلضافة إىل تفصيل احلديث حول 
اقتصاديات الدولة الصفوية وشؤونها املالية واحلركة التجارية من خالل رجوع املؤرخ إىل 

مصادر يربو عددها على األلف كتاب.  

اخلرائط

سلطان  الشيخ  بنشرها  قام  اليت  اخلرائط  جمموعات  املهمة:  املصادر  ضمن  ومن 
 ،1999 عام  أخرى  مرة  طبعه  أعيد  ثم   ،1996 عام  مرة  ألول  ظهر  كتاب  يف  القامسي، 
وتضمنت جمموعة تزيد عن عشرة خرائط يعود تارخيها إىل القرن السادس عشر، وفيها 

)1( أبي الحسن بن عبد هللا السمهودي )1908( وفاء الوفا بأخبار المصطفى، دار المصطفى، القاهرة. ج228/2.
)2( محمد بن عبد الرحمن السخاوي  )1936( الضوء الالمع في علماء القرن التاسع، القاهرة، 12 جزء.

)3( محمد بن أحمد بن إياس )1961( بدائع الزهور في وقائع الدهور، تحقيق وتقديم محمد مصطفى زيادة، القاهرة. 431/5.
مركز  إبراهيم خوري  وتحليل  تحقيق  والفصول،  والقواعد  البحر  علم  أصول  في  الفوائد   )1989( ماجد  بن  أحمد  الدين  )4( شهاب 

الدراسات والوثائق، راس الخيمة.
)5( عبد القادر بن محمد الجزيري )1983( درر الفوائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المكرمة، تحقيق أحمد الجاسر، دار 

اليمامة، الرياض.
)6( قام محمد فتحي يوسف الريس بترجمة كتاب نصر هللا فلسفي إلى اللغة العربية، ونشرته دار الثقافة للطباعة والنشر في القاهرة عام 

1989 تحت عنوان: إيران وعالقاتها الخارجية في العصر الصفوي 1736-1500.
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تفصيل مهم حول تسمية البحرين، وتضمن بعضها رمساً لقلعة البحرين.)1( 

كما قام ب.ج. سلوت بنشر خرائط أخرى يف كتابه: نشأة الكويت، تضمنت معلومات 
مهمة عن اخلرائط يف القرن السادس عشر، ومن أهمها خريطة جاكومو غاستالدي اليت 

ظهرت سنة 1561. 

اجلزيرة  شبه  جلنوبي  خريطته  رسم  يف  اعتمد  البندقية  من  جغرايف  هو  وغاستالدي 
العربية بصورة أساسية على املعلومات اليت وردت يف كتاب الرحالة الربتغالي الشهري دوراتي 
باربوسا الذي قام برحلته إىل الشرق سنة 1518،)2( ويعترب الكتاب الذي صنفه يف وصف 
الشخصية،  اعتمد على خربته  السادس عشر ألنه  القرن  دون يف  ما  أهم  الرحلة من  هذه 
الشرقي  الساحلني  على  العربية  املدن  لوصف  تعرض  عندما  خاصة  بالدقة،  عمله  واتسم 
والغربي من اخلليج العربي، وقد قام سلوت بنشر اجلزء اخلاص باخلليج العربي من خريطة 

غاستالدي واليت تظهر فيها جزيرة البحرين وقلعتها بوضوح.

برحلته  قام  الذي  فان  هيوجن  جون  اهلولندي  الرحالة  خارطة  بنشر  سلوت  قام  كما 
الشرقية عام 1596.)3( 

رحلة جون هيوجن فان لنخوتن )1596(

قام لنخوتن برحلته حنو الشرق عام 1596 حني كان يف خدمة الربتغاليني يف جوا باهلند، 
ونشر نتائج رحلته مع دليل مالحي وصف فيه الطريق من لشبونة عاصمة الربتغال إىل جوا، 
إىل  البحري  الطريق  يف  املوجودة  واجلزر  التجارية  واملوانئ  والرياح  التيارات  وصف  كما 
الشرق،  حنو  اهلولندي  الرمسي  التوجه  تشجيع  يف  كبري  أثر  الرحلة  هلذه  وكان  اهلند، 
نشره  وتولت مجعية هكاليت  الربتغالية،  باللغة  آنذاك  رحلته  تفاصيل  لنخوتن  نشر  وقد 
باللغة اإلجنليزية عام 1885 يف جملدين، وحتدث لنخوتن يف ثنايا رحلته عن جتارة اللؤلؤ يف 
البحرين، ودخلها الكبري الذي كانت حتققه من هذه التجارة.)4(ونشر عبد اهلادي التازي 
سنة 1984،)5( خارطة للبحرين يعود تارخيها إىل سنة 1538، رمسها أحد الربتغاليني الذين 

)1( Sultan Al-Qasimi )1999( The Gulf in Historic Maps 1478-1861, 2nd Edititon, Leicester, England.
)2( Dames, M. L. translator )1918( The Book of Durate Barbosa: An Account of the Countries 
Bordering on the Indian Ocean and their inhabitants, Completed about the Year 1518 A.D. Vol. 
1, Hakluyt Society, London.

)3( سلوت ،ب.ج، )2003( .نشأة الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتية، الكويت، ص.ص 33-26.
)4( عيسى أمين، )1996( تاريخ البرتغاليين في الخليج العربي: مذكرات دوارتي بربوسا وجون هيونان لينخوتن ومقالة تشالزبوكر، 

البحرين.
)5( عبد الهادي التازي )1984( ”وثيقة لم تنشر عن البحرين”، الوثيقة، العدد الرابع، يناير 1984، مركز الوثائق التاريخية، البحرين. ص.ص 

58-73. كما نشرت الخارطة نفسها بصورة أنيقة في غالف كتاب مونيك كيرفران: البحرين في القرن السادس عشر جزيرة حصينة.
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صاحبوا نائب امللك الربتغالي دون غارسيا دا نورونها )1538-1550( يف إحدى محالته يف 
اخلليج العربي. 

على  الضحلة  املياه  الرسام  بنّي  حيث  البحرين،  جلزر  مفصاًل  تصويراً  الرسم  وميثل 
الساحل الشمالي للبحرين مع مصب القناة حيث كانت ترسو السفن أمام القلعة، ويوضح 
جبل  اخللفية  يف  ورسم  اخلميس،  سوق  وبينهما  واملنامة  البديع  الشمال:  جهة  من  الرسم 
الدخان وقبور التالل وحقول النخيل، وعلى اجلانب األيسر من اخلارطة ميكن رؤية جزيرة 
احملرق بدون قلعتها، وجزيرة سرتة، وجزيرة أبو ماهر، ويظهر على اليمني تصوير دقيق 

جلزيرة أم النعسان.

ب- املصادر احمللية

تنقسم املادة احمللية حول تاريخ البحرين يف القرن السادس عشر إىل ثالثة أقسام رئيسة، 
ميكن تفصيلها فيما يأتي:

1- املصنفات األدبية وكتب الرتاجم

يعد ديوان الشاعر جعفر بن حممد بن حسن اخلطي )ت 1618( من أهم مصادر تاريخ 
قرية  يف  اخلطي  ولد  فقد  عشر،)1(  السادس  القرن  من  األخرية  السنوات  خالل  البحرين 
التوبي بالقطيف سنة 1572، ثم نزح إىل البحرين واستقر بها عام 1591، ومدح حاكمها 
حممود شاه يف عدة قصائد، كما قامت بينه وبني أهل البحرين عالقات وطيدة، وشارك 
يف حياتها األدبية، فكتب بها قصائد عدة يف املدح والرثاء والوصف والغزل، ثم رحل إىل 
شرياز عام 1601 ضمن وفد من أهل البحرين، فأقام بها مدة عامني، وتنقل ما بينها وبني 
أصفهان حتى عام 1604، حيث عاد إىل البحرين. وقد أمضى معظم حياته يف التنقل ما بني 

القطيف والبحرين وبالد فارس إىل أن وافته املنية يف شرياز عام 1618.)2( 

القرن  من  األخرية  السنوات  يف  البحرين  تاريخ  حول  مهمة  مادة  اخلطي  ديوان  ويقدم 
التاسع عشر، إذ أنه كتب قصائد يف مواضيع متعددة تعرض فيها لوصف احلياة السياسية 
وعلمائها،  ووجهائها  حكامها  فمدح  البحرين،  يف  والعلمية  واالجتماعية  واالقتصادية 
وحتدث عن األوضاع االقتصادية والثقافية بها، كما حتدث عن العديد من مدنها وقراها، 

)1( جعفر بن محمد بن حسن الخطي )2002( ديوان أبي البحر الشيخ جعفر الخطي، دراسة وتحقيق أنيسة المنصور وعبد الجليل 
في مجلدين عام  العربي  االنتشار  نشرته مؤسسة  الذي  الخطي  لديوان  العوامي  السيد محمد  تحقيق عدنان  الكويت. وكذلك  العريض، 

.2005
)2( المصدر السابق، ص.ص 31-20.
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الفرتة  خالل  قصائد  أربع  شاه  حممود  البحرين  حاكم  يف  اخلطي  الشاعر  أنشد  كما 
1592-1600، وتضمنت أبياتها معلومات مهمة عن أصل أسرة حممود شاه، وبعض صفاته 

ومزاياه.)1(

وميكن العثور على تراجم بعض وجهاء البحرين وشخصياتها الدينية يف مصنفات يوسف 
معاصراً  يكن  مل  الدرازي  أن  من  الرغم  وعلى   .)1773 )ت  البحراني  الدرازي  أمحد  بن 

ألحداث القرن السادس عشر إال أنه ترجم جملموعة من أعيان البحرين يف تلك الفرتة.)2(

2- الوثائق احملفوظة يف قسم املخطوطات باملتحف الوطين

حيتوي قسم املخطوطات باملتحف الوطين بالبحرين على ستة وثائق، يعود تارخيها إىل 
السنوات األخرية من القرن السادس عشر، وميكن تفصيلها فيما يأتي:

- وثيقة بيع أرض زراعية فيها خنيل، عام 988هـ/1580م.
- وثيقة بيع أرض زراعية فيها خنيل، ووقف جزء منها، عام 995هـ/1586م.

عام  ملكيتها،  يف  مشرتكني  مالكني  بني  خنيل  بها  زراعية  أرض  تقسيم  -وثيقة 
1000هـ/1591م.

- حجة بيع أرض زراعية بها خنيل، ووقف بعض أمواهلا خلدمة مسجد، بتاريخ 22 مجادى 
الثانية 1007هـ/1598م.

- وثيقة بيع أرض زراعية بها خنيل بتاريخ 1 حمرم 1008هـ/1599م.
- وثيقة بيع أرض زراعية بها خنيل عام 1009هـ/1600م.

ويبدو أن هذه الوثائق هي جمموعة من مقتنيات شخص واحد هو السيد مجال بن حممد 
الوثائق  بأفراد أسرته، وحتتوي هذه  أو  به  تتعلق مجيع احلجج املذكورة  اهلرجي، حيث 
على معلومات قيمة حول مؤسسات القضاء واألوقاف، وأنظمة التوثيق وتسجيل األراضي، 
وطرق مجع اخلراج، وغريها من املعلومات حول األوضاع الداخلية يف البحرين، وتكشف 

عن معلومات مل يكتب عنها من قبل.

3- الكتابة املنقوشة على احلجارة

درج أهل البحرين على استخدام النقش على احلجارة ألغراض عدة، حيث ميكن العثور على 
جمموعة كبرية من احلجارة املنقوشة يف: املتحف الوطين، ويف مسجد اخلميس، ويف قلعة البحرين. 

)1( المصدر نفسه، ص.ص 129-108.
)2( يوسف بن أحمد الدرازي البحراني )1966( لؤلؤتي البحرين في اإلجازة لقرتي العين، مطبعة النجف، النجف. وكتاب: الكشكول، 

)د.ت( مكتبة نينوى الحديثة، طهران.
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وتشري املصادر إىل أن بعض وجهاء البحرين كانوا يستكتبون الشاعر اخلطي للنقش 
على حجارة يف القصور اليت كانوا يشيدونها بقصد الزينة، كما كانت تنقش بعض األبيات 
الشعرية على حماريب املساجد وعلى شواهد القبور؛ فقد التمس بعض الوجهاء من اخلطي 
نظم أبيات تنقش على حجر قرب الشيخ عبد اهلل بن ناصر بن مقلد الذي تويف عام 1592،)1( 
وطلب منه كذلك أن ينظم أبياتاً ليتم نقشها على قرب عبد الرؤوف احلسيين املتوفى سنة 

1597،)2( كما التمس منه أحد األثرياء أن ينظم أبياتاً تنقش على دهليز بيته.)3( 

ومن أهم احلجارة املنقوش عليها بغرض التوثيق والتأريخ يف البحرين إبان القرن السادس 
عشر:

وقف بكّرانة 

وهو حجر حمفوظ يف متحف البحرين الوطين، يتضمن نص وقف أوقفه حممد بن ناصر 
بن عبد اهلل بن ربيع لقراءة القرآن على روح والديه، ولتوصيل املاء إىل مسجد الرسان يف 

ديوان بوري، وذلك عام 1558.

تأريخ ترميم قلعة البحرين

وهو حجر حمفوظ يف قلعة البحرين، يؤرخ لرتميمها عام 1561، ويذكر فيه اسم حاكم 
البحرين مراد شاه ، وحيصي عدد احلجارة اليت استخدمت يف تلك العملية.

وقف مسجد اخلميس

حاكم  أوقفه  وقف  نص  يتضمن  الوطين،  البحرين  متحف  يف  حمفوظ  حجر  وهو 
البحرين حممود شاه عام 1586، ويذكر فيه مجلة من ألقابه منها: »حضرة خالصة الوزراء 

األعاظم، وخنبة األواصف األفاخم، وركنا الوزراة واإليالة واإلقبال«.

وقد استفاد الباحث من املادة املنقوشة على احلجارة املذكورة أعاله، حيث تضمنت 
معلومات حول األوضاع السياسية والدينية يف البحرين خالل فرتة البحث.

)1( الخطي )2002( مصدر سابق، ص 230.
)2( المصدر نفسه، ص 231.
)3( المصدر نفسه، ص 391.
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املبحث الرابع

 اإلشكاليات املتعلقة باستخدامات املصادر

يتبني من خالل االطالع على كتابات املؤرخني احملدثني حول تاريخ البحرين يف القرن 
السادس عشر وجود جمموعة من اإلشكاليات املتعلقة باالستفادة من النصوص التارخيية، 
إبان  البحرين  األوضاع يف  للخروج بصورة واضحة عن حقيقة  توظيفها  القدرة على  ومدى 

القرن السادس عشر، ومن أهم هذه اإلشكاليات: 

أ- عدم حتقيق التوازن بني الروايات التارخيية

رئيسة حول  روايات  ثالث  السادس عشر  القرن  إبان  البحرين  تاريخ  للباحث يف  يتوفر 
األحداث اليت وقعت يف تلك الفرتة، وهي:

الرمسية،  واملراسالت  التقارير  من:  أطرافها  مجع  ميكن  اليت  الربتغالية:  الرواية   -1
للمصادر  القارئ  نظر  يلفت  ما  وأكثر  الربتغاليني،  املؤرخني  ومصنفات  الرحالة  وكتب 
ففي  العربي؛  اخلليج  يف  احملليني  السكان  ضد  الصلييب  الديين  التعصب  روح  الربتغالية 
حتليله للمصادر الربتغالية يف تاريخ اخلليج العربي، أشار طارق احلمداني إىل وجود: »روح 
من  الربتغاليون  ارتكبه  ما  كل  يربر  كان  حيث  باروس،  كتابات  يف  ظاهرة«  تعصبية 

ختريب وتدمري يف موانئ اخلليج العربي.)1( 

سياسياً  تعصباً  »يظهر  الذي:  باربوسا  دوراتي  عند  نفسه  النمط  احلمداني  وتتبع 
للربتغاليني عندما يتحدث عن مواقفهم السياسية املتطرفة جتاه سكان املنطقة«.)2( 

أما املؤرخ فاريا دا سوزا فإنه قد متيز بتعصب للقادة الربتغاليني، وأظهر حقداً وكراهية 
جتاه املسلمني، ولذلك فإنه كان مييل إىل املبالغة يف تصوير عدد القتلى من املسلمني يف 
املعارك اليت جرت ضد الربتغاليني، ويسهب يف تصوير املمارسات اإلرهابية والوحشية اليت 

مارسها الربتغاليون على أنها أعمال بطولية ذات طابع ديين.)3( 

العربي«،  الخليج  في  البرتغالية  والسيطرة  الغزو  المنشورة عن  والمصادر  الوثائق  في  »دراسة   )1988( الحمداني  نافع  )1( طارق 
الوثيقة، العدد 12، يناير ، 1988مركز الوثائق التاريخية، البحرين. ص 82.

)2( المرجع السابق، ص 87.
)3( المرجع نفسه، ص.ص 89-88.
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وعلى الصعيد الرمسي فإن مراسالت وتقارير نواب امللك باهلند، وباألخص منهم أفونسو 
املفرطة  والكراهية  الصلييب،  التعصب  طابع  عليها  يطغى   ،)1515-1509( دلبوكريك 
جتاه السكان احملليني، باإلضافة إىل اعتبار التنكيل بهم وتعذيبهم من األعمال الصاحلة 
اليت تقربهم من الرب، بل كان أغلب القادة الربتغاليني مسكونني مبصاحبة القديسني 

هلم يف معاركهم ضد املسلمني.

كما ميكن مالحظة سلوك املصادر الربتغالية مسلك االنتقائية يف الكتابة حول تاريخ 
األقاليم اليت خضعت هلم، حيث يبالغ الربتغاليون يف احلديث عن انتصاراتهم، ويتجاهلون 
احلديث عن هزائمهم، ويغيبون الصورة املشرقة للمقاومة احمللية للغزو الربتغالي. وبسبب 
الضباط  النشغال  نظراً  العربي،  اخلليج  تاريخ  من  كثرية  فصول  تغيب  االنتقائية؛  تلك 
الربتغاليني يف مهمات أخرى كتوطيد نفوذهم يف اهلند على سبيل املثال، وبذلك فإنه ال 
ميكن االقتصار على املصادر الربتغالية دون غريها يف التأريخ ألحداث اخلليج العربي يف 

القرن السادس عشر. 

لدى كتابتهم عن األقاليم  بل إن بعض الكتاب الربتغاليني قد أظهروا جهاًل واضحاً 
العربية اليت وصلت إليها قواتهم ألول مرة يف مطلع القرن السادس عشر، فمنهم من جعل 
البحرين يف الساحل الشرقي للخليج العربي، ومنهم من اعتمد على األساطري واخليال لدى 

التأريخ ألحداث املنطقة.

وعلى الرغم من ذلك كله، فإنه ال ينبغي التقليل من أهمية املادة الربتغالية كمصدر 
أساسي من مصادر تاريخ البحرين واخلليج العربي بصورة عامة، إذ أنها تنفرد مبعلومات ال 
ميكن توفرها يف أي مصدر آخر، إال أن أغلب املادة الربتغالية قد وصلتنا باللغة اإلجنليزية، 
إذ اهتم الربيطانيون برتمجة كتب الرحالة واملسؤولني الربتغاليني، ومن ثم ترمجت بعض 
وقوع  إىل  الرتمجة  تكرار  عملية  وأدت  العربية،  اللغة  إىل  اإلجنليزية  من  املصنفات  هذه 
أخطاء فادحة يف حتديد بعض املواقع واألمساء واأللقاب، إذ ميكن مالحظة تسمية قائد 
القلعة الربتغالية بهرمز: »حاكم هرمز«، مما أدى إىل استناجات خاطئة تتمثل يف اعتبار 
غياب سلطة هرمزية حملية يف بعض الكتابات، وعلى الصعيد نفسه أضفيت على احلكام 
احملليني ألقاباً متباينة، فيالحظ إطالق مسميات: »ملك«، و»سلطان«، و»حاكم« و»وزير« 
على الشخص نفسه، ونتج عن ذلك تذبذب بعض الكتابات التارخيية املعاصرة يف حتديد 

مكانة الزعماء احملليني ومستوى سلطتهم. 
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واملراسالت  اسطنبول،  من  الصادرة  الرمسية  التقارير  يف  املتمثلة  العثمانية:  الرواية   -2
املتعلقة بالبحرين يف سجالت الواليات العثمانية يف والييت البصرة واألحساء، ومتيل هذه 
املصادر إىل تضخيم الوجود العثماني يف اخلليج العربي، وباألخص يف البحرين اليت اعتربها 
العثمانيون جزءاً من النظام اإلداري العثماني خالل الفرتة 1534-1600، فقد جنح حكام 
وتقبلوا  حبكمهم،  العثمانية  السلطة  اعرتاف  على  احلصول  يف  الفرتة  تلك  يف  البحرين 
يف  البحرين  ودخلت  العثمانيني،  السالطني  قبل  من  عليهم  أضفيت  اليت  الرمزية  األلقاب 
سجالت الدولة العثمانية باعتبارها إحدى الواليات التابعة إليالة األحساء، وسار العثمانيون 
على شاكلة الربتغاليني يف تضخيم دورهم يف اخلليج العربي، وكتابة التقارير واملصنفات 

اليت تبالغ يف تقدير حجم قوتهم ونفوذهم يف املنطقة.

من  الثاني  النصف  إال يف  البحرين  عن  تتحدث  ال  أنها  العثمانية  املصادر  واملالحظ يف 
التارخيية،  الفرتة  حيث  من  ومتباعدة  مقتضبة  معلومات  تظهر  إذ  عشر،  السادس  القرن 
وذلك وفق ما يتزامن مع جتدد اهتمام القادة العثمانيني بتوطيد نفوذهم، ومواجهة األساطيل 
بالنسبة  مهم  حدث  يقع  عندما  إال  البحرين  اسم  يظهر  فال  العربي،  اخلليج  يف  الربتغالية 
للوجود العثماني يف األحساء، وال يبذل املسؤولون العثمانيون جهداً كبرياً يف كتابة تقارير 
مفصلة عن األوضاع احمللية يف البحرين على الرغم من اعتبارها جزءاً من دولتهم مرتامية 
األطراف، وحتى عندما ترد البحرين يف السجالت اإلدارية فإنه ميكن مالحظة غياب اسم 

القائد العثماني املفرتض هلا، مما يعين بأنها كانت ختضع لسلطة حاكم حملي.

وعلى الرغم مما تقدمه املصادر العثمانية من مادة حول تاريخ البحرين، وما تنفرد به 
من معلومات حول حكامها احملليني إال أن يد البحث العلمي ال تزال بعيدة إىل حد كبري 
عن الوثائق العثمانية، اليت يندر وجود اخلرباء يف قراءتها وترمجتها إىل اللغة العربية، إذ 
ميكن القول بأن الرواية العثمانية ألحداث اخلليج العربي ال تزال غائبة عن البحث العلمي 

إىل حد كبري.

3- الرواية احمللية: اليت قام الباحث جبمع مادتها من املصنفات التارخيية املعاصرة ألحداث 
تلك الفرتة، والقليل من كتب األدب والرتاجم، والوثائق احملفوظة بقسم املخطوطات يف متحف 
البحرين الوطين، باإلضافة إىل الكتابة املنقوشة على احلجارة يف املواقع التارخيية بالبحرين. 
ومتثل هذه املادة يف جمموعها كنزاً مثيناً ال يزال غائباً عن جهود البحث التارخيي احمللي.
فاملصادر احمللية جترب نقص املادة الربتغالية والعثمانية من حيث تعلقها باألوضاع احمللية، وتقدم 

يف الوقت ذاته وجهة نظر مغايرة عن األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية بالبحرين. 
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وتظهر املصادر احمللية بصورة أوضح يف النصف الثاني من القرن السادس عشر، من 
خالل النقوش وحجج البيع وبعض كتب الرتاجم واألدب.

وعلى الرغم من أن البحرين مل حتظ يف تلك الفرتة مبؤرخ حملي، معاصر ألحداث القرن 
السادس عشر، إال أن ذلك ال ينبغي أن يؤدي إىل االستنتاج اخلاطئ بأن أهل البحرين قد 
أهملوا تارخيهم، فالقرائن التارخيية تشري إىل أن احلكام واملسؤولني والقضاة قد قاموا 
بتوثيق األحداث املهمة وختليدها، ولكن يد البحث العلمي ال تزال قاصرة عن سرب أغوارها 

والبحث عنها يف مظانها. 

ب- عدم إعطاء القوى احمللية حقها من الدراسة والتحليل 

يف تقييمه للمصادر الربتغالية يف كتابة تاريخ اخلليج العربي، أشار أمحد بوشرب إىل 
أن هذه املصادر ال تغطي: 

»تاريخ السواحل العربية اإلسالمية تغطية كاملة، فهي ال تتحدث عنها إال حينما تثري 
اهتمام املسؤولني الربتغاليني، وكلما أشارت إليها، نظرت إليها من وجهة نظر املستعمر، 
وحسب مصاحله، ال من وجهة نظر السكان العرب، فهي لذلك تهتم بأحداث وأشياء قد ال 
تهمنا حنن بالضرورة، كما أنها حررت على يد أناس كانوا يهدفون من ورائها إىل متجيد 
أنفسهم ودينهم وبالدهم، األمر الذي جيعلها تفتقر إىل املوضوعية افتقاراً صارخاً ال حيتاج 

إىل إثبات«.)1(

وقد وقعت العديد من املصنفات التارخيية املعاصرة حتت تأثري املصادر الربتغالية، حيث 
وجدت بعض الكتابات احمللية اليت تؤرخ لإلمرباطورية الربتغالية الشرقية، وتعدد إجنازات 

قادتها الكبار، باعتبارها جزءاً من تاريخ البحرين احلديث.

وميثل هذا النمط من التدوين التارخيي حتدياً ثقافياً خطريًا، يكمن يف تقمص بعض 
املؤرخني احملليني للرواية االستعمارية اليت نظرت بصورة سلبية إىل أنظمة احلكم واإلدارة 
احمللية وعمدت إىل تشويهها. وعلى الرغم من ضرورة عدم جتاهل الدور الربتغالي أو العثماني 
أو الصفوي يف املنطقة، إال أنه ال بد يف الوقت نفسه من حتقيق التوازن بني خمتلف املصادر، 
واملقارنة بينها، واألخذ يف االعتبار ماهية الدوافع اليت حدت بكتّاب القوى االستعمارية 

إىل نشر أعماهلم.

)1( أحمد بوشرب )1984( »مساهمة المصادر والوثائق البرتغالية في كتابة تاريخ البحرين«، مرجع سابق، ص.ص 119-118. 
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تفاصيلها،  القرصنة بكل  أعمال  الربتغالية  األساطيل  فيه  مارست  الذي  الوقت  ففي 
عمد بعض الكتاب احملليني إىل اإلشادة بدور الربتغاليني يف: »تنظيم احلركة املالحية يف 

مياه اخلليج العربي«.

وعلى الرغم من أعمال التدمري واحلرق اليت افتخر الربتغاليون بها، أثنت بعض املصنفات 
احمللية املعاصرة على دور الربتغاليني يف تطوير قطاعات الزراعة والتجارة ومهنة الغوص يف 

البحرين.

على  واالقتصار  التجين  أسلوب  انتهاج  إىل  العلمي  بالبحث  ذلك  يؤدي  أن  ينبغي  وال 
ذكر سلبيات الوجود االستعماري، بل جيب أن يدفع باملؤرخ احمللي إىل حتقيق املوضوعية 
التارخيية املتضمنة لرواية احلدث من خمتلف أبعاده، والبحث يف أتون الروايات املتضاربة 
عن اجلذور االقتصادية واالجتماعية والسياسية، وحتى الثقافية اليت قامت عليها مملكة 
املصادر  وإنصاف ال ميكن حتقيقهما من خالل االقتصار على  البحرين، وذلك حبيادية 
الغربية، أو النظر بعني املستعمر يف تقييمه املنحاز للشعوب العربية اإلسالمية اليت بذلت 

قصارى جهدها للمحافظة على هويتها واستقالهلا عن أطماع الغزاة.

تلك  بتقصي  املعاصر  التارخيي  البحث  يقوم  أن  وقادتها،  احمللية  للشعوب  الوفاء  ومن 
اجلهود اليت شيدت على أسسها مملكة البحرين، ال على األسس االستعمارية اليت كانت 

تهدف إىل تشييد أجماد إمرباطوريات أخرى تقع يف أقصى الغرب.

ج- عدم فهم طبيعة املرحلة واخلروج بنتائج غري دقيقة

تشتمل الروايات التارخيية املعاصرة على مجلة من األخطاء املبنية على قصور التأصيل 
التارخيي، وعدم حتقيق التوازن يف االعتماد على مصادر دون غريها، ومن أهم املغالطات 

التارخيية اليت يهدف البحث إىل مناقشتها وتفنيدها:

1- االدعاء بأن البحرين قد خضعت لالحتالل الربتغالي يف القرن السادس عشر

فاملصادر الربتغالية تؤكد عدم وجود أي قوة عسكرية برتغالية يف البحرين إبان القرن 
السادس عشر، بل إن تعليمات نواب امللك الربتغالي جبوا يف اهلند كانت تشدد على عدم 
البحرين، وذلك ألسباب عدة  بتواجد عسكري طويل األمد يف  الربتغالية  القوات  توريط 

منها: انتشار األوبئة يف أرضها، وضحالة مياهها، وبعدها عن مركز اإلمدادات بهرمز.
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عسكرية  محالت  لسلسة  البحرين  تعرض  بني  املؤرخني  بعض  لدى  اخللط  وقع  وقد 
مكتب  وتأسيس  املفروضة  السنوية  اإلتاوة  دفع  على  حكامها  محل  إىل  تهدف  برتغالية 
متثيل جتاري من جهة، وبني خضوع البحرين لسلطة احتالل برتغالية من جهة أخرى، وهو 

أمر تنفيه املصادر الربتغالية بصورة قاطعة. 

2- االدعاء بأن البحرين قد خضعت لسلطة هرمز

اعترب الربتغاليون البحرين أحد األقاليم التابعة هلرمز، وهو أمر كان موضع نزاع بني 
البحرين ساعدتهم قوات هرمزية،  اهلرمزيني واجلبور، وعندما قام الربتغاليون مبهامجة 
الضرائب، ولكن وجود موظفي  ذلك تكليف مسؤولني هرمزيني مبهمة مجع  ونتج عن 
اجلمارك اهلرمزيني مل يستمر يف البحرين لفرتة طويلة، يف الوقت الذي أخذت تفقد فيه 
هرمز مكانتها السياسية واالقتصادية. ونتيجة لذلك فإن الوجود اهلرمزي يف البحرين قد 
اقتصر على الفرتة 1521-1529، ثم ظهر مرة أخرى عام 1600. أما يف السنوات الواقعة بني 
هاتني الفرتتني فإن االهتمام اهلرمزي بالبحرين كان يقتصر على محلة برتغالية-هرمزية 
مشرتكة لطرد العثمانيني من البحرين، ومحلة أخرى حمدودة عام 1577، وتشري املصادر 
إىل أن اإلتاوة السنوية املفروضة على البحرين مل تكن تدفع هلرمز يف أغلب سنوات تلك 

الفرتة.

3- افرتاض عدم وجود نظام إدارة وحكم حمليني

دفعت النتائج اخلاطئة )املبنية على افرتاض وجود احتالل برتغالي-هرمزي يف البحرين( 
إىل استبعاد قيام نظام حكم وإدارة حمليني، حيث أسهبت بعض الكتابات املعاصرة يف 
احلديث عن: »احلكام اهلرمزيني للبحرين«، وعن: »البحرين حتت االحتالل الربتغالي«، 
البحرين قد حظيت  أن  إذ  الصعيد احمللي،  األوضاع على  النظر يف تطورات  دون حماولة 
الظروف  مع  التعامل  يف  سياسية  برباعة  متيزوا  الذين  احملليني  احلكام  من  مبجموعة 
عن  واستقالهلا  البحرين  سيادة  ترسيخ  يف  وجنحوا  األمنية  التحديات  ومواجهة  الدولية، 

النفوذ األجنيب.

4- االعتقاد بعدم وجود مادة حملية حول تاريخ البحرين

نظراً لتغلب نزعة النمطية والتكرار يف بعض املصنفات املعاصرة؛ فقد ظهر قصور يف 
تقصي املصادر احمللية، وبذل اجلهد للبحث عنها، والسعي إىل سرب أغوارها، واالستفادة 
مما هو متاح منها يف البحث العلمي، وال بد من اإلشارة يف هذا الصدد إىل ظاهرة االنفصام 
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ولتحقيق  التاريخ من جهة أخرى.  اآلثار من جهة، وكتاب  الباحثني يف جمال  السليب بني 
املوضوعية والتوازن فإنه ال بد أن يستفيد البحث التارخيي من خمتلف املصادر املعاصرة 
العلمية اليت  املادة  الرتاجم واألدب، وغريها من  كالنقوش، واآلثار، والعمالت، وكتب 

تعد من أهم مصادر تاريخ البحرين إبان القرن السادس عشر.
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شهدت منطقة اخلليج العربي حتوالت كربى يف القرن السادس عشر امليالدي، حيث 
ظهرت، وألول مرة، ثالث قوى كربى يف مياه اخلليج العربي: 

الدمار يف  من  مع ظهورها حالة  تزامن  اليت  الصفوية  الدولة  تأسست  ففي سنة 1500 
لتوطيد  وحشية  أساليب  الصفوي  إمساعيل  الشاه  الدولة؛  مؤسس  اعتمد  فقد  املنطقة، 
حكمه، ونتيجة لذلك، فقد كان القسم الشرقي من اخلليج العربي مشغوالً يف حروب 

داخلية مثلت مرحلة انتقالية حنو العصر احلديث. 

ويف سنة 1507 شهدت سواحل ُعمان طالئع الغزو األوروبي متمثلة يف األسطول الربتغالي 
بقيادة أفونسو دلبوكريك الذي مل تكن دولته بأقل دموية من الدولة الصفوية، فقد شن 
احمللية  البحرية  القوى  مجيع  تدمري  بهدف  النطاق  واسعة  عسكرية  محلة  الربتغاليون 

وإخضاع املوانئ الُعمانية. 

وعندما متكن الربتغاليون من السيطرة على حركة املالحة والتجارة، فرضوا نظاماً 
جديداً يقوم على االحتكار والفساد املالي واإلداري، وامتد هذا النظام طيلة القرن السادس 
الغزو  ملوجات  واسعة  البوابة  اهلندي  الربتغالية على احمليط  السيطرة  فتحت  عشر، كما 

األوروبي اليت دمرت اقتصاديات القوى العربية واإلسالمية وفرضت عليها التبعية للغرب.

 ،1534 سنة  منذ  العثمانية  الدولة  ظهرت  فقد  العربي  للخليج  الغربي  الشمال  يف  أما 
وحتول اهتمام سالطينها حنو الشرق لالخنراط بصورة أكرب يف شؤون املنطقة العربية، 
ببدء سلسلة معارك طاحنة بني الصفويني والعثمانيني استمرت  وكان هذا التحول نذيراً 
طوال القرن السادس عشر، ويف هذه األثناء بذل العثمانيون حماوالت عدة للسيطرة على 

احلركة املالحية يف احمليط اهلندي وحبر العرب إال أن حماوالتهم باءت بالفشل.

ومل تكن األوضاع يف ُعمان ختتلف عن األوضاع العامة يف منطقة اخلليج العربي؛ فقد 
بن إمساعيل  اإلمام حممد  واإلباضيني، ومتكن  النبهانيني  بني  األمد  اندلع صراع طويل 
اإلباضي من قتل امللك سليمان النبهاني واالستيالء على حكمه بصورة مؤقتة سنة 1500، 
ويف عهده )1500-1535( ازدادت الفرقة الداخلية وتشتت الكلمة، حيث توزع احلكم يف 
ُعمان أربع مراكز رئيسة للقوى، وهي اإلمامة اإلباضية يف نزوى، والنبهانية غالباً يف بهال، 

وبنو جرب الذين كانوا ينازعون اهلرمزيني يف السيطرة على املناطق الساحلية.
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مواجهة  البحرين  حكام  على  كان  الصراعات،  من  املتالطم  البحر  هذا  خضم  ويف 
أطماع القوى اإلقليمية والدولية  اليت كانت كل واحدة منها ترى يف جزر البحرين مفتاحاً 
للسيطرة على حركة املالحة والتجارة داخل اخلليج العربي، ونتيجة لذلك فإنه ال ميكن 
التأريخ للبحرين يف معزل عن الصراع الدائر يف اخلليج العربي، حيث كان أرخبيل اجلزر 
واإلقليمية  احمللية  البحرين  سياسة  فهم  ميكن  وال  الصراع.  هذا  حماور  أهم  من  نفسه 
القوى  سقطت  فقد  وصراعاته،  تفاصيله  بكل  اإلقليمي  املشهد  أجزاء  باستكمال  إال 
اإلسالمية التقليدية يف ُعمان، وفقدت هرمز مكانتها يف التجارة الدولية، وانهار حكم 
العربي مير مبرحلة حتول كربى  اخلليج  وأخذ  العربية،  اجلزيرة  اجلبور يف شرقي شبه 

تؤذن باالنتقال إىل العصر احلديث. 

تفسري  إلعادة  حماولة  يف  اإلقليمي  الواقع  مالمح  أهم  باستعراض  الفصل  هذا  ويعنى 
الكثري من الظواهر اليت أثرت بصورة مباشرة على األوضاع احمللية يف البحرين، ومن أهم 
هذه املراجعات حتديد طبيعة السيطرة الربتغالية على هرمز واملوانئ العمانية، ومقارنتها 
مع نظام احلماية الربيطانية يف القرن التاسع عشر، وباإلضافة إىل ذلك فإن تفسري منط 
اإلدارة اهلرمزية للكيانات التابعة هلا يف القرن السادس عشر هو أمر أساسي لفهم أحداث 
املنطقة، وال ميكن التغاضي عن حالة التعصب الديين واملذهيب املقيت الذي ساد منطقة 
اخلليج العربي والذي تبنته العديد من القوى كسياسة رمسية مت توظيفها يف تأجيج نريان 

الصراع.
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املبحث األول 

الغزو الربتغايل ملنطقة اخلليج العربي

تعود بدايات قصة الغزو الربتغالي للخليج العربي إىل عام 1498، عندما جنح فاسكو دي 
غاما يف العبور بسفنه إىل اهلند عرب جنوب إفريقيا، ومن ثم العودة سنة 1499 حيث استقبل 
استقبال األبطال الفاحتني، وكان يف مقدمة مستقبليه امللك مانويل الثاني )1521-1495( 
الذي عقد معه عدة اجتماعات مطولة عرض فيها دي غاما خططه االقتصادية والعسكرية 

اليت تهدف إىل اإلطاحة بالوجود العربي-اإلسالمي يف احمليط اهلندي.)1( 

ونتيجة لتلك التقارير قرر امللك مانويل الثاني إيفاد املزيد من احلمالت العسكرية بهدف 
توجيه ضربات حلركة التجارة اإلسالمية، والعمل على تأسيس مراكز جتارية للربتغاليني 
يف اهلند. وسرعان ما اصطدمت السفن الربتغالية بأساطول املماليك يف احمليط اهلندي، 
حيث اختذ الربتغاليون من السفن اإلسالمية يف احمليط اهلندي هدفاً حلمالتهم؛ ففي سنة 
1504 أرسل املماليك أسطوالً جتارياً إىل ساحل املليبار اهلندي جللب التوابل، ولكن هذه 
السفن تعرضت لعدوان برتغالي فلم تتمكن من العودة إىل مصر، وما عاد منها كان فارغاً 
الربتغاليني،  سلوك  عن  مروعة  قصصاً  السفن  ركاب  ونقل  هلا،  الربتغاليني  نهب  بسبب 
وكانت هذه احلادثة إيذاناً ببدء سلسلة من أعمال القرصنة البحرية اليت شنها الربتغاليون 

يف احمليط اهلندي واليت تهدف إىل ضرب حركة التجارة اإلسالمية. 

وأمام هذه األعمال العدوانية قرر السلطان اململوكي قانصوه الغوري إيفاد بعثة برئاسة 
األسقف ماوروس دي سان برنادينو رئيس دير جبل صهيون ببيت املقدس ومعه راهبان إىل 
البابا بروما وملوك أوروبا للوقوف على األوضاع السياسية وإقناع البابا على حث الربتغاليني 
لوقف أعماهلم العدوانية يف احمليط اهلندي، وإال فإن الغوري سيجد نفسه مضطراً إلغالق 
كنيسة القيامة ومنع احلجاج املسيحيني من دخول بيت املقدس، وما إن بلغ البابا يوليوس 
لينقلوا  والربتغال  إسبانيا  ملكي  إىل  بابويني  مبعوثني  أوفد  حتى  التهديدات  هذه  الثاني 
الربتغالي  امللك  فعل  رد  اململوكي، وكان  السلطان  بها  بعث  اليت  الرسالة  هلما مضمون 
التهديدات ألنه  تلك  القلق من  بعدم  البابا  أرسل يطمئن  أنه  الثاني )1521-1495(  مانويل 
قرر القضاء على أي قوة إسالمية تقف يف وجهه، وأخربه بعزمه على مهامجة سواحل اهلند 
نيته  وأكد  والبحر األمحر،  املندب  باب  ليتمكن من غلق مضيق  العرب  الشرقية وحبر 

احتالل هرمز وما جاورها ليغلق اخلليج العربي يف وجه املالحة اإلسالمية. 

)1( فالح حنظل )1997( العرب والبرتغال في التاريخ 711-1720، المجمع الثقافي، أبو ظبي. ص 115.
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وقد شرع مانويل يف تنفيذ خططه، فأوفد فرنسيسكو دامليدا سنة 1505 يف بعثة تهدف 
التقليدية  معابرها  وإغالق  البحرية  التجارة  حركة  على  الربتغالية  السيطرة  إحكام  إىل 
عرب البحر األمحر واخلليج العربي، وحماولة حرفها عرب رأس الرجاء الصاحل، واستحدث 

منصب نائب امللك الذي تواله دامليدا )1505-1509( للمرة األوىل. 

وحبلول شهر سبتمرب من العام نفسه جنح دامليدا يف بسط السيطرة الربتغالية على ساحل 
املليبار بصورة نهائية واختاذ كوشني عاصمة له، وملواجهة اخلطر الربتغالي جهز املماليك 
األمحر  البحر  يف  الرئيسة  املوانئ  بتحصني  الغوري  السلطان  قام  كما  ضخمًا،  أسطوالً 
وبسط السيطرة على عدن، ومن ثم مالحقة السفن الربتغالية يف احمليط اهلندي وتعقبهم 
يف اهلند للقضاء على أعمال القرصنة اليت كانوا يقومون بها هناك. ويف سنة 1507 جنح 
األسطول اململوكي -بالتحالف مع القوى اإلسالمية يف اهلند- يف إحلاق هزمية باألسطول 

الربتغالي يف ميناء شول قتل فيها قائد احلملة لورنزو ابن فرنسيسكو دامليدا.

وأمام هذه اهلزمية النكراء قرر مانويل تدعيم وضع دامليدا يف اهلند عن طريق إرسال 
محلة جديدة بقيادة تريستيان داكونها، ومعه أفونسو دلبوكريك، يف 16 سفينة حربية 
إنهاء السيطرة اإلسالمية على جتارة اهلند واحتالل موانئ عمان، وإغالق  وكان هدفها 

املمرين املائيني العربيني وهما: البحر األمحر واخلليج العربي.)1( 

اجته داكونها بأسطوله حنو سواحل شبه اجلزيرة العربية مستولياً على جزيرة سوقطرة 
أفونسو دلبوكريك على رأس  وأقام فيها قلعة برتغالية، ثم غادر متجهاً إىل اهلند تاركاً 
البحر األمحر،  املسلمني عرب  وإعاقة جتارة  إليه مهمة مهامجة عدن  سبع سفن، وأوكل 
التعليمات واجته بأسطوله الصغري حنو جزيرة هرمز وأخذ  إال أن دلبوكريك خالف تلك 
يدمر يف طريقه كل سفينة إسالمية تقابله، ويف طريقه إىل هرمز شن دلبوكريك محلة 
عسكرية استهدفت موانئ عمان؛ ففي شهر أغسطس 1507 سيطر على قلهات، ثم انتقل 
أمام  انهارت حتصيناتها  اليت  ذلك حنو مسقط  بعد  واجته  عنوة،  احتلها  اليت  قريات  إىل 
مدافعه، وبعد سقوط مسقط، خضعت صحار، وخورفكان، ثم وصل األسطول الربتغالي 
إىل هرمز اليت مت إخضاعها بعد معركة تكبد فيها اهلرمزيون خسائر فادحة، واضطروا 
لتوقيع معاهدة تنص على خضوع ملك هرمز سيف الدين للتاج الربتغالي، وتعهده بدفع إتاوة 
سنوية للربتغاليني، باإلضافة إىل إعفاء السفن الربتغالية من رسوم اجلمارك وختويلهم حق 

السيطرة على احلركة املالحية يف اخلليج العربي من خالل فرض نظام الرتاخيص.)2( 

)1(  المرجع السابق، ص.ص 157-147.
)2( بدر الدين عباس الخصوصي )1978( دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر، منشورات دار السالسل، الكويت. ص 17.
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وبعد إحكام السيطرة على هرمز شرع دلبوكريك يف تشييد قلعة برتغالية بها، مما 
أدى إىل سخط جمموعة من الضباط حتت إمرته، والذين ارتأوا بأن دلبوكريك قد ذهب 
إىل  للذهاب  دلبوكريك  له من لشبونة، فاضطر  اليت وجهت  التعليمات  بعيداً يف خمالفة 
اهلند حيث اختلف مع دامليدا، الذي كان يعتقد بأن إمكانيات الربتغاليني ال تسمح هلم 
بصورة  االعتماد  عليهم  يتوجب  وبأنه  اهلند،  يف  مركزهم  عن  بعيدة  مستعمرات  بإقامة 
أكرب على دوريات أساطيلهم اليت يسريونها يف تلك املناطق للقضاء على حركة التجارة 
اإلسالمية. وتبني فيما بعد بأن امللك مانويل كان مييل إىل وجهة نظر دلبوكريك يف العمل 
على إجبار القوى احمللية لالعرتاف بسلطة الربتغاليني وإنشاء املراكز التجارية اليت تدعمها 
القوة العسكرية يف املواقع االسرتاتيجية يف احمليط اهلندي، ولذا فقد وقع االختيار على 
دلبوكريك ليتوىل منصب نائب امللك يف اهلند خالل الفرتة 1509-1515، وسرعان ما نقل 

دلبوكريك مركزه من كوشني إىل جوا. 

وبعد أن جنح يف توطيد سلطته يف اهلند قام دلبوكريك بشن سلسلة عمليات عسكرية 
بهدف السيطرة على عدن إلغالق البحر األمحر، كما عمد إىل توطيد نفوذه يف اخلليج 
العربي من خالل تسيري محلة جديدة إىل هرمز والتوغل بأسطوله يف مياه اخلليج العربي، 
ويف هذه األثناء جنحت املساعي الدبلوماسية للربتغاليني يف إقامة عالقات قوية مع الدولة 
احلركة  على  الربتغالية  بالسيادة  إمساعيل  الشاه  من  اعرتاف  على  واحلصول  الصفوية، 

املالحية والتجارية يف احمليط اهلندي وحبر العرب.)1( 

ديسمرب  يف  املنية  وافته  امللك  نائب  منصب  يف  دلبوكريك  قضاها  سنوات  ست  وبعد 
تغيري  إىل  عمد  الذي   )1518-1515( سواريز  لوبو  وخلفه  جوا،  عاصمته  يف  ودفن   1515
السياسة الربتغالية جتاه القوى احمللية، إذ كان يهدف إىل إنعاش التجارة الربتغالية سلمياً 
ودون اللجوء إىل التنكيل أو البطش، فقام بإطالق اجملال للنشاطات التجارية التقليدية يف 
اخلليج العربي ولكن بشرط أن يتم ذلك حتت إشراف الربتغاليني، ومتكن الربتغاليون 
بفضل هذه السياسة من حتقيق العديد من املكاسب منها: االستفادة من األمناط التجارية 
التقليدية، حيث بدأت تتدفق كميات كبرية من البضائع عرب اخلليج العربي، ونتج عن 
ذلك االنفتاح تغري يف معامل السياسة الربتغالية يف الشرق؛ حيث انغمس الضباط الربتغاليون 
يف ممارسة النشاط التجاري، وأدى ذلك إىل زيادة معاناة السكان احملليني من االحتكار 
الذي مارسه الربتغاليون، باإلضافة إىل رفع الضرائب اليت كانوا يفرضونها على املوانئ 
اإلسالمية، مما أجج العديد من الثورات احمللية اليت كان أغلبها ناجتاً عن املبالغة يف زيادة 

الضرائب املفروضة على موانئ اخلليج العربي.)2(

)1( المرجع السابق، ص 21.
)2( جمال زكريا قاسم )1985( دراسة لتاريخ اإلمارات العربية في عصر التوسع األوروبي األول 1507-1840، دار الفكر العربي، 

القاهرة. ص.ص 74-73.
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وقد عانت البحرين بصورة خاصة من تعسف الربتغاليني الذين شنوا محلة إلخضاعها يف 
يوليو 1521، وكانت هذه األحداث سبباً يف اندالع مترد عام يف املناطق اخلاضعة للنفوذ 
العربي يف نوفمرب 1521، ومشلت هرمز وظفار ومسقط وغريها من  الربتغالي يف اخلليج 
الربتغاليني  ولكن  قريات.  ميناء  حتى  البحرين  من  املمتدة  العربية  اجلزيرة  شبه  سواحل 
تورانشاه يف قشم،  اهلرمزي  امللك  انتهى مبقتل  الذي  التمرد  القضاء على ذلك  جنحوا يف 
وعزز الربتغاليون بعد ذلك موقفهم وضاعفوا قيمة الضرائب املفروضة على ُعمان والقطيف 

والبحرين. 

ويف العامني 1526 و1527 متكن الربتغاليون من إمخاد حركات مترد أخرى يف مسقط 
للمرة  الربتغالية  السفن   ظهرت  أيضاً  العام  ذلك  البحرين عام 1529، ويف  ثم يف  وقريات 
األوىل يف البصرة وطالب قائد احلملة احلاكم العربي بتقديم سبعة سفن جتارية عثمانية 
هلم، ومنع الرعايا العثمانيني من ارتياد املنطقة للقيام بأعمال جتارية، وعندما قوبل هذا 
الطلب بالرفض قصف الربتغاليون مدينة البصرة وتوغلوا صعوداً يف شط العرب وأحرقوا 

عدداً من القرى.)1( 

وبعد أن ثبت الربتغاليون سلطتهم يف ُعمان وشرقي شبه اجلزيرة العربية متركزوا يف 
مواقع جتارية على سواحل املنطقة فبنوا فيها احلصون املشرفة على املدن وفرضوا رقابة 
ويف  الباهظة،  اجلمركية  والرسوم  الضرائب  يتقاضون  وأخذوا  اجلمارك،  حركة  على 
هذه األثناء كانوا يهامجون السفن اإلسالمية يف عرض البحر. لكن الربتغاليني -بعد أن 
أخضعوا هرمز وموانئ ُعمان- مل يتدخلوا يف الشؤون الداخلية لتلك البالد، بل اقتصرت 
تصرفاتهم على حبك الدسائس وقبض الرشاوى ومنح الرخص. أما على اليابسة فإنه نادراً 
ما كان الربتغاليون خيرجون إىل مسافات تزيد عن مدى مدفعية سفنهم، ومل يكن يهمهم 

يف الواقع إال السلب والنهب.)2(

ولكن االمرباطورية الربتغالية الشرقية تلقت ضربة قاصمة عندما ُأعلن خضوع الربتغال 
إلسبانيا سنة 1580، وآل تاج الربتغال إىل فيليب الثاني ملك إسبانيا، فتحولت املستعمرات 
الربتغالية يف ما وراء البحار لتكون من مسؤولية امللك اإلسباني الذي مل يكن شديد احلرص 
على  الربتغالية  السيطرة  ضعف  إىل  ذلك  وأدى  السابقني،  الربتغال  ملوك  كحرص  عليها 
املستعمرات الشرقية، حيث انغمست اإلدارة الربتغالية الشرقية يف الفساد بعد أن أصبح اإلثراء 

الشخصي السريع ألفرادها على حساب السكان احملليني هو هدف قدومهم إىل املستعمرات.

)1( S. Miles )1966( The Countries and Tribes of the Persian Gulf, London. pp. 156-160.
)2( نيقوالي إيفانوف )2004( الفتح العثماني لألقطار العربية 1516-1574، دار الفارابي، بيروت. ص.ص 106-105.
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ويف السنوات األخرية من القرن السادس عشر بدأت األمور تتغري بصورة كبرية؛ حيث 
من  متكنوا  الذين  الربيطانيني  رأسهم  وعلى  جدد،  منافسني  قدوم  اهلندي  احمليط  شهد 
عبور رأس الرجاء الصاحل للمرة األوىل عام 1591، وتبعهم اهلولنديون الذين سجل أسطوهلم 
أول عبور لذلك امليناء سنة 1595، ويف أقل من مخس سنوات أصح للهولنديني أكثر من 
ستني سفينة جتارية تبحر يف احمليط اهلندي، وبدأت املنافسة بني هذه القوى للبحث عن 
مصادر التجارة الشرقية، وما لبث أن حتول هذا التنافس إىل اشتباك عسكري مسلح بني 
األطراف االستعمارية الثالثة وكان الربتغاليون هم اخلاسر األوحد من هذا الصراع، حيث 
هاجم الصفويون البحرين سنة 1602، ثم حتالفوا مع األسطول الربيطاني لطرد الربتغاليني 

من هرمز سنة 1622.)1(

أهم مالمح الغزو الربتغالي للمنطقة

إن الوقفة املتأنية حيال املصادر املنشورة حول حقبة النفوذ الربتغالي يف اخلليج العربي، 
تفرض على الباحث التوقف عند أهم مالمح ذلك النفوذ، ومراجعة بعض الروايات التارخيية 
اليت يتكرر سردها يف املؤلفات املعاصرة، وخباصة منها ما يتعلق بطبيعة فرض اهليمنة 
الربتغالية؛ فالقصور يف استيعاب منط اإلدارة الربتغالية لكيانها يف الشرق قد دفع ببعض 
الباحثني الفرتاض قيام الربتغاليني باحتالل املوانئ اليت خضعت لنفوذهم وتنصيب حكام 
برتغاليني عليها، كما أدى ذلك القصور إىل إضفاء منط من املثالية اإلدارية على الوجود 

الربتغالي يف اخلليج العربي، والبحرين بصفة خاصة.

اخلليج  يف  الربتغالي  للوجود  املعاصرة  التارخيية  الروايات  مراجعة  أن  هي  واحلقيقة 
العربي -بعيداً عن اجتهادات املؤرخني احملدثني وتفسرياتهم املتباينة لتلك املرحلة- تساعد 
على تقديم صورة أكثر وضوحاً حول النقاط اجلدلية اليت يكثر طرحها يف الكتابات 
التارخيية املعاصرة، ومن خالل ذلك ميكن تناول أهم مالمح الغزو الربتغالي يف احملاور 

الثالثة اآلتية:

أ- الروح الصليبية وتأثريها على حركة املالحة والتجارة

تغليب  حيث  من  العربي  للخليج  الربتغالي  الغزو  دوافع  حول  املؤرخني  نقاش  يكثر 
دفع  يف  تأثرياً  األكثر  العامل  شكلت  منها  واحدة  وأي  أوالدينية،  االقتصادية  العناصر 
الغزاة الربتغاليني حنو الشرق، فقد حتدثت املصادر التارخيية عن سعي الربتغاليني لتفادي 

)1( عصام سخنيني )1997( مملكة هرمز: أسطورة الخليج التجارية، ندوة الثقافة والعلوم، دبي. ص.ص 121-120.
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خالل  من  وذلك  أوروبا،  جتارة  على  اإلسالمية  القوى  فرضتها  اليت  الباهظة  الضرائب 
البحث عن معرب آخر للتجارة مع اهلند بعيداً عن السيطرة اإلسالمية على حركة التجارة 
بني القارات عرب البحر األمحر واخلليج العربي، باإلضافة إىل حماولة التخلص من احتكار 
جتار جنوة والبندقية لتجارة الشرق ومغاالتهم يف أسعار البضائع اليت كانوا يوردونها إىل 

أوروبا.)1( 

ومن جهة أخرى فإن الدوافع الدينية لدى الغزاة الربتغاليني قد استحوذت على اهتمام 
الربتغالية بهدف نشر  الدين يف احلمالت  تواجد رجال  الذين حتدثوا عن:  املؤرخني  بعض 
برسم  وإيعازه  املسلمني،  ضد  الربتغالية  للحمالت  البابا  ومباركة  الشرق،  يف  املسيحية 
الصليب على أشرعة السفن الربتغالية ومالبس حبارتها، وغريها من مظاهر احلقد الصلييب 

على العامل اإلسالمي.)2( 

إمرباطورية  بتأسيس  الربتغاليني  رغبة  يف  املتمثل  السياسي  العامل  ذلك:  إىل  يضاف 
توسعية يف آسيا وإفريقيا، وذلك بعد أن فشل الربتغاليون يف توسيع حدود دولتهم الربية، 
نائب  منصب  استحداث  ومت  واالقتصادي،  السياسي  نفوذهم  لزيادة  البحر  حنو  فاجتهوا 

امللك يف اهلند سنة 1505 تأكيداً ألهمية الوجود الربتغالي يف احمليط اهلندي.)3( 

ويف حديثها عن أهمية املوازنة بني هذه األهداف، وضرورة عدم االقتصار على واحدة 
من تلك العوامل، ناقشت فوزية اجليب بأن: 

»الرغبة القوية يف تربير محاس الربتغاليني ومآثرهم القتالية بالتعصب الديين قادت إىل 
الغزو الربتغالي  تضييق الفتحة اليت ينظر منها املؤرخون العرب إىل األحداث اليت رافقت 
أو نتجت عنه، وحكمت على مجيع أشكال البحث بأن تتقوقع  ]العربي[  ملنطقة اخلليج 

داخل نظرية احلمالت الصليبية ضد املسلمني«.)4(

ورأت فوزية اجليب بأن هذه النزعة تؤدي إىل خسارة الكثري من عناصر التفسري األخرى 
اليت قد تساعد يف فهم تطور األحداث يف تلك الفرتة فهماً أكثر واقعية يساعد بدوره على 
كشف أسرار بعض األحداث، وانتهت بعد مناقشة مطولة لدوافع الغزو الربتغالي إىل أنه:

)1( صالح العقاد )1974( التيارات السياسية في الخليج العربي، القاهرة. ص14.
المعارف،  منشأة  واإلقليمية،  الدولية  العالقات  تاريخ  في  دراسة  العربي،  الخليج  )د.ت(  مهنا  نصر  ومحمد  النبراوي  )2( فتحية 

االسكندرية. ص 107.
)3( بشير احمود كاظم )1988( »حركة الكشوف البرتغالية وأهدافها«، مجلة الوثيقة، ع12، يناير 1988، مركز الوثائق التاريخية، 

البحرين.
بيروت.  والنشر،  للدراسات  العربية  المؤسسة   ،1602-1521 البحرين  في  البرتغالي  النفوذ  تاريخ   ،)2003( الجيب  )4( فوزية 

ص22.
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من  يبقى  الربتغالي،  للغزو  الصلييب  اهلدف  حول  الكتابات  غزارة  من  الرغم  »على 
الصعب على القارئ املتمعن باألحداث االقتناع بهذه النظرية طاملا أن الغاية األوىل والواضحة 
للكشوف اجلغرافية الربتغالية كانت الوصول إىل مصدر التوابل واألفاويه والعمل على 

احتكار جتارتها سواء على مستوى النقل أو البيع أو التوزيع«.)1(

ولكن القراءة املتمعنة للمصادر الربتغالية تدفعنا إىل مراجعة ما توصلت إليه الباحثة، 
والتأكيد على ضرورة عدم غض الطرف عن الدوافع الدينية اليت كانت حاضرة طوال فرتة 
الوجود الربتغالي يف منطقة اخلليج العربي، بل إن الواقع هو أن األهداف االقتصادية بالنسبة 
للربتغاليني مل تكن واضحة خالل تلك الفرتة اليت شهدت خالفات كبرية بني فرنسيسكو 
على  االقتصادية  السيطرة  طبيعة  حتديد  يف  سواريز  ولوبو  دلبوكريك  وأفونسو  دامليدا 
املنطقة؛ فقد ارتأى دامليدا ضرورة اختاذ مركز قوي يف اهلند كقاعدة لشن هجمات على 
املراكز  بأن نشر سلسلة من  للقضاء عليها، يف حني رأى دلبوكريك  التجارة اإلسالمية 
التجارية اليت تدعمها قوة عسكرية يف البحر األمحر واخلليج العربي واحمليط اهلندي هو 
السبيل األمثل لفرض الوجود الربتغالي يف املنطقة، بينما جلأ لوبو سواريز إىل استبعاد خطة 
حرف جتارة اهلند عرب رأس الرجاء الصاحل وسعى إىل تنشيط جتارة الرتانزيت عرب طرقها 
التقليدية يف البحر األمحر واخلليج العربي. وقد أدت تلك السياسات إىل خالفات واسعة يف 

البالط امللكي بلشبونة، دفع مثنها عدد من كبار املسؤولني الربتغاليني يف الشرق. 

تواجدهم يف  فرتة  الربتغاليني طوال  أذهان  يف  واضحاً  فقد كان  الصلييب  اهلدف  أما 
الشرق، فالربتغاليون مل يكتفوا ببسط هيمنتهم على موانئ اخلليج العربي وفرض خضوع 
الزعامات احمللية للتاج الربتغالي فحسب، بل كانوا يعتربون قتل املسلمني والتنكيل بهم 
أعماالً صاحلة يتقرب بها إىل الرب. وهذا ما كانت ترسخه املصادر الربتغالية وتؤكد عليه 

لدى احلديث عن احلمالت العسكرية على املوانئ اإلسالمية.

يدفعهم  األوروبيني كان  الديين عند  التعصب  أن  نفيها هي  اليت ال ميكن  واحلقيقة 
بصورة مستمرة حنو الشرق ويزج بهم يف أتون معارك عديدة منذ بداية احلروب الصليبية يف 

القرن الثاني عشر وحتى تارخينا املعاصر.

الوسطى وفشلت مجيع  العصور  أوروبا أكثر من عشر محالت صليبية يف  فقد شنت 
يف  النصراني  التوسع  بأن  شك  وال  والشام،  مصر  يف  أهدافها  حتقيق  يف  احلمالت  هذه 

)1( المرجع السابق، ص 133.
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حيمل  كان  االسرتداد«  »حركة  مسمى:  عليه  أطلق  فيما  منها  املسلمني  وطرد  األندلس 
أبعاداً صليبية، حيث أسبغت الكنيسة الكاثوليكية رعايتها الروحية على جهود األمري 

هنري املالح، وأعطته احلق الكامل لغزو الشعوب اليت يسودها »أعداء املسيح«. 

اخلامس  نيقوال  البابا  أوروبا  شرق  يف  العثمانية  للدولة  العسكري  الضغط  دفع  وقد 
حلف  إعداد  طريق  عن  دراهم  عقر  يف  املسلمني  لضرب  خمطط  إلعداد   )1455-1447(
صلييب جديد، وكانت الرحالت الكشفية وسيلة فعالة للوصول إىل قلب العامل اإلسالمي، 
وانتشرت يف أوروبا أسطورة بطريرك مسيحي يبسط نفوذه يف الشرق وحيارب أعداء املسيح 
امسه برستور جون )أو القديس يوحنا(، وساد االعتقاد بأن احلبشة هي اململكة النصرانية 
اليت سيتحالف األوروبيون معها لضرب العامل اإلسالمي، وحبث املكتشفون الربتغاليون 
جبد ومثابرة عن هذه اململكة وأقاموا االتصاالت مع احلبشة ألجل هذا الغرض، وكانت 

تلك املساعي حتظى بدعم الكنيسة يف روما ومباركتها.)1( 

وميكن القول بأن حركة التوسع الربتغالي يف الشرق كانت أقرب إىل اهلمجية وتغليب 
الديين  اهليمنة االقتصادية، فقد كانت دوافع احلقد  الصليبية من حماولة بسط  النزعة 
عاماًل حمركاً جلميع القادة الربتغاليني يف تعاملهم مع العامل اإلسالمي، وسيطرت الروح 
الصليبية على ضباط البحرية الربتغالية الذين نشأوا يف وقت كان الصراع فيه يدور على 
أشده بني املسلمني واملسيحيني يف شبه جزيرة أيربيا فأشربوا يف قلوبهم الرغبة يف االنتقام 
استهل  الذي  دلبوكريك   أفونسو  البحري  الضابط  احلقيقة  هذه  وجيسد  املسلمني،  من 
الصراع  انتقل إىل ميدان  ثم  املغرب  الربتغالية على سواحل  العسكرية يف اجليوب  حياته 

الصلييب يف احمليط اهلندي.)2( 

ففي بواكري مرحلة التوسع الربتغالي أظهر فاسكو دي غاما وحشية كبرية يف التعامل 
مع القوى اإلسالمية بعد متكنه من عبور رأس الرجاء الصاحل، وال أدل على ذلك من القصة 
اليت يرويها أحد املصاحبني حلملة دي غاما الذي أمر باعتقال حبارين مسلمني بالقرب من 

ممباسة يف أبريل 1498، وملا حاوال الفرار من األسر، أمر دي غاما: 

جسميهما  على  امللتهب  الزيتون  زيت  بسكب  بتعذيبهما  أمر  ثم  باحلبال  »بربطهما 
العاريني، حيث يباشر بالسكب على الظهر ثم الصدر ثم البطن ثم األعضاء التناسلية، ثم 
قاموا بكسر كتف األول، فلما علموا أنه يوشك أن ميوت ألقوه يف البحر، أما الثاني فقد 

)1( راشد توفيق أبوزيد ووداد خليفة النابودة )1998( تاريخ الخليج العربي، دبي. ص 66.
)2( جمال زكريا )1985(، مرجع سابق، ص 52.
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مات يف صباح اليوم التالي وألقوا جبثته يف البحر أيضًا«.)1( 

ومل تكن احلملة الربتغالية الثانية بقيادة بيدرو ألفاريز غابريال سنة 1500 بأفضل يف 
سجلها اإلجرامي من محلة سابقه دي غاما، فعندما عرب غابريال رأس الرجاء الصاحل، 
وتوجه منه إىل مدينة كاليكوت؛ أمر بالسفن العربية الراسية يف امليناء فأحرقها بكل 
من فيها من البحارة العرب، وبعد أن غادر املدينة عثر على سفينتني عربيتني أخريني فقام 

حبرقهما يف وسط البحر.)2( 

أما احلملة الربتغالية اخلامسة اليت غادرت لشبونة يف إبريل 1504 بهدف دعم القوات 
الربتغالية يف البحر األمحر، فقد قام قائدها لوبو سواريز لدى وصوله إىل كوشني باهلند 
جبرد مساكن وخمازن من دخل املسيحية من اهلنود، وملا مت له ذلك أمر جنوده بنهب وحرق 
مساكن املسلمني، ومتكنت سفنه من إلقاء القبض على سبع عشرة سفينة حتمل جتاراً 

مصريني وميانيني فأمر بإغراقها بركابها.)3( 

وتصل الوحشية الصليبية لدى الربتغاليني ذروتها يف سنة 1507، متمثلة يف محلة أفونسو 
دلبوكريك الشهرية، واليت كان يتفاخر من خالهلا بقتل املسلمني والتنكيل بهم، معترباً 
ذلك عماًل صاحلًا، وقد صرح دلبوكريك بأنه يهدف يف محلته إىل حتقيق أمرين رئيسني:

»أحدهما: حتويل جمرى النيل إىل البحر األمحر ملنع وصول املاء إىل مصر ليجعل أرض 
السلطان الرتكي خرابًا، واملشروع الثاني هو أن ينقل من مكة املكرمة عظام الكريه 

مافوما،)4( وذر رمادها علناً حتى يقتنع أصحاب هذا املذهب الغيب البغيض«.)5(

وعندما سقط ميناء قلهات العماني بيد دلبوكريك يف شهر أغسطس عام 1507، مل 
يكتفي حبرق املدينة وهدم مسجدها، بل أمر جنوده بتعقب املسلمني الفارين: 

»فأعملوا السيف يف رقابهم رجاالً ونساء وأطفاالً وهم يف طريقهم هاربني إىل املناطق 
الداخلية«. 

ثم صعد دلبوكريك إىل التل ووجد فيه بعض املسلمني: 

)1( فالح حنظل )1997( مرجع سابق، ص.ص 115 و126.
)2( المرجع السابق، ص.ص 130-127.

)3( المرجع نفسه، ص. 135.
)4( يقصد بذلك قبر الرسول محمد صلى هللا عليه وآله وسلم، وفي ذلك دليل على الحقد الصليبي الممزوج بالجهل حيث إنه ال يخفى على 

أحد أن قبر الرسول عليه الصالة والسالم موجود في المدينة وليس في مكة.
)5( عبد الرحمن عبد هللا الشيخ، ترجمة )2000( السجل الكامل ألعمال أفونسو دلبوكيرك، المجمع الثقافي، أبو ظبي. 60/1. 
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»فأعمل فيهم السيف مجيعًا، وبقي فوق التل حتى الغروب حتى رتل دعوات املساء«!!! 

»أما املسلمون الذين مت القبض عليهم فقد أمر بقطع أنوفهم وآذانهم وإرساهلم إىل هرمز 
ليكونوا شاهداً على ما حاق بهم من خزي«.)1( 

وتزداد وترية احلقد الصلييب لدى دلبوكريك وجنوده كلما توغل يف الساحل الُعماني، 
نريان مدافعه، دخل  أمام  وانهارت حتصيناتها  إىل مدينة مسقط،  فعندما وصل أسطوله 

دلبوكريك املدينة:

»وتابع حشداً من النساء كن يرتاجعن إىل التالل وقتل منهن نسوة كثريات، بينما مجع 
جواو دانوفا عدداً قلياًل من الرجال وتعقب بعض املسلمني الذين احتموا يف واد أدنى املدينة، 
وقتل منهم خلقاً كثريًا، كذلك قتل النساء واألطفال الذين كانوا معهم، من دون أن ييقي 

منهم أحدًا، فقد أعدمهم مجيعاً يف جمزرة هائلة«. 

ثم أمر دلبوكريك رجاله بنهب املدينة وحرق مسجدها الكبري.)2(

ولدى اقتحام ميناء خورفكان أمر دلبوكريك بتعقب السكان احملليني: 

»وقتل من املسلمني خلقاً كثرياً ... أما بالنسبة لألسرى املسلمني من كبار السن ممن ال 
يصلحون للعمل فقد أمر أفونسو دلبوكريك بقطع آذانهم وجدع أنوفهم ثم ختلية سبيلهم إذ 

كان ال بد أن يسم كل من أبقى علي حياتهم بهذه الطريقة«.)3( 

أما يف هرمز فقد كانت املعركة حامية الوطيس، ومل تصمد سفن األسطول اهلرمزي 
يلقوا بأنفسهم إىل  بالبحارة املسلمني أن  أمام مدافع الربتغاليني فغرق معظمها، مما دفع 

البحر للنجاة بأرواحهم،  فلم يكن من املقاتلني الربتغاليني إال أنهم: 

جداً  منهم عدداً كثرياً  فقتلوا  بالسيوف  رؤوسهم  ويقطعون  بالرماح  يطعنونهم  »راحوا 
حتى تعب رجالنا لكثرة من قتلوا، ومل يعودوا قادرين على إمتام مهمتهم كاملة بقتل كل 
الساحبني فاستطاع بعضهم اإلفالت حبياته، واصطبغ البحر بلون الدم فغدا منظره مرعبًا، 
حتى خدم السفن مل يكن هلم عمل سوى طعن أجساد املسلمني حتت املاء بالكالليب وانتزاع 
أحشاءهم فقتلوا منهم بهذه الطريقة خلقاً كثريًا، بل إن خادماً واحداً قتل مثانني مسلماً«. 

)1( المصدر السابق، 169-168/1.

)2( المصدر السابق، 184-175/1.
)3( المصدر نفسه، 200-195/1.
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ويعلق دلبوكريك على هذا احلدث بقوله: 

»وقد استمرت املعركة البحرية بني رجالنا واملسلمني من الساعة السابعة صباحاً حتى 
الساعة الثالثة بعد الظهر، وقتل فيها ما ال حصر له من املسلمني، ومل ختب طلقة واحدة 
أوردت رجاالً كثريين موارد  أو  القاع  إما هوت بسفينة إىل  املدافع فهي  مما قذفها رجال 

التهلكة، فقد كان ربنا مبتهجاً وهو يساعدهم«!.)1( 

وعندما بدأت تطفوا جثث الغرقى من املسلمني على سطح املاء بدأ اجلنود الربتغاليون 
على  باحلصول  سعداء  وكانوا  والفضة،  بالذهب  احملالة  وأسلحتهم  مالبسهم  يسلبونهم 

هذه الغنائم السهلة، ولكن دلبوكريك رأى يف املسألة أمراً آخراً: 

»لقد بدا أن ربنا يف يوم املعركة كان راغباً أن حيقق هذه املعجزة لريي القباطنة الذين 
ترددوا يف خوض غمار املعركة أن النصر األكيد حليف ألولئك الذين حياربون الكفار 

بإخالص حقيقي«.)2(

أما يف قشم فقد تواجهت قوات دلبوكريك مع السكان احملليني للسيطرة على موارد 
دلبوكريك  دخل  وملا  كبريًا،  عدداً  احملليني  السكان  من  الربتغاليون  وقتل  فيها،  املياه 

الساحة الرئيسة للمدينة: 

»ورأى كم هي كثرية دماء املسلمني، وكم هي كثرية جثثهم بدأ يف رفع صوته مادحاً 
يرى  أن  الربتغال  ملك  سيده  استطاع  إذا  أنه  مؤكداً  اآلخرين،  الرجال  وكل  القباطنة 
قتالهم من هذه الشرفات لكان من املؤكد أن يكافئهم ... ثم أمر جمموعة من اجلنود 
بركوب اخليل الستكشاف املنطقة، وأن ال يرمحوا أي شخص يقابلونه، فنفذوا األمر 

وقتلوا مسلمني كثريين كما قتلوا نساء وأطفاالً ومجعوا كل املاشية اليت وجدوها«.)3( 

وقد وصلت الوحشية الربتغالية ذروتها عندما اقتحم دلبوكريك بقواته مدينة جوا باهلند 
بعد أن مترد سكانها عليه، وعلى شاكلة سابقيه من القادة الربتغاليني كان دلبوكريك 
مييز بني املسلمني وغريهم من أبناء الديانات األخرى، فكان خيص املسلمني باسوأ أنواع 
القتل والتنكيل، بينما عفا عن اهلندوس، وتصف املصادر الربتغالية الطريقة اليت انتقم بها 

دلبوكريك من املسلمني على النحو التالي:

)1( المصدر السابق، 225-221/1.
)2( المصدر نفسه، 250-249/1.

)3( المصدر نفسه، 317/1.
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»وبعد أن سلبت املدينة أمر أفونسو دلبوكريك القباطنة والقادة بالتطواف يف اجلزيرة 
كلها وإعمال السيف يف كل املسلمني رجاالً ونساء وأطفااًل، وأال يذروا منهم أحداً ألنه 
يبقي هلذا اجلنس )أي املسلمني( بذرة يف اجلزيرة كلها، وهو ال  العزم على أال  قد عقد 
يفعل ذلك لضمان أمن اجلزيرة فحسب، حتى ال يبقي فيها غري اهلندوس، وإمنا عقاباً هلم 
خليانتهم له عندما كانت اجلزيرة يف حوزته أول مرة أيضًا، وظل الربتغاليون يريقون دماء 
أيام، ومن املؤكد أن عدد  املسلمني الذين وجدوهم يف اجلزيرة دون انقطاع طوال أربعة 
من قتلوهم من رجاهلم ونسائهم وأطفاهلم يزيد على ستة آالف... وأمر أفونسو دلبوكريك 
حبشد أحد املساجد باملسلمني الذين أسرهم اهلندوس وإشعال النار يف املسجد وكان من 
بينهم مسيحي ترك مسيحيته وفر ملعسكر العادل خان عندما استوىل الربتغاليون على جوا 

للمرة األول«. 

ويف أثناء ارتكاب اجلنود الربتغاليني تلك اجملزرة،)1( حدث أمر غريب ذرفت منه عيون 
دلبوكريك ومألت قلبه بالرهبة واخلشوع...

لقد عثر جنوده على صليب من حناس حتت جدران أحد بيوت املدينة أثناء تهدميها:

»ويف هذه األثناء كان بعض الرجال يعملون يف هدم بعض اجلدران القدمية للحصول على 
أحجارها الستخدامها يف أعمال الدفاع فاكتشفوا يف أساس اجلدران صليباً من حناس، 
التو أفونسو دلبوكريك ومعه كل  أقبل على  املدينة  انتشر خرب هذا الصليب خالل  فلما 
والدموع  بعاطفة جياشة  الصليب  الذين كانوا معه ومحلوا  املسيحي  الدين  رجاله ورجال 
تذرف من عيونهم مدراراً ونقلوه إىل الكنيسة... وساد االعتقاد بأن ربنا قد أنزل هذا الصليب 
من السماء كعالمة على أن مشيئته هي أن تكون جوا مللك الربتغال وليس للعادل خان وأن 
مساجد املسلمني ال بد أن تصبح كنائس يعبد فيها امسه... وكان الربتغاليون يعتقدون بأن 
السماء  نزل من  القديس سانكتياجو قد  إن  بل  الرب كان يساعدهم يف معركة جوا، 

بدروع المعة وهو حيمل الصليب، وكان يتقدم القوات املسيحية يف قتل املسلمني«.)2(

وعلى إثر االنتصارات الكبرية اليت حتققت للربتغاليني يف الشرق، قام امللك الربتغالي 
مانويل الثاني بإرسال خطاب للبابا ليو العاشر يعرض فيه إجنازات الربتغاليني ضد »أعداء 

)1( ال يختلف نمط البرتغاليين في االنتقام الجماعي من المسلمين والتنكيل بهم مع الطريقة التي دخل بها الصليبيون بيت المقدس في القرن 
الحادي عشر؛ إذ يروي الراهب روبيرت الذي مصاحباً للحملة الصليبية آنذاك ما رآه وشاهده بنفسه قائاًل: »وكان قومنا يجوبون الشوارع 
والميادين وسطوح البيوت ليرووا غليلهم من التقتيل... وكانوا يذبحون األوالد والشبان والشيوخ ويقطعونهم إرباً إرباً، وكانوا ال يستبقون 
إنساناً، وكانوا يشنقون أناساً كثيرين بحبل واحدة بغية السرعة، وكان قومنا يقبضون على كل شيء، وكانت الدماء تسيل كاألنهار في 

طرق المدينة المغطاة بالجثث«. غوستاف لوبون )1964( حضارة العرب، تعريب عادل زعيتر، القاهرة. ص.ص 327-324.
)2( عبد الرحمن الشيخ )2000( السجل الكامل ألعمال أفونسو دلبوكيرك، مصدر سابق، 72-69/2.
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فيه  اشرتك  موكب  بتسيري  أمر  سروره  فرط  ومن  كثريًا،  لذلك  البابا  فسعد  املسيح«، 
بنفسه يف شهر أكتوبر 1513، تقديراً هلذه اجلهود.)1( 

لقد أدت احلمالت الدموية اليت شنها دلبوكريك على البحر واألمحر واخلليج العربي 
طوال الفرتة 1507-1515 إىل إضعاف حركة التبادل التجاري على مستوى قارات العامل 
القديم، ومل يكن ذلك سبباً يف إضعاف اقتصاد القوى اإلسالمية فحسب بل إن االقتصاد 
الربتغالي قد تأثر كثرياً من هذه احلمالت اليت كانت كلفتها باهظة ولكنها مل تعد 
على اخلزانة الربتغالية مبردود يتناسب مع حجم اإلنفاق، وذلك ألن الرغبة يف االنتقام من 
املسلمني قد تغلبت على التفكري السوي عند دلبوكريك وجنوده، وأعمتهم عن إدراك املغزى 
السياسة،  هذه  عقم  الثاني  مانويل  امللك  أدرك  وعندما  العسكرية.  حلملتهم  االقتصادي 
عن  دلبوكريك  بعزل  الشهري  قراره  اختذ  الربتغالي  لالقتصاد  خسائر  من  به  تسببت  وما 
منط  تبين  على  وحثه  له  خلفاً  سواريز  لوبو  بتعيني  وقام   ،1515 سنة  امللك  نائب  منصب 
التعامل مع القوى اإلسالمية والتخفيف من غلواء سياسة البطش، والعمل على  جديد يف 
إعادة تنشيط احلركة التجارية يف اخلليج العربي، إلصالح ما أفسده دلبوكريك وجنوده 

بسياستهم الرعناء. 

وعلى الرغم من إدارك امللك مانويل ما يسببه التعصب الديين من أضرار على اقتصاد 
مملكته واستقرارها، إال أن روح احلقد الصلييب ومشاعر الضغينة ضد املسلمني، كانت 
راسخة يف نفوس القادة الربتغاليني من بعده، وقد استمرت هذه املشاعر بالتسبب يف كوارث 
األحداث يف اخلليج  إىل  النظر  الشرقية، وال ميكن  الربتغالية  اإلمرباطورية  كبرية على 
توج دوم سباستيان  الربتغال، فعندما  السياسية يف  التطورات  آنذاك يف معزل عن  العربي 
)1557-1578( ملكاً على الربتغال عقب وفاة والده دون جوان الثالث )1521-1557( قام 
الرب وأمضى  الرهبان وجنود هيكل  التقى مبجموعة من  ثم  أرجاء مملكته،  جبولة يف 
عندهم عدة خلوات، ثم صارحهم برغبته يف القضاء على الدولة السعدية يف املغرب، وتوجه 
إليهم متسائالًً: »هل أنتم مستعدون للموت يف حب يسوع؟«، فأجابوه بصوت واحد: »قسماً 

باهلل إننا مستعدون أيها امللك، يف سبيل االنقضاض على احليوان الكافر«. 

انتهت  واليت  السعدية  الدولة  على  الربتغالية  احلملة  ببدء  إيذاناً  احلادثة  هذه  وكانت 
مبقتل امللك سباستيان يف معركة وادي املخازن الشهرية يف أغسطس 1578.)2( ويف غضون 
التاج اإلسباني،  ثالث سنوات من تلك احلادثة فقدت مملكة الربتغال استقالهلا لصاحل 

)1( المصدر السابق، 263-247/2.
)2( فالح حنظل )1997(، مرجع سابق، ص.ص 383-382.
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»بالنار واحلديد،  اليسوع:  بالقضاء على أعداء  أتباعه  يعد  أن كان دوم سباستيان  فبعد 
باهظة قدرت  الربتغالية خسائر  القوات  السيف«، تكبدت  والبنادق، وحبد  املدافع  وبنار 
حبوالي أربعة عشر ألف قتيل وما يزيد عن عشرين ألف أسري، وأدت هذه السياسة الرعناء 
واليت  الشرق،  يف  مستعمراتها  وتفكك  مملكته،  وانهيار  سباستيان،  امللك  مقتل  إىل 

أصبحت منذ 1580 يف عهدة التاج اإلسباني.)1(   

ب- ضعف اإلدارة الربتغالية يف الشرق واستشراء الفساد

أدت ظاهرة االعتماد على املصادر األوروبية بصورة أساسية يف كتابة تاريخ البحرين 
احلديث إىل تبين روايات تارخيية ختتلف مع واقع األحدث، حبيث أخذ املستعمر الغربي 
يظهر مبظهر املطور واحملدث للشعوب اإلسالمية املتخلفة واملتصارعة فيما بينها، واحلقيقة 
هي أن الغزو الربتغالي مل يكن حيمل يف طياته جذور التحديث والتطوير، بل كان الفساد 

اإلداري واملالي من أهم مالمح االمرباطورية الربتغالية الشرقية.)2(

واحلقيقة هي أن الربتغاليني مل يرتكوا الكثري من اآلثار احلضارية يف منطقة اخلليج 
والتدبري.  اإلدارة  وسوء  الفساد  قادتهم يف  ولوغ كبار  لنا مصادرهم  تسرد  وإمنا  العربي، 
ووصلت اخلالفات بينهم إىل حد تقاذف االتهامات باخليانة واملواجهة فيما بينهم بالسيوف، 
وذلك منذ املراحل األوىل من الغزو الربتغالي؛ فقد واجه دلبوكريك تذمراً واسعاً من ضباطه 
وقباطنة سفنه عقب استيالءه على هرمز سنة 1507، واتهم من قبلهم باخليانة وسرقة غنائم 
ملواجهة  باالستعداد  دلبوكريك  أمرهم  وملا  الشخصية.)3(  أجماده  لبناء  والسعي  املعركة 
ومانويل  كوستا  دا  لوبيز  القبطانان  قام  هرمز  من  بالقرب  حملي  أسطول  مع  عسكرية 
املهمة وانسحبا بسفينتيهما وغادرا باجتاه اهلند دون معرفته، وكانت  بالتخلي عن  تيليز 
هذه احلادثة سبباً يف وقوع خالفات كبرية بني دلبوكريك وبني نائب امللك فرنسيسكو 
دامليدا، وانتهى ذلك اخلالف بعزل دامليدا وتعيني دلبوكريك نائباً للملك سنة 1509، وذلك 
بعد أن كان قد أصدر كاًل من القائدين مذكرة باعتقال اآلخر، ومل يفصل بينهما سوى 

)1( المرجع نفسه، ص 467.
)2( انظر على سبيل المثال تقييم ناصر الخيري للوجود البرتغالي في البحرين بقوله: ”فأصلحوا الري وغمروا األراضي بالماء العذب، 
وحسنوا حالة البالد الزراعية تحسيناً عظيماً، فزرعوا فيها الحنطة والشعير والقطن وجلبوا إليها أنواع أصول الفواكه من الهند وغيرها 
فترفعت الحالة الزراعية وصدرت منها المحصوالت إلى بالد الهند وغيرها بالمقادير الكبيرة”. ناصر بن جوهر بن مبارك الخيري 
)2003( قالئد النحرين في تاريخ البحرين، تقديم ودراسة عبد الرحمن بن عبد هللا الشقير، مؤسسة األيام للنشر، البحرين. ص.ص 
196-195. ويمكن االطالع كذلك على ما كتبه محمد التاجر حول اإلنجازات المزعومة للبرتغاليين في البحرين بقوله: ”وتوّحد هؤالء 
األراضي  وأصلحوا  وقدروها  أوزانه  ورتبوا  إخراجه  أسباب  وسهلوا  اللؤلؤ  مغاص  حالة  وحسنوا  الكثير  والخير  الوافر  البالد  بحكم 
وشجعوا الزراعة فزرعوا فيها القطن والحنطة والشعير والرز وشادوا فها القصور العالية والحدائق الغناء الناضرة وجلبوا إليها أنواع 
الفواكه واألزهار وغير ذلك”. محمد علي التاجر )1994( عقد الآلل في تاريخ أوال، إعداد وتقديم إبراهيم بشمي، مؤسسة األيام للنشر، 

البحرين. ص94.
)3( عبد الرحمن الشيخ، ترجمة )2000( السجل الكامل ألعمال أفونسو دلبوكيرك، مصدر سابق، 296-266/1.
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مبعوث امللك الذي جاء خبطاب عزل دامليدا.)1( 

وعندما علم أفونسو دلبوكريك يف شهر ديسمرب 1515 بورود تعليمات من امللك الربتغالي 
قد  أعداءه  بأن  أدرك  له،  خلفاً  سواريز  لوبو  وتعيني  امللك  نائب  منصب  عزله عن  مفادها 
أصبحوا أثريين يف البالط امللكي بلشبونة، فرفع يديه إىل السماء وصاح: »يف ظل أناس 
سيئني أفسدوا امللك، ويف ظل ملك سيء أفسده الرجال، من األفضل أن تأخذني يا رب«. 
وما لبث أن وافته املنية بعد أيام قليلة من تلك احلادثة، ومت دفنه يف الكنيسة اليت شيدها 

جبوا.)2(

الفساد بصورة أوسع يف عهد لوبو سواريز ومن جاء بعده من نواب  انتشر  وما لبث أن 
فكان  الشرق،  يف  تواجدها  فرتة  طوال  الربتغالية  اإلدارة  الظاهرة  هذه  والزمت  امللك، 
الضباط الربتغاليون يعمدون إىل نهب السكان احملليني وختريب املوانئ اليت ينزلون فيها، 
وأدين الكثري منهم بتهمة سرقة أموال اخلزانة امللكية، حيث وجهت هذه التهمة بصورة 
خاصة إىل حنو مخسة من نواب امللك يف اهلند. وميكن العثور يف األرشيف الربتغالي على 
عدد كبري من الوثائق اليت تصور حالة الفساد اليت الزمت االمرباطورية الربتغالية الشرقية 
طوال القرن السادس عشر؛ ففي خطاب موجه إىل نائب امللك جبوا بتاريخ 30 نوفمرب 1519، 
اشتكى وزير هرمز مشس الدين من تعدي الربتغاليني على سفنه وأمالكه على الرغم من 

والءه املطلق هلم، وورد يف ذلك اخلطاب قوله: 

يف  وساكنني  لرعييت  ختص  مراكب  هرموز  بندر  من  خرجوا  قريب  عن  »ولكن 
واالطمئنان  األمان  الساحل، وألجل  آخر يف  بندر  على  بندركم هذا، وكانوا مسافرين 
خرجوا  ما  وبعد  رعييت،  أنهم  يعرفوا  لكي  بيدي  خطاً  أعطيتهم  مراكبكم  ناس  من 
من البندر املذكور أخذوهم وأتوا بهم إىل كوا، وأهل املال جاءوا يشتكون لي والموني 
الوقعة  الذي أعطيتهم، وبسبب  البندر إال حتت أماني  إنهم ما خرجوا من  بذلك، قائلني: 
اليت صارت هلم وشكاوتهم عرضت عليكم هذه العريضة، وأنا يا سيدي ما أريد إال عمار 
البالد وزيادة املتجر فيه، وإن كانت هذه حمبتك لي وعهدك معي فأعلمين خباطرك ألن 
بعد هذه املصيبة تركوا التجار بندري وال يصل إليه أحد، وأنا كل جهدي يف عمارة البالد 
وقبول الناس فيه، ورفع الظلم واجلور عن الرعية، لو ما كان هذا اعتباري لكانت خربت 
الظلم  لتعلم  الكتاب  لك هذا  نفسي كتبت  أخذتها  اليت  ذلك واحلصرة  البالد، فألجل 
الذي فعلوه ناسك مع أنفاري وخدامك، وهذا البالد بالدك، فإن مسحت أن تفعل به أفعال 

)1( المصدر السابق، 322-319/1.
)2( عبد الرحمن الشيخ، ترجمة )2000( السجل الكامل ألعمال أفونسو دلبوكيرك، مصدر سابق، 661/2.
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قبيحة مثل هذا ال بد أن خيرب ويتغري خاطر اجلميع، ألن هذا شيء جيلب العيب علينا وأنت 
على  ساكت  وأنا  هذا،  قبل  ناسك  فعلوها  اليت  املكروهة  أفعال  عليك  خيفى  وال  عامل 
حالي حتى يأتيين جوابك ألن أعدائي يضحكون علي قائلني هذه سوالف حمبة الري دون 
منويل لكولرتي، وأنا مستحي منهم ومنكم أكثر ألني خدميك وما أريد إال بياض وجهك 
ورفع جاهك، وإن كان ناسك يستطيعون يف بندري على أفعال مثل هذه فقد متت حمبتنا، 
وأخرياً ال أسرتيح وال آكل وال أشرب إال متى يأتيين جوابك وأعرف خباطرك والسالم، يف 

28 من مجادى سنة 925 للهجرة، اخلديم لك بالعبادة مشس الدين«.)1( 

ومل تكن سرية الربتغاليني يف اهلند أفضل من سريتهم يف هرمز، فقد وردت العديد من 
املخاطبات اليت وجهها الزعماء احملليون يف املنطقة يشتكون من الفظائع اليت يرتكبها 
اجلنود الربتغاليون يف بالدهم، ومن ذلك ما كتبه قائد حامية هرمز كريستاو دي مندوسا 

يف خطاب إىل امللك دون جوان الثالث بقوله:

»لقد سبق لي إشعار جاللتكم بالضرر الذي ينتج عن جميء الوالة إىل هنا فمنعتم ذلك 
عليهم، ومل تسمحوا مبجيئهم إىل هرمز إال يف حالة الضرورة، لذا فإنهم يأتون إليها مجيعاً. 
أعود مرة أخرى لتذكري جاللتكم أنه ال يوجد شيء أخطر على مصاحلكم من ذلك، ألن 
جميئهم هذا يؤدي إىل إفراغ هرمز من جل سكانها، ألنهم يستولون على الدور اليت ما إن 
يدخلوها حتى حيرقوا أبوابها وخيربوها، وكلما حتطم شيء ما ال يهتمون بإصالحه قط، 
فضاًل عما يلحقونه باملسلمني من أضرار وأذى، األمر الذي ينبذه كل األجانب، إال أن أي 

أحد ال يقدر على معاقبتهم لكثرتهم«.)2(

الضباط  صغار  على  تقتصر  تكن  مل  املالي  والتالعب  الفساد  تهم  أن  هي  واحلقيقة 
ففي  امللك،  نائب  منصب  يف  متمثلة  جوا  يف  املناصب  أعلى  لتشمل  تتعداهم  كانت  بل 
ديسمرب 1518 عزل امللك الربتغالي نائبه يف اهلند لوبو سواريز وعني مكانه دييجو لوبيز 
دي سكويرا )1518-1522(، وذلك عقب أنباء عن تالعبات مالية قام بها سواريز.)3( ويف 
الربتغاليني قد اكتسبوا مسعة سيئة يف أوساط  بأن  تولي سكويرا تؤكد املصادر  فرتة 
السكان احملليني، بسبب قيامهم بالسلب من خالل سيطرتهم على إدارة اجلمارك، مما 

)1( فالح حنظل )1997(، مرجع سابق، ص 417-419. نقاًل عن مجموعة الوثائق العربية المحفوظة باألرشيف البرتغالي بعنوان: 
Documentos Arabicos Para Historia Portuguesa

)2( خطاب من حاكم قلعة هرمز كريستاو دو مندوسا إلى نائب الملك في جوا، بتاريخ 18 نوفمبر 1529، نشر في: أحمد بوشرب 
)1984( »مساهمة المصادر والوثائق البرتغالية في كتابة تاريخ البحرين خالل النصف األول من القرن السادس عشر«، الوثيقة، العدد 

4، يوليو 1984، مركز الوثائق التاريخية، البحرين. ص.ص 132-128.
)3( فالح حنظل )1997(، مرجع سابق، ص 309.
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دفع باهلنود إىل إرسال شكاوى إىل ملك الربتغال فقام امللك باستبداله حباكم جديد هو 
إذ  سابقه  من  مسعة  أفضل  منزيس  دي  يكن  ومل   )1(،)1524-1522( منزيس  دي  دوارت 

يصفه أحد املؤرخني الربتغاليني بقوله: 

»إن أساليب دي منزيس وطريقة حكمه كانت غري مرضية أبدًا، فقد بدا بأن غرضه 
الرئيس من وجوده على رأس السلطة هناك هو مجع األموال لنفسه فقط، وقد جنح يف هذا 
املسلك مما أدى إىل احنالل الضباط يف املعسكرات والقالع العسكرية، كما أن نظام 
احملاكم والعدالة أصيبا بالفساد واخلراب، وقد وصفه فاسكو دي غاما قائاًل: إن دي 

منزيس أضحى فضيحة الربتغال«.)2( 

ونتيجة لذلك فقد مت عزل منزيس الذي رفض العودة إىل الربتغال، وفضل البقاء يف هرمز 
حيث أخذ يعمل يف جمال التجارة هناك. ويبدو أن البالط الربتغالي قد عجز عن السيطرة 
القادة الربتغاليني يف الشرق، حيث تزايدت وترية الشكوى والتذمر من قبل  على أطماع 
السكان احملليني مما أدى إىل تأجيج الثورات وحركات التمرد ضد الوجود الربتغالي يف 
الشرق، وللتعامل مع هذه احلالة وصل إىل اهلند يف شهر نوفمرب 1529 نائب جديد للملك 
هو نونو دا كونها )1529-1538(، فكان أول ما فعله: اعتقال نائب امللك السابق لوبو فاز 
)1526-1529( وتوجيه تهمة التالعب بأموال الدولة إليه ومن ثم أرسل لوبو فاز خمفوراً إىل 

لشبونة. 

وبعد أن قضى داكونها عشر سنوات يف منصبه، وصل إىل اهلند حاكم جديد هو دون 
غارسيا دي نورونها، الذي بادر إىل توجيه اتهامات إىل سابقه دا كونها بالتالعب يف أموال 
الدولة، وأمر حبجزه ثم أجربه على العودة إىل لشبونة على ظهر سفينة نقل عادية وبصفة 
راكب برتغالي عادي، ويبدو أن اإلهانة اليت حلقت بدا كونها وخوفه من مواجهة امللك قد 

قضت عليه إذ مات وهو يف طريق العودة إىل الربتغال.)3(

وعندما خضعت مملكة الربتغال للتاج اإلسباني سنة 1580 مت تعيني دون فرنسيسكو 
دي فيلال مبنصب نائب امللك للهند ممثاًل السلطة اإلسبانية والربتغالية يف آن واحد، فكان 
أول إجراء يقوم به لدى وصوله إىل اهلند هو مهامجة العديد من املوانئ واملدن اهلندية منزالً 
بأهلها أنواعاً من القتل واحلرق والتدمري بهدف فرض استعادة اهليبة للحاكم هناك، بعد أن 
تفشت الرشوة بني احلكام الربتغاليني، وهيمن على اجلهاز اإلداري جمموعة من الضباط 

)1( المرجع السابق، ص 315.
)2( المرجع نفسه، ص 317.

)3( المرجع نفسه، ص.ص 327 و358-357.
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يتلهفون  الضباط  هؤالء  وكان  الرمسية،  مناصبهم  مستغلني  التجارة  يف  اخنرطوا  الذين 
للظفر مبنصب حاكم قلعة هرمز، ألن دخل احلاكم اخلاص بها كان مرتفعاً فأصبحت 
هذه الوظيفة تباع وتشرتى بعلم املسؤولني أنفسهم، وقد أدى ذلك الرتاخي وانتشار الفساد 

إىل هبوط جتارة الربتغال بصورة ملحوظة يف النصف الثاني من القرن السادس عشر.)1( 

ونتيجة النشغال الربتغاليني مبحاوالت يائسة إلصالح جهازهم اإلدري فإنهم مل يرتكوا 
يف  لنفوذهم  خضعت  اليت  باألقاليم  اهتمامهم  على  تدل  اليت  العمرانية  اآلثار  من  الكثري 
القرن السادس عشر، ومل ترتك لنا مصادرهم سوى روايات ال حتصى عن احلقد الصلييب 
حبجم  وتفاخرهم  احملليني،  السكان  جتاه  الربتغاليون  الغزاة  يكنه  كان  الذي  الدفني 
الدمار الذي أحلقوه يف موانئ اخلليج العربي باعتبار ذلك من األعمال الصاحلة اليت يتقرب 

بها إىل اليسوع!

بل إن مشاعر الدونية جتاه الغرب -واليت ورثتها ثقافة التدوين التارخيي عن الكثري من 
الكتاب العرب، قد دفعت ببعض املؤرخني إىل نسبة قلعة البحرين إىل الربتغاليني واالدعاء 
العصور  خالل  قائمة  كانت  القلعة  بأن  علماً  تشييدها،)2(  على  عملوا  الذين  هم  بأنهم 
القدمية واإلسالمية، وقد قام برتميمها يف القرن السادس عشر حاكم البحرين املخضرم 
جالل الدين مراد شاه، وال بد من االعرتاف بأن تقييم بعض املؤرخني احملليني إلجنازات 
الربتغاليني يف البحرين مبالغ فيه بصورة كبرية، وينبع ذلك من عدة عوامل أبرزها عدم 

فهم طبيعة النفوذ الذي مارسه الربتغاليون على مياه اخلليج العربي.

ج- السيطرة احملدودة وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للمستعمرات

تتلخص الرواية الشائعة لتاريخ البحرين يف القرن السادس عشر بأن الربتغاليني قاموا 
يف سنة 1521 باحتالل البحرين اليت بقيت حتت نفوذهم حتى سنة 1602 عندما هامجها 

الصفويون وأنهوا الوجود الربتغالي فيها.)3( 

)1( مصطفى عقيل الخطيب )1981( التنافس الدولي في الخليج العربي، بيروت. ص 55.
)2( انظر على سبيل المثال، جمال زكريا )1985( مرجع سابق، ص 52، وورد فيها: »وإلى أفونسو دلبوكيرك ينسب بناء مجموعة 
من الحصون البرتغالية التي وصفت بالحصون التي ال تقهر في كل من هرمز ومسقط والبحرين، وال تزال هذه الحصون باقية إلى يومنا 
هذا«، وإذا أخذنا في االعتبار أن أفونسو دلبوكيرك قد مات سنة 1515، ولم تطأ قدماه أرض البحرين، فما هو المسوغ أن ينسب له 
بناء قلعة البحرين التي كانت موجودة منذ العصور القديمة في البحرين، وهل يستحق منا دلبوكيرك كل هذه اإلشادة التي تصل إلى حد 
نسبة إنجازات له هي في الحقيقة من إنجازات شعب البحرين وجزء من تراثه العريق؟ ثم ينتقل المصنف في ص 67 ليتحدث عن الغزو 
البرتغالي للبحرين سنة 1521، قائاًل: »وتم تعيين حاكم من هرمز على البحرين يستند على حامية برتغالية، وفضاًل عن ذلك فقد بادر 
البرتغاليون ببناء قلعة ضخمة في الجزيرة الكبرى ال تزال أطاللها قائمة حتى يومنا هذا«، علماً بأن المؤلف في ص 77 من الكتاب نفسه 
يشير إلى وجود قلعة البحرين قبل قدوم البرتغاليين؛ حيث يسوق نص ابن إياس الذي يتحدث فيه عن تملك البرتغاليين لقلعة البحرين بعد 

قتلهم مقرن بن زامل، والتي يقول فيها ابن إياس: »وملكوا قلعته التي هناك«.
)3( انظر على سبيل المثال: عبد هللا بن خالد الخليفة وعلي أبا حسين )2005( مكانة البحرين في التاريخ اإلسالمي، مركز الوثائق 
التاريخية، البحرين، ص 223، والذي ورد فيه: »ثم أرسل أفونسو دلبوكيرك القائد أنطونيو كوريا 1521، فاحتل البحرين وبقيت تحت 
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مجلة  يف  املؤرخني  من  العديد  التارخيي  السرد  من  النسق  هذا  على  املضي  أوقع  وقد 
أخطاء من أبرزها؛ تصوير البحرين وكأنها كيان جزري ال إرادة له، فال يكاد خيرج من 
نفوذ سلطة استعمارية حتى يدخل يف سيطرة قوة استعمارية أخرى، وبالتالي فإن العديد من 
الروايات التارخيية املعاصرة تنظر إىل تاريخ البحرين من خالل: االستعمار الربتغالي، ثم 

اهليمنة الصفوية، اليت تبعها نظام احلماية الربيطانية يف القرن التاسع عشر.

وتعمد هذه النظرة إىل إهمال دور أهل البحرين عرب خمتلف العصور، وعدم دراسة دور 
قياداتها التارخيية يف التعامل مع األطماع اإلقليمية والدولية، مما يفوت على البحث العلمي 
أكثر  بصورة  احلديثة  العصور  عرب  احمللية  واإلدارة  احلكم  نظم  لدراسة  مهمة  فرصة 

تفصياًل.

احلديثة،  العصور  خالل  البحرين  جلزر  التأريخ  يف  الكبري  النقص  ذلك  ولتعويض 
يلجأ بعض املؤرخني إىل اإلسهاب يف ذكر دور القوى االستعمارية، والتوسع يف احلديث 
عن قادتها وسياستهم يف املنطقة. بل إن األخطر من ذلك كله هو أن يعترب املؤرخ العربي 
وفرنسا  وهولندا  وإسبانيا  الربتغال  من  لكل  االستعماري  التاريخ  من  الدقيقة  التفاصيل 
البحرين  القاصرة تفقد تاريخ  النظرة  البحرين احلديث، وهذه  وبريطانيا جزءاً من تاريخ 
)بصورة غري مباشرة( الكثري من عناصره األساسية، وتوقع املؤرخ يف مأزق تفصيل تاريخ 
املستعمر وإجنازاته الوهمية يف املستعمرات باعتبارها جزءاً من تاريخ البحرين احلديث.)1( 

ومن ناحية أخرى فإن عدم فهم طبيعة الغزو الربتغالي قد تسبب يف خروج بعض املؤرخني 
بافرتاضات غري دقيقة، ومن ذلك االدعاء بأن البحرين قد خضعت خالل الفرتة 1602-1521 
الحتالل برتغالي مباشر، وهذه النظرة حتتوي على كثري من األخطاء؛ فالقوى االستعمارية 
الغربية كانت قوى حبرية ومل تكن يف مراحلها املبكرة تسعى لتحقيق التوسع الربي، 
فقد كان الربتغاليون يدركون حمدودية قدراتهم املتمثلة يف: قلة العنصر البشري، وعدم 
إىل  باإلضافة  األوىل،  للمرة  إليها  توصلهم  سفنهم  كانت  اليت  واجلزر  باملوانئ  معرفتهم 
تبعد كثرياً عن مدى مدافع  التوغل ملسافات  يفرض عليهم عدم  أن منط تسلحهم كان 

سفنهم، ومراكز إمداداتهم. 

بأن أفونسو دلبوكيرك كان قد توفي سنة 1515، أما نائب الملك البرتغالي الذي أصدر أوامره  النفوذ البرتغالي حتى 1602«. علماً 
ألنطونيو كوريا بغزو البحرين فهو: دييجو لوبيز دي سكويرا )1522-1518(.

)1( قد يفهم من ذلك بأن الباحث يدعو لتجاهل دور القوى االستعمارية في تاريخ الخليج العربي والبحرين بصفة خاصة، والحقيقة هي 
أنه ال يمكن إنكار دور القوى االستعمارية في تاريخ المنطقة، إال أنه في المقابل ال بد من تقصي ما قامت به القوى المحلية لمواجهة المد 
االستعماري، خاصة وأن دور المستعمر في اإلدارة المحلية كان محدوداً وال يتجاوز في أغلب الحاالت مهمة قبض اإلتاوة السنوية كدليل 

على خضوع القوى المحلية للسلطة االستعمارية.
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وقد أدرك امللك مانويل الثاني عدم قدرة أساطيله البحرية على التوغل الربي فأوعز إىل 
االسرتاتيجية يف احمليط  واجلزر  املوانئ  على  السيطرة  إىل  يسعى  أن  دلبوكريك  أفونسو 
اهلندي وحبر العرب ويشيد فيها القالع واحلصون، ومن ثم يقوم بانتزاع اعرتاف احلكام 
تدمري  من  بد  ال  كان  املشروع،  ذلك  ولتحقيق  مسيطرة،  كسلطة  بالربتغال  احملليني 
األساطيل احمللية والتخلص منها، وتقييد حركتها التجارية من خالل اإلغارة على السفن 

احمللية املبحرة حنو اهلند.)1(

إذن فاالمرباطورية الربتغالية الشرقية كانت تقوم على قوة أساطيلها البحرية ومل تكن 
دولة استعمارية تهدف إىل إنشاء مستوطنات هلا من خالل االمتداد الربي يف آسيا أو إفريقيا. 
وقد أدرك القادة الربتغاليون يف وقت مبكر بأن بسط سيطرتهم على البحار والكيانات 
ال  البحرية  فاألساطيل  لألقاليم،  العسكري  االحتالل  على  يقوم  أن  ميكن  ال  اجلزرية 
ميكن أن حتافظ على تواجد قوات يف الرب لفرتة طويلة من الزمان، بل يتوجب عليها اللجوء 
إىل تقنيات أخرى لإلبقاء على سيطرتها كاستخدام السالح االقتصادي واالستيالء على 

املضائق وغريها من املواقع االسرتاتيجية بغية اختاذها قاعدة لتسيري الدوريات. 

املائية تعمد القوى االستعمارية إىل منع سفن خصومها من  وبعد السيطرة على املعابر 
اقتصاديًا،  خنقها  إىل  يؤدي  مما  موانئها،  إىل  البضائع  وصول  ومتنع  التجارة،  ممارسة 
إتاوة  دفع  يف  تتمثل  ما  عادة  اليت  االستعمارية  بالشروط  والتسليم  اإلذعان  إىل  بها  ويدفع 
سنوية وتقديم تسهيالت مجركية دون اللجوء إىل االحتالل املباشر الذي ال تستطيع القوى 

البحرية فرضه على اجلزر بصورة خاصة.

كانوا  الربتغاليني  الضباط  أن  إىل  الفرتة  لتلك  الربتغالية  الوثائق  من  العديد  وتشري 
يدركون حقيقة عجزهم عن فرض احتالل طويل األمد على اجلزر النائية عن مراكزهم 
البحرين دون حماولة  إتاوة سنوية من  فإنهم قد اكتفوا باحلصول على  الرئيسة، ولذلك 
فرض احتالل طويل األمد عليها، وفرض احلكام عليها،)2( ألن ذلك متعذر عليهم من حيث 
قلة العدد وصعوبة الوصول إىل مراكز اإلمداد وعدم توفر القوة العسكرية الكافية اليت 
تسمح بتواجد حبري وبري متزامن ومكثف لبسط السيطرة على اجلزر واملدن الساحلية 

وهذا أمر ال ميكن ختيله. 

)1( جمال زكريا )1985( مرجع سابق، ص 52.
)2( تتحدث المصادر البرتغالية في القرن السادس عشر بأن نواب الملك في الهند كانوا يحذرون قباطنتهم من مغبة تفكيك أساطيلهم 
محدودة العدد، وتقسيمها على موانئ الخليج وجزره ألن ذلك سيضعف قواهم ويحد من قدرتها على مواجهة األخطار، وسيأتي فيما بعد 
التفصيل بأن البحرين لم تخضع لالحتالل البرتغالي في أي وقت من األوقات، وإنما تعرضت لحمالت عسكرية خاطفة انتهت بإعادة 
تنصيب حكام محليين متعاونين بعد التخلص من الزعامات المتمردة، ومن ثم استحداث ترتيبات جمركية تهدف إلى ضمان إيرادات كافية 

تغطي قيمة الحملة وتحقق الجدوى منها.
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وإذا أخذنا يف االعتبار أن الربتغاليني كانوا أول قوة أوروبية تصل إىل احمليط اهلندي 
عرب رأس الرجاء الصاحل، فال بد من التأكيد على أن أساطيلهم قد اعتمدت منطاً فريداً 
لتحقيق سيطرتها يف احمليط اهلندي، وقد استفادت القوى الغربية األخرى من هذا النمط 

الذي أصبح مثاالً حيتذي يف بسط اهليمنة البحرية.

أساطيل  تدمري  إىل  تهدف  اليت  الدموية  احلمالت  شن  أسلوب  الربتغاليون  انتهج  فقد 
القوى احمللية وبث اخلوف والرعب يف نفوس السكان احملليني، وبعد توطيد وضعها يف 

هرمز قامت بفرض حظر على املتاجرة باألسلحة.)1( 

ولتثبيت وضعهم يف املنطقة فرض الربتغاليون على القوى احمللية توقيع سلسلة معاهدات 
متنحهم امتيازات جتارية وإعفاءات مجركية، وتزامن ذلك مع تعيني وكالء جتاريني يف 

املناطق اخلاضعة هلم، وبذل جهود لفرض السيطرة على اجلمارك بصورة مباشرة.)2( 

ويف املرحلة الثالثة من بناء االمرباطورية الشرقية قام الربتغاليون بتأسيس نظام للحركة 
املالحية يف اخلليج العربي من خالل محل مجيع السفن للحصول على الرخص واجلوازات 
اليت متنحها سلطتهم يف هرمز، وكان هذا اإلجراء يف ظاهره ميثل حماولة تنظيمية للحركة 
املالحية يف اخلليج العربي، ولكنه يف احلقيقة كان يهدف إىل إخضاع احلركة املالحية 
بأسرها للسلطة االستعمارية واحتكار حق ممارسة النشاط املسلح لسحب الشرعية من أي 

مقاومة ألطماعهم.)3( 

وال بد من التأكيد على أن الربتغاليني املتواجدين يف املراكز التجارية الرئيسة اخلاضعة 
عن  مسؤولني  كانوا  وإمنا  األقاليم  تلك  على  حكاماً  احلقيقة  يف  يكونوا  مل  لسلطتهم 
حفظ األمن البحري ومراقبة حركة املالحة وحراسة القالع التابعة هلم، وتوصيل املعلومات 
باإلضافة إىل قبض اجلمارك، أما احلكم واإلدارة احمللية فكان يعهد بها إىل الزعماء 
)1( نصت االتفاقيات التي وقعت مع القوى المحلية على حظر السالح عن السكان المحليين أو إجراء تجارب على أسلحة نارية من قبل 
األهالي المسلمين، وفي أعقاب القضاء على تمرد تورانشاه في هرمز سنة 1521 قام البرتغاليون بحملة لنزع األسلحة من جميع السكان 
المحليين، وحظر حمل السالح إال على عدد محدود من رجال البالط بغرض حراسة الملك الجديد. وعندما علمت السلطات البرتغالية بأن 
الزعيم المحلي في البصرة راشد بن مغامس كان لديه ست سفن مسلحة تسليحاً جيداً بالمدافع وتضم 50 مقاتاًل عثمانياً، طلب البرتغاليون 
منه تسليمها ولما رفض اإلذعان لهم قاموا بحرق المستوطنات الواقعة على الساحل المجاور للبصرة. صالح أوزبران )1979( األتراك 
العثمانيون والبرتغاليون في الخليج العربي 1534-1581، ترجمة عبد الجبار ناجي، مركز دراسات الخليج العربي، جامعة البصرة. 

ص.ص 25-22.
)2( في سنة 1521 أمر مانويل الثاني بتعيين موظفي جمارك برتغاليين وعندما قاوم تورانشاه هذا القرار وأعلن تمرده قام البرتغاليون 
بالقضاء على تمرده وعين ابنه  محمد شاه عقب مقتله حاكماً على هرمز، ثم رفعت الضريبة من خمسة عشر ألف أشرفي إلى خمسة 

وعشرين ألفاً، واستمرت في تزايد إلى أن تجاوزت مبلغ مائة ألف أشرفي في منتصف القرن السادس عشر.
)3( بعد القضاء على تمرد هرمز سنة 1515 استحدث دلبوكيرك نظام إصدار التصاريح وفق نظام الجوازات الذي سنته الحكومة 
البرتغالية في الهند، حيث تحصل أي سفينة على جواز مرور عبر الموانئ التابعة للبرتغاليين مقابل دفع ضريبة معينة، وعلى السفينة 
التي تحمل الجواز أن تلتزم بخط المرور المحدد لها وال تخالفه، أما السفن التي ال تحمل جوازاً فهي عرضة للنهب والمصادرة والتدمير. 

عصام سخنيني )1997( مملكة هرمز أسطورة الخليج التجارية، دبي. ص 97.
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احملليني دون تدخل مباشر من قبل الربتغاليني، ونتيجة لذلك فإن هرمز على سبيل املثال 
مل تفقد ملوكها ووزراءها، الذين استمروا يف ممارسة احلكم واإلدارة على الرغم من 
ضعفهم وتدهور مكانتهم حتت السلطة الربتغالية، فقلة العنصر البشري لدى الربتغاليني 
كانت تفرض عليهم إجياد منط من التعاون مع الزعامات احمللية إلدارة األقاليم اخلاضعة 

هلم.
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املبحث الثاني 

مملكة هرمز ونفوذها التجاري

نفوذ هرمز ومكانتها التجارية يف مطلع القرن السادس عشر

يرجح املؤرخ الربتغالي فاريا دا سوزا بأن بأن قيام مملكة هرمز على جزيرة جرون كان 
يف عام 1273، وذلك عندما استوىل ملك هرمز على هذه اجلزيرة بعد أن أخرج كرهاً من 
الساحل، وتشري إحدى الوثائق الربتغالية إىل أن مملكة هرمز نشأت سنة 1281 عند انتقال 

حاكم هرمز القدمية إىل جزيرة جرون.)1( 

وقد تبوأت مملكة هرمز طيلة القرنني الرابع عشر واخلامس عشر امليالديني مركزاً 
جتارياً هاماً يف جتارة العبور، ومتكن ملوكها من بسط سيطرتهم على احلركة املالحية 
والتجارية يف املنطقة، وذلك بعد أن جنحوا يف القضاء على نفوذ حكام جزيرة قيس الذين 
سيطروا على حركة التجارة البحرية يف اخلليج العربي خالل الفرتة املمتدة ما بني القرنني 
احلادي عشر والثالث عشر امليالديني؛ فقد خاض حكام هرمز مع حكام جزيرة قيس 
حرباً جتارية ختللتها صدامات مسلحة انتهت بتمكن هرمز من جتريد قيس من سيطرتها 
قد  الثاني  تهمتم  الدين  الشيخ قطب  أن حاكم هرمز  إىل  املصادر  وتشري  بعيد،  إىل حد 
توغل بأسطوله الضخم يف اخلليج العربي سنة 1330 واستوىل على مجيع اجلزر ومن بينها 
البحرين  عوائد  تصدر  كانت  اليت  هرمز  أقاليم  من  البحرين  وأصبحت  البحرين،  جزر 
الذهيب  العصر  بداية  هي  السنة  هذه  وكانت  إليها.)2(  ومتور  ولؤلؤ  أمساك  من  وثرواتها 
يف  واملالحية  التجارية  احلركة  على  املطلقة  السيادة  هلا  أصبحت  أن  بعد  هرمز  ململكة 
البحرين  اهلرمزيني يف  فاشلة ضد سلطة  قامت عدة حركات مترد  وقد  العربي.  اخلليج 
حيث تشري املصادر إىل شخوص أحد القادة اهلرمزيني )تورانشاه( بعد ذلك خبمسة عشر 

عاماً لقمع ثورة يف البحرين.)3(

)1( الحديث هنا عن هرمز الثانية وليس هرمز األولى التي كانت تقع على البر قريباً من مصب نهر ميناب على الساحل الشرقي للخليج 
العربي وقد قامت على أنقاضها مدينة بندر عباس فيما بعد، وقد تمتعت هذه المدينة بمكانة تجارية كبيرة حتى النصف الثاني من القرن 
الثالث عشر الميالدي عندما هجرها سكانها بسبب االجتياح المغولي للشرق في تلك الفترة مما دفع بسكانها لالرتحال إلى جزيرة جرون 
التي لم تكن تبعد عنها سوى عشرين مياًل ليعطوها اسم هرمز ويحولوها إلى إمبراطورية تجارية كبرى حتى مطلع القرن السادس عشر. 

عصام سخنيني )1997( مرجع سابق، ص.ص 18-13.
)2( عبد هللا بن خالد الخليفة وعبد الملك يوسف الحمر )1982( البحرين عبر التاريخ، ج1، البحرين، ص 124.

)3( The Encyclopedia of Islam )1979( Bahrain, Leiden, 1/942.
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غري أن هذه اململكة واجهت يف أواسط القرن اخلامس عشر امليالدي حتدياً لنفوذها 
السياسي والتجاري من جانب إمارة بين جرب اليت متكن زعيمها زامل بن جرب من السيطرة 
على األحساء، ثم شرع خالل الفرتة املمتدة ما بني 1439 و1461 يف توحيد القبائل العربية 
املتناحرة يف شرقي شبه اجلزيرة العربية وتسخريها لبناء دولته الناشئة.  وترسخت أركان 
هذه الدولة يف عهد خلفه سيف بن زامل اجلربي الذي بسط نفوذه على ُعمان. ويف سنة 1477 
استغل اجلبور حالة الصراع اليت اندلعت بني أفراد األسرة احلاكمة يف هرمز للتدخل يف 
الشؤون الداخلية للمملكة وانتزاع ما ميكنهم من أمالكها، وذلك بعد أن استنجد األمري 
سلغور بأجود سيف بن زامل ملساعدته على تولي احلكم عقب وفاة والده امللك فخر الدين 
تورانشاه، فقام أجود بنصرته على إخوته وتنصيبه ملكاً على هرمز مقابل أن يتنازل ملك 

هرمز عن جزيرة البحرين -باستثناء بعض بساتينها- وكذلك عن القطيف.)1( 

وعلى الرغم من خسارتها للبحرين إال أن مملكة هرمز استمرت تبسط سيطرتها على 
حركة املالحة والتجارة يف اخلليج العربي، وخضعت هلا مناطق ممتدة من ساحل ُعمان وبر 
فارس، حيث امتد نفوذها يف مطلع القرن السادس عشر ليشمل موانئ ُعمان، ومن أهمها: 
صور وقلهات وقريات ومسقط وصحار وخورفكان وكلبا، وكذلك رأس مسندم وجلفار 
ورأس اخليمة وأم القيوين، أما على الساحل الشرقي فكانت هرمز تبسط نفوذها على 

املنطقة املمتدة من مصب نهر ميناب )قرب هرمز القدمية( إىل نهر نابند.)2( 

يف  يرسو  كان  أنه  فيذكرون  التجارية،  هرمز  مكانة  األوروبيون  الرحالة  ويصف 
مينائها أكثر من 300 سفينة من خمتلف موانئ آسيا وإفريقيا ويقيم بها بصفة دائمة 400 
تاجر ووكيل من جنسيات خمتلفة، وأنها مجيلة وتكثر فيها األبنية، وقد أسهبت كتب 
الرحالة األوروبيني يف وصف مجاهلا وثراء أهلها ومستوى معيشتهم املتقدم، وقد بسطت 
هرمز سيطرتها التجارية والسياسية على معظم املوانئ واملدن الساحلية واجلزر، ومن بني 

هذه اجلزر البحرين.)3(

وهناك إمجاع تارخيي على أن ملوك هرمز كانوا عرباً يتحدرون من أسرة عربية موطنها 
القديم كان قلهات على الساحل الُعماني، وقد ظهرت هذه األسرة ألول مرة على املسرح 
هرمز  يف  حكمه  أسس  كوب  درهم  حممد  باسم  عرف  عربي  شيخ  يد  على  السياسي 

)1( عصام سخنيني )1997( مرجع سابق، ص 24.
)2( Dames M. L. )1918( The Book of Durate Barbosa: An Account of the Countries Bordering on 
the Indian Ocean and their inhabitants, Completed about the Year 1518 A.D. Translated from the 
Portuguese Text by Mansul Longworth Dames, Hakluyt Society, London. 1/68-79.

)3( عبد الرحمن عبد هللا الشيخ، ترجمة وتعليق )1994( رحالت فارتيما، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ص 95.
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القدمية يف القرن العاشر امليالدي، وهي نفسها اليت استمرت يف احلكم عندما انتقلت 
إىل هرمز اجلديدة ولكن هؤالء غلبت عليهم الثقافة الفارسية فتسموا بأمساء فارسية، مع 
اختاذهم ألقاباً عربية ذات طابع ديين مثل شهاب الدين وقطب الدين وفخر الدين وسيف 

الدين.)1(

وعلى النسق ذاته جند تداخاًل يف ألقاب وزراء هرمز فتارة يسمى: »وزير هرمز« وتارة 
وكان  واحد،  آن  يف  هلرمز  وزراء  جمموعة  هناك  يكون  وقد  هرمز«،  »حاكم  يسمى: 
هلم نفوذ جتاري يستمدون منه سلطتهم السياسية، ويف أغلب األحوال كانت سلطة امللك 
حمدودة حيث كان الوزير الرئيسي ميارس احلكم بصورة مباشرة وكانت صالحيات 

امللك حمدودة، ومن أبرز هؤالء الوزراء خوجه عطار وشرف الدين.

وبالنظر إىل موقع هرمز االسرتاتيجي عند أهم مفاصل التجارة العاملية، باإلضافة إىل 
امليزات حلكام هرمز عوائد مالية  سيطرتها على األقاليم اجملاورة هلا، فقد وفرت هذه 
العابرة  التجارة  على  تفرضها  ورسوم  مجركية  ضرائب  صورة  يف  جتنيها  كانت  جمزية 
الرسوم  من  هرمز  جتنيه  كانت  ما  جمموع  بأن  الربتغالية  املصادر  أحد  وتقدر  مبينائها، 
اجلمركية يف بداية القرن السادس عشر: مائة ألف أشريف، كما قدرت الضرائب اليت 

جتنيها من املناطق التابعة هلا بأكثر من 41 ألف أشريف سنوياً.)2(

ومثلت اإلتاوات اليت تدفعها املوانئ التابعة هلرمز مصدراً مهماً للدخل؛ ففي العقد األول 
من القرن السادس عشر، كانت إيرادات هرمز من اإلتاوة اليت تدفع هلا من ميناء قلهات 
تقدر حبوالي أحد عشر ألف أشريف، وجلفار 7500 أشريف ومسقط مخسة آالف أشريف 

وصحار 1500 أشريف وخورفكان 1500 أشريف ودبا مخسمائة أشريف.)3( 

أما املصدر الثالث للدخل فكان يتمثل يف اخنراط جتار هرمز يف حركة التجارة العاملية 
اليت وفرت هلا عوائد مالية ضخمة وثراًء عريضاً.

وال بد من التنبيه إىل أن مكانة هرمز مل تكن تنبع من قوتها العسكرية وسيطرتها 
التجارية  مكانتها  على  تقوم  كانت  بل  هلا،  اخلاضعة  للكيانات  اإلدارية  األنظمة  على 
وموقعها اجلغرايف، فقد كانت اجلزيرة جرداء وأرضها سبخة وخالية من أي نوع من أنواع 

)1( أحمد العناني )1984( »البرتغاليون في البحرين في القرنين السادس عشر والسابع عشر«، مجلة الوثيقة، ع4، يناير 1984، 
مركز الوثائق التاريخية، البحرين. ص 79.

)2( أحمد بوشرب )1984( »مساهمة المصادر والوثائق البرتغالية في كتابة تاريخ البحرين خالل النصف األول من القرن السادس 
عشر«، الوثيقة، العدد 4، يناير 1984، ص 121.

)3( عصام سخنيني )1997( مرجع سابق، ص 39.



البحرين وعالقاتها اخلارجية إبان القرن السادس عشر                                  72

الزراعة، وال توجد فيها مياه، كما أنها كانت ختلو من أدنى مقومات الدفاع؛ إذ أن سفنها 
صنعت ألغراض جتارية حبتة، ولكن اجلغرافيا لعبت دوراً كبرياً يف تلك املرحلة حيث 
كانت اجلزيرة تتحكم يف مفصل من أهم مفاصل جتارة العامل القديم بوقوعها يف مدخل 
اخلليج العربي الذي كانت تدخل منه التجارة الشرقية قادمة من اهلند والشرق األقصى 
من جهة، ومن املوانئ اإلفريقية على البحر األمحر من جهة أخرى لتنتهي يف البصرة حيث 

تتوجه من هناك براً إىل البحر األبيض املتوسط. 

الغزو الربتغالي

يرتبط الغزو الربتغالي هلرمز باسم القائد الشهري أفونسو دلبوكريك الذي أمضى قبل 
ذلك الغزو حنو ثالث سنوات أمام سواحل جنوبي شبه اجلزيرة العربية، وعند مداخل اخلليج 
العاملية  التجارة  منافذ  والبحر األمحر، مما مكنه من تكوين فكرة جيدة عن  العربي 
وضرورة إحكام السيطرة عليها، وعندما عهد تريستيان دا كونها إىل أفونسو دلبوكريك 
أن يتقدم بأسطوله حنو عدن، خالف دلبوكريك األوامر وبدأ يف محلته الشهرية سنة 1507 
هي  بقوة  تنفيذها  إىل  وسعى  بها  اضطلع  اليت  املهمة  كانت  فقد  هرمز،  باجتاه  متقدماً 
السيطرة على مضيق هرمز باعتباره أحد أهم خطوط التجارة العاملية، وعندما وجد بأن 
عدن حمصنة ويصعب السيطرة عليها بسهولة قرر التقدم باجتاه هرمز، باعتبارها مفتاح 

احلركة املالحية يف اخلليج العربي واليت من خالهلا يستطيع السيطرة على مياهه.

كانت خطة دلبوكريك الحتالل هرمز هي إضعاف اململكة قبل الوصول إىل عاصمتها 
باستنزاف قواها املتمركزة يف املدن واملوانئ التابعة هلا والقائمة على الساحل العماني، فبدأ 
بقلهات اليت استسلمت له، ثم حترك حنو قريات اليت متكن منها بعد مقاومة عنيفة انتهت 
بنهب املدينة وتدمريها، وكانت مسقط هي احملطة الثالثة اليت متت مهامجتها بعد مفاوضات 
فاشلة، وانهارت دفاعات املدينة فدخلتها القوات الربتغالية وارتكبت فيها جرائم إنسانية 
مروعة، ثم نهبت املدينة وأحرقت السفن الراسية يف امليناء، وانتقل األسطول الربتغالي إىل 
صحار اليت فر منها أهلها واستسلم حاكمها لتجنيب املدينة الدمار الذي حل باملدن السابقة، 
وكانت احملطة األخرية قبل هرمز هي خورفكان اليت حاولت أن تقاوم ولكنها ما لبثت أن 

انهارت حتصيناتها أمام املدافع الربتغالية وكان مصريها مثل سابقتها من املدن.)1(

وصلت القوات الربتغالية هرمز يف أواخر سبتمرب عام 1507، وكان على عرشها امللك 
الفعلية  السلطة  أن  آنذاك، غري  من عمره  الثانية عشر  يف  الذي كان صبياً  الدين  سيف 

)1( يمكن مراجعة تفاصيل حملة أفونسو دلبوكيرك ضد موانئ الساحل العماني سنة 1507 في: عبد الرحمن الشيخ، ترجمة )2000( 
السجل الكامل ألعمال أفونسو دلبوكيرك، مصدر سابق، 205-165/1.
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من  ويتكون  البالد،  جملس  يدير  كان  الذي  عطار،  خوجه  القوي  وزيره  بيد  كانت 
جمموعة وزراء، وقد أخذ عطار على عاتقه مواجهة الربتغاليني، وتشري املصادر الربتغالية 
والبارود،  باملدفعية  مشحونة  ضخمة  سفينة  ستني  تتضمن  كانت  هرمز  دفاعات  أن  إىل 
كما كان يف امليناء مائتا سفينة من نوع الغاليون كل منها مزود مبدفعني، باإلضافة إىل 
عدد كبري من الطرادات املزودة بالبنادق، أما على الشاطئ فقد حشد اهلرمزيون ما بني 
الفرسان منهم يشكلون عدداً كبرياً.  الرجال كان  من  ألفاً  وعشرين  ألفاً  مخسة عشر 

وكانت هذه القوة يف مواجهة 460 برتغالياً حتملهم سبعة سفن حتت إمرة دلبوكريك.)1(

وبعد مفاوضات استمرت ملدة ثالثة أيام أمر دلبوكريك بفتح نريان مدافعه يف معركة 
وقد  بنفسه،  عطار  خوجه  اهلرمزية  القوات  يقود  وكان  ساعات  مثان  استمرت  حبرية 
أحرقت معظم السفن اهلرمزية، وتبع املعركة البحرية اشتباكات على بر اجلزيرة، حيث 
قاد دلبوكريك هنالك بعض جنوده ملالحقة اهلرمزيني الذين جنوا من املعركة البحرية، 
إال أن الربتغاليني مل يدخلوا مدينة هرمز نفسها، بل وقفوا عند أسوارها قبل أن يعودوا إىل 
مراكبهم، ووفق رواية دلبوكريك فقد رفعت هرمز الرايات البيضاء لتعلن استسالمها، 
ومت توقيع معاهدة بني دلبوكريك ممثاًل للطرف الربتغالي من جهة وبني امللك سيف الدين 
مخسة  قدرها  سنوية  إتاوة  بدفع  هرمز  فيها  التزمت  أخرى  جهة  من  عطار  خوجه  ووزيره 
عشر ألف أشريف مللك الربتغال، باإلضافة إىل دفع مخسة آالف أشريف يف احلال للمساهمة 
يف نفقات األسطول الربتغالي، كما مت االتفاق على تثبيت سيف الدين ملكاً على هرمز 
ووزيره خوجه عطار على أن تكون تبعيتهما ووالؤهما مللك الربتغال. ووقعت االتفاقية يف 

أكتوبر 1507. 

أجرب  أخرى  مرة  الطرفني  بني  عسكرية  مناوشات  ختللتها  شاقة  مفاوضات  وبعد 
أرض  على  برتغالية  قلعة  تشييد  إقرارهم  يتضمن  آخر  بند  على  املوافقة  على  اهلرمزيون 

اجلزيرة لضمان السيطرة الربتغالية عليها.)2( 

وعقب مغادرة دلبوكريك أوقف خوجه عطار العمل يف بناء القلعة وأحلق ما كان قد 
مت بناؤه بالقصر امللكي، كما أضاف حصنني منيعني لقلعته زودهما باملدافع وشرع يف 
تشييد أسطول جديد يف جلفار، ويف الوقت ذاته فرض حصاراً وعزلة كاملة على الوكالء 

الربتغاليني الذين أبقاهم دلبوكريك يف اجلزيرة لرعاية املصاحل الربتغالية.)3( 

)1( عصام سخنيني )1997( مرجع سابق، ص.ص 70-69.
)2( عبد الرحمن الشيخ، ترجمة )2000( السجل الكامل ألعمال أفونسو دلبوكيرك، مصدر سابق، 242-217/1.

)3( المصدر السابق، 356/1.
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للعودة إىل هرمز خالل أشهر من مغادرتها يف  التطورات بدلبوكريك  وقد دفعت هذه 
حماولة يائسة الستعادة سيطرته عليها، ولكن الوزير اهلرمزي املخضرم خوجه عطار كان 
يف هذه األثناء قد جنح يف االتصال بنائب امللك الربتغالي يف كوشني فرنسيسكو دامليدا 
الذي أفصح له عن اختالف وجهات النظر بينه وبني دلبوكريك، فقد كان دامليدا يعتقد 
أنه ليس للربتغاليني إمكانات بشرية كافية إلقامة مستعمرات بعيدة عن اهلند، بل جيب 
االقتصار على إنشاء وكاالت ملزاولة األعمال التجارية واالعتماد على السيطرة البحرية من 
خالل الدوريات اليت من شأنها القضاء على حركة املالحة اإلسالمية، ويف هذه األثناء شعر 
عطار بوجود تذمر كبري يف صفوف القباطنة الربتغاليني املصاحبني لدلبوكريك، وأمام 
ذلك املوقف قرر عطار استخدام هلجة التحدي، فأجاب دلبوكريك عندما طلب منه دفع 
مخسة عشر ألف أشريف بأن: »يستفيق لنفسه ألنه ال هو وال أي شخص آخر، مهما كان، 
سيتلقى منه إتاوة إال إذا أمر نائب امللك الربتغالي نفسه بدفعها«. وعندما شعر دلبوكريك 
بقوة حتصينات املدينة وما كانت تلقاه من دعم من قبل نائب امللك يف اهلند فك احلصار 
عن اجلزيرة دون أخذ اإلتاوة، وأقلع متوجهاً حنو اهلند مستعيضاً عن ذلك باالستيالء على 

سفينة حمملة باللؤلؤ كانت قادمة من البحرين.)1(

 ،1513-1507 الفرتة  خالل  العربي  اخلليج  يف  الربتغالية  العسكرية  األعمال  توقفت 
ألسباب عدة، منها: اخلالف الذي وقع بني دلبوكريك ودامليدا وانتهى بعزل األخري وتعيني 
دلبوكريك نائباً للمك سنة 1509، وكان عزل دامليدا تأكيداً بأن سياسة امللك الربتغالي 
تتجه حنو دعم توجهات دلبوكريك يف إحكام السيطرة العسكرية على هرمز. ويف هذه 
دلبوكريك  فانشغل  اهلند،  الربتغاليني يف  التمرد ضد  العديد من حركات  األثناء وقعت 
يف توطيد نفوذه هناك، وخاصة يف جوا اليت حتولت إىل ساحة صراع كبري بني سكانها 

املسلمني وبني الربتغاليني. 

الربتغاليني  انشغال  فرتة  خالل  العسكرية  العمليات  توقف  من  عطار  خوجه  استفاد 
ولكن  بهرمز،  استقالل سلطته  من مظاهر  الكثري  واستعاد  اهلند،  نفوذهم يف  بتوطيد 
نور  الريس  السلطة  وورثه يف  تويف خوجه عطار  سنة 1513 شهدت حدثني مؤسفني: فقد 
الدين، كما تويف كذلك ملك هرمز سيف الدين مسموماً يف إحدى موجات الصراع على 
احلكم وتوىل احلكم شقيقه تورانشاه. وظهر على الساحة الريس حامد فارسي األصل 
وهو ابن أخت الريس نور الدين الذي شرع يف إقامة عالقات مع الدولة الصفوية وبدأ يف جلب 
عدد كبري من أقاربه وأتباعه لالستقالل بهرمز عن النفوذ الربتغالي وإخضاعها للسلطة 
أن  كما  سنتني،  منذ  للربتغاليني  اإلتاوة  دفع  عن  انقطعت  قد  هرمز  وكانت  الصفوية، 

)1( المصدرنفسه، 370/1.
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القلعة اليت بناها الربتغاليون كانت قد أحلقت بالقصر امللكي ورفض تورانشاه دفع اإلتاوة 
املطلوبة منه للعام الثالث على التوالي. 

باالستبداد  حامد  الريس  قام  عندما  هرمز  يف  األوضاع  تدهورت   1514 سبتمرب  ويف 
بالسلطة ووضع تورانشاه ووزيره نور الدين حتت احلراسة املشددة. فقام دلبوكريك بتجهيز 
برتغالي وسبعمائة مليباري  ألفاً ومخسمائة مقاتل  وعشرين سفينة حتمل  محلة تضم ستاً 

واجته بهم إىل هرمز اليت وصلها يف مارس 1515، وقام مبحاصرتها.

للريس حامد قدرة على مواجهته، قرر  الذي مل يكن  وأمام هذا احلشد العسكري 
إطالق سراح تورانشاه ووزيره سيف الدين، ودخل دلبوكريك املدينة ظافرًا، حيث فرض 
العلم  باإلضافة إىل محله على رفع  املتأخرة،  اإلتاوات  القلعة، ودفع  على ملكها تسليمه 
األثناء  هذه  ويف  الربتغال،  مللك  وخضوعها  هرمز  لتبعية  كإعالن  القلعة  على  الربتغالي 
قام دلبوكريك بقتل الريس حامد بنفسه على مرأى من امللك وأجرب أنصاره على مغادرة 
للقلعة مع ختصيص عدد  اجلزيرة إىل فارس، كما عني ابن أخيه بريو دلبوكريك قائداً 
من الضباط الربتغاليني ليكونوا حتت إمرته، وعني وكياًل جتارياً برتغالياً يتوىل الشؤون 

املالية والتجارية، ولبث يف هرمز تسعة أشهر، ثم غادرها إىل جوا يف أكتوبر 1515.)1( 

يف  شرع  الذي  سواريز  لوبو  وخلفه   ،1515 ديسمرب  يف  دلبوكريك  تويف  أن  لبث  وما 
تنفيذ سياسة مغايرة لسابقه تهدف إىل ختفيف القبضة العسكرية على املوانئ اخلاضعة 
للربتغال، وتنشيط احلركة التجارية فيها. وقد نتج عن هذه السياسة اجلديدة تقارب كبري 
بني السلطة الربتغالية والسلطة اهلرمزية، وسعى خلف سواريز يف منصب نائب امللك -دييجو 
لوبيز دي سكويرا )1518-1522(- إىل توطيد هذه العالقة اليت تتوجت بتحالف برتغالي-

هرمزي لشن محلة عسكرية مشرتكة ضد البحرين يف يوليو 1521. 

دوراتي دي منزيس )1524-1522(  تولي  إثر  العالقة  تدهورت هذه  ما  ولكن سرعان 
مركز  يف  برتغاليني  موظفني  وضع  هو  به  يقوم  إجراء  أول  فكان  امللك،  نائب  منصب 
لعائدات  بالنسبة  امللك  خيدعون  كانوا  احملليني  املوظفني  أن  حبجة  بهرمز  اجلمارك 
املرفق  هذا  على  السيطرة  من  هرمز  حكام  اإلجراء  بهذا  منزيس  حرم  وقد  اجلمارك، 
موارد  بالتعدي على  الربتغاليون  الضباط  قام  األثناء  بالنسبة هلم. ويف هذه  األكثر حيوية 
ملك  تزعمها  عارمة  غضب  ثورة  اندالع  إىل  أدى  مما  جتارها،  ممتلكات  ونهب  اجلزيرة 

هرمز تورانشاه ووزيره شرف الدين.)2( 

)1( عصام سخنيني )1997( مرجع سابق، ص.ص 95-93.
الوثائق  يناير 1986، مركز  الثامن،  العدد  الوثيقة،  مجلة  للبحرين«،  البرتغالي  الغزو  بي سيلفيا )1985( »صفحات عن  )2( نونو 

التاريخية، البحرين. ص 204.
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البحرين  أنفسهم عرضة هلجمات عنيفة يف كل من  الربتغاليون  ففي 21 نوفمرب وجد 
وهرمز ومسقط وصحار، وقد متكن البحرينيون من الفتك باملمثل الربتغالي يف اجلزيرة 
بينما تكبد الربتغاليون خسائر فادحة يف جنودهم وممتلكاتهم يف مناطق أخرى.  ولكن 
الذين متكنوا من إمخادها  الثورة مل تنجح يف حترير املنطقة من قبضة الربتغاليني  هذه 

بالتعاون مع اجلبور يف ُعمان.

كما تعرضت هرمز للتدمري واإلحراق، يف حني فر تورانشاه إىل قشم حيث قتل غيلة 
على يد أحد أتباع الشيخ حسني اجلربي، وعني صيب من أبناء تورانشاه حاكماً على هرمز 
ومل يكن يتجاوز الثالثة عشر من عمره،)1( وأبقي على وزيره شرف الدين إىل جانبه بصورة 
مؤقتة،)2( وفرض على ملكها توقيع معاهدة يف 15 يوليو 1523 التزم فيها حممد شاه مبا 
التزم به سابقه من التنازل الكامل عن هرمز للتاج الربتغالي وزيادة اإلتاوة اجلديدة على 
هرمز حيث أصبحت قيمتها ستون ألف أشريف، حبجة حتسن األوضاع األمنية وزيادة عوائد 
اجلمارك، ومت االتفاق على دفع املبلغ جمزءاً بأقساط مقدارها مخسة آالف أشريف كل 
شهر. وقد أنهت هذه املعاهدة بشكل قطعي آخر املعامل الشكلية اليت كانت تشري إىل 
شيء من االستقالل النسيب الذي كانت تتمتع به هرمز حتى ذلك التاريخ، حيث أصبحت 
على  يشرف  كان  الذي  الربتغالي  القلعة  حلاكم  اقتصادها  يف  مباشرة  بصورة  ختضع 
اجلمارك. ومل يصبح مللك هرمز أو وزراءه أي قيمة ألن الربتغاليني كانوا يتعاملون معهم 
بصفتهم تابعني للسلطة الربتغالية يف اجلزيرة وفق الرتتيب اجلديد الذي استحدثته معاهدة 

ميناب.)3(

أشريف، ومل  ألف  مائة  لتبلغ  السنوية  اإلتاوة  برفع  دا كونها  نونو  قام  ويف سنة 1529 
تتمكن هرمز من تلبية هذه الزيادة، فرتاكمت املتأخرات املستحقة على امللك إىل أن بلغت 
377 ألف أشريف عام 1539، واستمرت املتأخرات يف تصاعد حتى جتاوزت نصف مليون 

أشريف حبلول عام 1543.

قتل  ثم  باجلنون،  الربتغاليني  قبل  من  اتهم  أداءها  عن  اهلرمزي  امللك  عجز  وعندما 
مسمومًا، وفرض على خلفه سنة 1543 توقيع معاهدة جديدة مع الربتغاليني تنازل مبوجبها 
بصورة كاملة عن اجلمارك للربتغاليني وأصدر فرماناً بذلك، ويف مقابل ذلك خصص له 

)1( قتل محمد شاه بن تورانشاه في إحدى المؤامرات الكثيرة التي ابتليت بها األسرة الهرمزية الحاكمة سنة 1529ولم يكن سنه قد تجاوز 
إحدى وعشرين عاماً.

)2( قام حاكم الهند البرتغالي نونو دي كونها )1529-1538( بعزل شرف الدين ونفيه إلى لشبونة بتهمة الضلوع في اغتيال محمد شاه 
سنة 1529، ثم تمكن شرف الدين فيما بعد من رشوة بعض المسؤولين البرتغاليين والعودة إلى منصبه في هرمز.

)3( عصام سخنيني )1997( مرجع سابق، ص 110.
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نفقات  لدفع  أخرى  آالف  وعشرة  نفسه،  إلعالة  السنة  يف  أشريف   1800 مبلغ  الربتغاليون 
اليت  اجلمارك  عائدات  بأن  علماً  هرمز،  يف  الربتغالي  اجلمارك  آمر  فيهم  مبن  املوظفني 

حصل عليها الربتغاليون تلك السنة بلغت 109 آالف أشريف.)1( 

حكامها  وأصبح  امسية  سلطة  إىل  هرمز  يف  احمللي  احلكم  حتول  احلني  ذلك  ومنذ 
ألعوبة بيد الربتغاليني الذين مل يقيموا هلم أي اعتبار، وكثرياً ما كان مسؤولو اجلمارك 
الربتغاليون حيتجزون األموال ألنفسهم وحيرمون امللك منها، ويف الوقت نفسه ال يوردونها 

ملصلحة اخلزينة الربتغالية. 

وعلى الرغم من تدهور األوضاع السياسية وسيطرة الربتغاليني على اقتصادها وجتارتها، 
إال أن هرمز استمرت متارس دوراً جتارياً مهماً يف جتارة الشرق حتى انهيارها سنة 1622.

يستنتج من االستعراض السابق أن هرمز مرت بثالث أطوار يف القرن السادس عشر: 
املمتدة ما بني 1507 و1523 شن الربتغاليون محالت عدة ضد هرمز  ففي املرحلة األوىل 

وبذلوا جهداً كبرياً لتوطيد حكمهم فيها.

ويف املرحلة الثانية املمتدة ما بني 1523 و1543 استطاع الربتغاليون أن ينتزعوا من امللوك 
اهلرمزيني تنازالت كبرية يف جماالت اجلمارك واإلدارة احمللية. 

ولكن املرحلة األخرية، اليت استمرت منذ سنة 1543 وحتى نهاية الوجود الربتغالي يف 
اجلزيرة عام 1622، شهدت القضاء املربم على آخر معامل السيادة احمللية حيث حتول ملك 

هرمز إىل حاكم رمزي يتلقى راتباً متواضعاً من مسؤول القلعة الربتغالي.

للسلطة  البحرين  افرتاض خضوع  بإحلاح: كيف ميكن  نفسه  الذي يطرح  والتساؤل 
اهلرمزية خالل الفرتة 1521-1602، يف الوقت الذي مل تكن فيه هرمز تتمتع بأي مظهر 

من مظاهر السيادة واالستقالل؟

)1( المرجع نفسه، ص 113.
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السادس  القرن  مطلع  يف  هلا  خاضعة  كانت  اليت  األقاليم  على  اهلرمزية  السيطرة  منط 
عشر

فقوتها  بها،  يعتد  عسكرية  قوة  متلك  كانت  بأنها  تارخيها  يف  هرمز  تشتهر  مل 
العسكرية احملدودة كانت تهدف إىل محاية ممتلكاتها من املنافسني احملليني، وتوفري 
ينشطون على  الذين كانوا  القراصنة  املارة مبياهها، وخاصة من  املالحة  األمن خلطوط 
هذه اخلطوط. وميكن القول بأن املكانة اليت تبوأتها هرمز يف مطلع القرن السادس عشر 
مل تكن تنبع من سطوتها العسكرية بل كانت تتمتع بهذا النفوذ من خالل ثالث عوامل 

رئيسة هي:

موقعها اجلغرايف الذي هيأ هلا أن تكون من أهم بؤر التجارة العاملية يف زمنها. 1 .

2.  مهارة جتارها الذين كانوا من أنشط الوسطاء التجاريني يف عصرهم.

لتكون هرمز خمزن جتارة  الالزمة  التسهيالت  توفري  القائمة على  سياسة حكامها  3 .
الشرق الرئيسي يف املنطقة.

وكان من أهم مالمح السيطرة التجارية هلرمز يف تلك املرحلة؛ انتشار عملتها الذهبية 
وفارس  اهلند  يف  البحرية  املوانئ  مجيع  يف  رائجة  عملة  كانت  واليت  باألشريف،  املعروفة 

وشبه اجلزيرة العربية ثم امتداداً من هناك إىل الشرق األقصى وصوالً إىل ملقا.)1( 

تلك  يف  العربي  اخلليج  حياة جمتمع  التجاري كان عصب  التبادل  ألن حركة  ونظراً 
الفرتة فقد وجدت كثري من الكيانات السياسية يف املنطقة نفسها مضطرة لدفع اإلتاوة 
السنوية اليت تفرضها هرمز، لقاء تسهيل حركة سفنها وتأمني العبور اآلمن هلا يف طريقها 
إىل موانئ اهلند، باإلضافة إىل االستفادة من التسهيالت اليت تقدمها هرمز لتجار املنطقة. 
وقد الحظ كثري من الرحالة األوروبيني يف مطلع القرن السادس عشر إىل أن جتارة اخليول 
والتوابل واللؤلؤ وغريها من منتجات الشرق مل تكن لتحقق األرباح املنشودة دون أن يكون 
الوسيط اهلرمزي طرفاً فيها وذلك بسبب العالقات الواسعة لتجارها وقدرتهم الفائقة على 

تسويق البضائع وختزينها لديهم. 

ولكن جمرد دفع اإلتاوة السنوية مل يكن يعين بالضرورة أن هرمز كانت تفرض احتالالً 
عسكرياً فعلياً على الكيانات السياسية األخرى يف اخلليج العربي، أو أنها كانت تقوم 

)1( المرجع السابق، ص 38.
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بتعيني احلكام احملليني يف تلك الكيانات من قبلها، فقد كانت هذه اململكة التجارية 
الوقت ذاته  التجاري، ولكنها يف  مرتامية األطراف ترتكز بصورة أساسية على نفوذها 
كانت تعاني من ضعف كبري يف بينة كيانها السياسي وإمكاناتها العسكرية؛ فمنذ 
الربع األخري من القرن اخلامس عشر عصفت باألسرة اهلرمزية احلاكمة سلسلة صراعات 
داخلية تسببت مبقتل ونفي العديد من أفرادها، بل إن امللك سلغور بن فخر الدين تورانشاه 
قد اضطر إىل االستعانة باجلبور للتخلص من إخوانه الذين كانوا ينازعونه احلكم، ويبدو 
أن تدخل اجلبور مل يكن كفياًل بوضع حد للمؤامرات الداخلية وصراع احلكم، إذ تشري 
املصادر إىل أن نهاية العديد من ملوك هرمز كانت بقتلهم من قبل منافسيهم عن طريق دس 
السم هلم يف الطعام، وبهذه الطريقة قتل كل من سيف الدين سنة 1513، وأخاه توانشاه 
لالستنزاف  ونظراً  سنة 1529.  قتل مسموماً  الذي  ابنه حممد شاه  سنة 1521، وكذلك 
ترتاوح  بهرمز فقد كان الكثري من حكامها أطفاالً  الذي عانت منه األسرة احلاكمة 
أعمارهم بني الثانية عشر واخلامسة عشر، وانعكست ظاهرة الصراع الداخلي كذلك 
للعزل والتعيني بدسائس حملية، واحلقيقة هي أن  على وزارء هرمز الذين كانوا عرضة 
وفاة خوجه عطار سنة 1513، ومن ثم عزل شرف الدين سنة 1529 قد تسببت يف إضعاف 

جهاز احلكم اهلرمزي يف القرن السادس عشر.

وقد أسهم الربتغاليون يف إضعاف هرمز عن طريق إرهاقها بالضرائب الباهظة، وفرض 
سيطرتهم املباشرة على اجلمارك، وقيامهم بإحالل موظفني فاسدين إلدارة حركة املالحة 
والتجارة ومنح الرخص يف املنطقة. كما كان للربتغاليني دور بارز يف إضعاف هرمز من 
الناحية العسكرية حيث شن القادة الربتغاليون عدة محالت ضدها يف السنوات: 1507 
اهلرمزية  السفن  وإحراق  والنهب  السلب  أعمال  من  باملزيد  تنتهي  كانت  و1521  و1515 
بها  اشتهر  اليت  التعسفية  اإلجراءات  من  وغريها  احملليني  السكان  أسلحة  ومصادرة 

الربتغاليون يف تلك الفرتة. 

لقد كان ضعف هرمز العسكري يف مطلع القرن السادس عشر جلياً؛ ففي مواجهة 
األسطول الربتغالي املزود باملدافع وكميات كبرية من األسلحة سنة 1507، ظهر الفارق 
بصورة واضحة لدى جلوء حكام هرمز إىل احتجاز السفن التجارية اليت كانت موجودة 
قبيل املعركة يف مينائها واستخدامها للقتال، وهي سفن مل تكن مزودة بأي قدرات حربية 
مما أدى إىل سرعة حسم املعركة لصاحل الربتغاليني. وقد أظهرت احلمالت العسكرية 
أمام حتصينات  واضحاً  السنوات 1511 و1520 ضعفاً  البحرين يف  الفاشلة ضد  اهلرمزية 
مع  للتحالف  مضطرين  أنفسهم  وجدوا  فإنهم  ولذلك  والعسكرية،  الطبيعية  البحرين 
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موانئ  من  وغريها  والقطيف  البحرين  ضد  أخرى  عسكرية  محالت  شن  يف  الربتغاليني 
املفروضة  السنوية  اإلتاوة  الزيادة املضطردة يف قيمة  تتذمر من  بدأت  اليت  العربي  اخلليج 

عليها.)1(

وإذا أخذنا عوامل الضعف السياسي والعسكري بعني االعتبار فإنه ميكن القول بأن 
البحرين مل ختضع يف القرن السادس عشر ألي احتالل هرمزي أو سيطرة هرمزية مباشرة 
القلعة  البحرين يقيمون يف  املعينون يف  الوزراء اهلرمزيون  على حكمها احمللي، بل كان 
واحنصرت مسؤولياتهم على مجع الضرائب لصاحل اخلزانة اهلرمزية، وذلك على النمط 
الحظ  عندما   ،1507 سنة  مرة  ألول  مسقط  ميناء  دخوله  لدى  دلبوكريك  أكده  الذي 
الساحل  السلطة اهلرمزية تعني مسؤولني عن اجلمارك يف مسقط وغريها من موانئ  بأن 
الُعماني، قائاًل: »ففي كل مكان حيكمه ملك هرمز يعني هؤالء الطواشية ليولوا أمور 
العوائد اهتمامهم«.)2( ولذلك فإن املسؤولني اهلرمزيني الذين عينوا يف البحرين مل يكونوا 
حكاماً عليها كما تشري الوثائق بل كانوا مسؤولني عن إدارة اجلمارك وحتديد دخلها 

لتأمني اإلتاوة السنوية ودفعها للربتغاليني.

إن عدم تقدير الفارق الكبري بني السيطرة االقتصادية )املتمثلة يف تقديم التسهيالت 
قوات  وجود  يقتضي  الذي  العسكري  واالحتالل  سنوية(  إتاوة  دفع  لقاء  املرور  وتأمني 
مسلحة بصورة دائمة، باإلضافة إىل إحالل سلطة سياسية بديلة، دفع ببعض املؤرخني إىل 
االفرتاض بأن البحرين قد فقدت استقالهلا سنة 1521 وخضعت لسلطة هرمزية طوال الفرتة 
املتبقية من القرن السادس عشر، ولعل أهم سبب لوقوع ذلك اللبس هو االعتماد الكبري 
على الوثائق الربتغالية اليت مل تكن تظهر الكثري من الدقة يف أمساء احلكام احملليني 
وألقابهم، حيث جند الوثائق الربتغالية تتحدث عن بعض وزراء هرمز بصفتهم »حكامًا« 
على اجلزيرة، وكذلك وصف وكيل هرمز يف البحرين بأنه: »حاكم البحرين« يف بعض 
األحيان، ويف الوقت ذاته كثرياً ما تظهر الوثائق حاكم قلعة هرمز الربتغالي بصفته أيضاً: 
على  الربتغالية  املصادر  دأبت  حيث  البحرين  يف  ذاتها  الصورة  وتتكرر  هرمز«.  »حاكم 
تسمية املسؤول اهلرمزي املعني على اجلمارك بصفته »وزيراً« يف بعض احلاالت، وبصفته 
»حاكمًا« يف حاالت أخرى، وذلك دون األخذ يف االعتبار وجود حكام حمليني للبحرين 

آنذاك. 

)1( المرجع السابق، ص.ص 74-72.
)2( عبد الرحمن الشيخ، ترجمة )2000( السجل الكامل ألعمال أفونسو دلبوكيرك، مصدر سابق، 164/1.
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متثيل  يف  تتمثل  تناقضات  يف  الوقوع  من  املعاصرة  التارخيية  الكتابات  بعض  وتعاني 
استقالهلم  حكامها  وفقد  العسكرية،  قوتها  انهارت  اليت:  اململكة  بصورة  هرمز 
وسيادتهم، وأصبح اقتصادها بيد الربتغاليني، ومن ثم القول بأن البحرين كانت خاضعة 
لالحتالل اهلرمزي خالل الفرتة 1521-1602، فمملكة بهذه الصفات ال ميكن أن تبسط 
نفوذها على أقاليم أخرى. واليسوغ االفرتاض بأن وزراء هرمز كانوا حيكمون البحرين 
ويتولون إدارتها احمللية يف الوقت الذي كانوا فيه عاجزين عن حكم بالدهم وإدارة شؤونها 

السياسية واالقتصادية؟

اإلتاوة  بدفع  تلتزم  البحرين مل تكن  بأن  تؤكد  الفرتة  لتلك  املعاصرة  املصادر  إن  بل 
السنوية هلرمز يف أغلب سنوات القرن السادس عشر، ويف كثري من األحيان كانت قوات 
البحرين تفوق يف قوتها وعددها قوات هرمز، كما أن جهاز اإلدارة واحلكم احمللي فيها 
مل يكن خيضع ألي سلطة خارجية برتغالية أو هرمزية أو عثمانية على حد سواء، وهذا ما 

ستحاول الفصول القادمة تفصيله على ضوء املادة الوثائقية املعاصرة.

األوضاع الداخلية يف ُعمان

-1500( اإلمساعيلي  إمساعيل  بن  حممد  بتولي  عشر  السادس  القرن  ُعمان  استهلت 
الكلمة،  وتشتت  الفرقة  ازدادت  زمنه  ويف  النبهاني،)1(  سليمان  امللك  قتله  بعد   ،)1535
اإلباضيني  لثورات  النبهانيني  للملوك  اخلاضعة  الداخلية  املقاطعات  تعرضت  حيث 
املتحمسني لبعث اإلمامة اإلباضية، ابتداء من عام 1500 حتى عام 1624.)2( وأدى ذلك إىل 
تنازع اهلرمزيون واجلبور على  الُعمانية، حيث  املناطق  السياسية وتفكك  تردي األوضاع 
السيطرة السواحل العمانية؛ فخضعت مسقط وخورفكان وقلهات وصور وغريها من املدن 
من  أخرى  مناطق  خضوع  عن  الربتغالية  املصادر  حتدثت  بينما  هرمز،  ململكة  الساحلية 

الساحل الُعماني حلكم اجلبور.)3(

واإلباضيني  النبهانيني  يف  )متمثلة  ُعمان  يف  متصارعة  قوى  أربع  وجود  إىل  وباإلضافة 
واجلبور واهلرمزيني(، فإن الغزو الربتغالي للساحل الُعماني أضاف عنصراً خامساً يف ذلك 
)1( في منتصف القرن الخامس عشر نجح اإلمام عمر بن محمد الخروصي في انتزاع الحكم من النبهانيين وأعلن قيام اإلمامة اإلباضية، 
إال أنه لم يلبث أن أطيح به من قبل النبهانيين بعد سنوات قليلة قضاها في الحكم، مما دفعه لالستعانة ببني جبر الذين نجحوا في إعادة 
تنصيبة إماماً على عمان سنة 1487 وطرد الملك النبهاني سليمان، وبذلك أصبحت ُعمان الداخل ضمن دائرة نفوذ بني جبر، خاصة 
عندما تجدد القتال بين النبهانيين واإلباضيين في عهد اإلمام محمد بن إسماعيل الذي خلف اإلمام الخروصي، ونجح في قتل الملك سليمان 

النبهاني بفضل استعانته بالجبور وذلك سنة 1500. جمال زكريا )1985( مرجع سابق، ص.ص 61-59.
)2( جمال قاسم زكريا )1980( »األوضاع السياسية في الخليج العربي إبان الغزو البرتغالي«، مجلة الوثيقة، العدد 12، يناير 1980، 

مركز الوثائق التاريخية، البحرين. ص 47.
)3( عبد الرحمن الشيخ، ترجمة )2000( السجل الكامل ألعمال أفونسو دلبوكيرك، مصدر سابق، 184،188،192/1.
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الصراع، وكان الطرف الربتغالي هو األخطر واألسوأ أثراً على املنطقة، حيث ارتكب 
توحيد  عن  عجزوا  الذين  احملليني  السكان  حق  يف  مروعة  إنسانية  جرائم  الربتغاليون 
كلمتهم أمام عدوهم املشرتك، وبعد أن بسط الربتغاليون سيطرتهم على ساحل ُعمان، 
)مستعينني  للجبور  قاسية  ضربة  بتوجيه  قاموا  ثم  ومن  هرمز،  على  السيطرة  يف  جنحوا 

بالقوات اهلرمزية( عام 1521.
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املبحث الثالث 

ظهور الدولة الصفوية وموقفها من التوسع الربتغايل

مل تكن األوضاع على الساحل الشرقي من اخلليج العربي بأفضل حاالً من األوضاع 
الدولة  ظهور  عشر  السادس  القرن  مطلع  شهد  فقد  وعمان،  هرمز  يف  املرتدية  السياسية 
الصفوية اليت ارتبط تأسيسها بسلسلة من األحداث الدموية اليت استهلها مؤسس الدولة 
من  آالف  سبعة  حنو  وقتل   1500 سنة  تربيز  مدينة  بدخول  الصفوي  حيدر  بن  إمساعيل 
تبين  على  املدينة  سكان  محل  إىل  هدفت  مريرة  طائفية  محلة  خالل  وذلك  سكانها، 
العسكرية  الشاه إمساعيل جمازر كبرية خالل محلته  ارتكب  نفسه  العام  مذهبه. ويف 
ضد خصومه: شريوان شاه ومراد بن رستم، فقتل عشرات اآلالف من أهل فارس وكرمان 

وخوزستان.

ويف سنة 1503 توجه الشاه إمساعيل الصفوي إىل مازندران فضرب عليها حصاراً حتى 
انهارت حتصيناتها وخضعت له، فأمر باملدينة فُدمرت، وأحرق أهلها رجاالً ونساء، وعذب 

حاكمها حسني كيا حتى املوت. 

ويف العام التالي توجه جبيشه إىل إقليم يزد، وملا كان الرتكمان يف مدينة طبس قد 
رفضوا اعتناق مذهبه فقد أمر مبهامجة املدينة سنة 1504: »وأطفأ شعلة غضبه من كثرة 
ما أراق من الدماء«. حيث قتل يف املدينة أكثر من سبعة آالف من سكانها،)1( ثم أخذت 
الدولة الصفوية توسع من نفوذها حتى خضعت للشاه إمساعيل أصفهان وبغداد وديار بكر. 
ولدى وصول حركة الشاه إمساعيل التوسعية إىل السواحل الشرقية للخليج العربي قدم إليه 
مبعوثون من حكام هرمز ومحلوا إليه اهلدايا وأعلنوا له أن اخلطبة والسكة قد أصبحتا 

بامسه، ورمبا كان هذا اإلجراء احتياطاً ملنع هجومه على هرمز.)2(

غري أن الشاه إمساعيل مل يبد اهتماماً كبرياً بتلك املنطقة، فقد كان مشغوالً بتوطيد 
الربتغالي هلرمز  الغزو  وملا وقع  الوليدة،  دولته  والشمالية من  الشرقية  املناطق  حكمه يف 
سنة 1507، مل يبد الصفويون أي اكرتاث بتلك األحداث، بل إن العمل الوحيد الذي قام 

)1( نصر هللا فلسفي )1989( إيران وعالقاتها الخارجية في العصر الصفوي 1500-1736، تعريب محمد فتحي يوسف الريس، دار 
الثقافة، القاهرة. لمزيد من التفاصيل حول ظروف تأسيس الدولة الصفوية انظر مقدمة الكتاب للمعرب.

)2( بدر الدين عباس الخصوصي )1985( »الدولة الصفوية في مواجهة التحديات«، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، العدد 
44 )أكتوبر 1985( ص 143.
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به الشاه إمساعيل يف تلك األثناء هو إرسال مبعوثني له إىل هرمز بعد سقوطها، يطالبها بأن 
تدفع له إتاوة كان قد تقاضى مثلها من قبل، إال أن حكام هرمز وبتعليمات مشددة من 
دلبوكريك رفضوا هذا الطلب، وكان رد دلبوكريك على مبعوث الشاه قاسياً للغاية حيث 
أعطاه بعض البنادق والبارود وقال له بأن هذا هو ما سيدفعه ملك الربتغال هلم، وأضاف 

بأنه:

»حاملا ينتهي من بناء احلصن سيدخل مضائق فارس ليفرض اإلتاوة على كل املناطق 
اليت ميلكها الشاه إمساعيل على الشاطئ«.)1(

وعلى الرغم من ذلك الرد القاسي فإن الربتغاليني قد أبدوا استغرابهم من عدم اكرتاث 
الشاه إمساعيل بتلك الرسالة، حيث كان اهتمامه منصباً حنو حتقيق إجنازات أخرى غري 
عابئ مبا يقع من معارك طاحنة يف بوابة اخلليج العربي؛ فقد كان الشاه إمساعيل يبذل 
جهوداً كبرية لنشر مذهبه جبميع الوسائل العسكرية والدبلوماسية على حد سواء، حيث 

تتحدث املصادر الربتغالية عن نشاط الشاه إمساعيل فيما يلي:

»نظراً ألن الشاه إمساعيل كان شديد الرغبة يف جذب ملوك اهلند ليكونوا على عالقة 
سفراءه،  متتابع  بشكل  هلم  يرسل  كان  فقد  الشيعي  مذهبه  يتبعوا  وأن  معه،  صداقة 
فقد  السيباهي،  وإىل  كمبايا  ملك  إىل  سفراءه  أرسل  فقد  السياسة  هذه  يف  واستمراراً 
كان يعلم أنه إذا اتبعه هذان االثنان مبا هلما من سلطان كبري وملك واسع فإنه سيتمكن 
من جذب احلكام اآلخرين إىل صداقته واتباع مذهبه دون عناء. وقد حدث يف العام الذي 
توغل فيه أفونسو دلبوكريك يف البحر األمحر )1513( أن أرسل الشاه إمساعيل مرة أخرى 
سفراءه إىل امللكني اآلنف ذكرهما، كما كان يفعل قبل ذلك، وجهز كل واحد منهما 
مبائة من اخليل املسرجة، وخبيام مجيلة مزركشة غالية، وأوان وأدوات مائدة من فضة، 
وزودهما بتعليمات مؤداها أن يعرضوا على هذين امللكني ضرورة قبول مذهبه، ويف هذا 
اعرتاف بسلطته العليا، وأن يسمحوا بقراءة كتب املذهب الشيعي واألدعية اخلاصة بهذا 
ملك  إىل    سفرياً  نفسه  الطلب  بهذا  إمساعيل  الشاه  أرسل  وقد  مساجدهم،  يف  املذهب 

هرمز«.)2( 

بكثري  بالده  ضد  الربتغالي  االستفزاز  أعمال  إمساعيل  الشاه  قابل  األثناء  هذه  ويف 
من الصرب، وبذل حماوالت حثيثة للتقارب مع أفونسو دلبوكريك، وقد آتت هذه اجلهود 

)1( عبد الرحمن الشيخ، ترجمة )2000( السجل الكامل ألعمال أفونسو دلبوكيرك، مصدر سابق، 259/1.
)2( المصدر السابق، 537/2.
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للشاه  مبعوثاً  اهلند  دلبوكريك يف مقر حاكميته يف  استقبل  مثارها سنة 1510، عندما 
إمساعيل أكد له ضرورة قيام صداقة بني الشاه وملك الربتغال من أجل كسب احلرب 
ضد األتراك وسلطان القاهرة، وقد وعد دلبوكريك بتقديم األساطيل والرجال واملدفعية 
واحلصون الربتغالية القائمة يف اهلند مقابل أن يقدم الشاه املساعدة للربتغاليني يف حروبهم 
للتفاوض مع  قبله إىل تربيز  بإيفاد مبعوث من  بعد ذلك  دلبوكريك  وقام  أعدائهم.)1(  ضد 
اهلدايا  من  جمموعة  له  وأرسل  إكرامه،  يف  وبالغ  حبفاوة  استقبله  الذي  إمساعيل  الشاه 

ألفونسو دلبوكريك، تتضمن: 

»أقمشة حريرية كثرية، وأقمشة مقصبة ومطرزة، وخيول مسرجة ومهيأة تهيئة فخمة، 
ذهب،  من  بأزرار  مقصب  قماش  من  وحلتني  فارسية،  وأسلحة  خمتلفة،  للربيد  وحقائب 
وحزام وترس وخنجر، وأشياء أخرى كلها من ذهب، وقطعاً من الفريوز حبالتها الطبيعية 

كما استخرجت من املناجم«.)2( 

شنها  اليت  احلملة  أعقاب  يف  أكرب  بصورة  الصفوية-الربتغالية  العالقات  تعززت  وقد 
جبيوشها  وأوقع  الصفوية  الدولة  أراضي  يف  فتوغل   ،1514 سنة  سليم  العثماني  السلطان 
هزمية نكراء يف معركة جالديران يف 23 أغسطس 1514، ثم الحق الشاه إمساعيل إىل 
عاصمته تربيز، وهزمه عندها يف معركة أخرى يف اخلامس من سبتمرب من العام نفسه، 
وقد مكنه ذلك النصر من السيطرة على طريق احلرير املمتدة ما بني تربيز إىل حلب ومن 
تربيز إىل بورصة، مما دفع بالشاه إمساعيل إىل املسارعة يف إرسال موفده ملقابلة أفونسو 

دلبوكريك بهرمز يف صيف عام 1515.)3( 

وقد تناولت املفاوضات أربع مسائل رئيسة: 

»املسألة األوىل: أن العوائد املالية املفروضة على البضائع القادمة من فارس إىل هرمز 
إمنا هي من حق الشاه إمساعيل.

تكون  أن  جيب  والقطيف  البحرين  بني  الواقعة  البحرية  املنطقة  أن  الثانية:  املسألة 
خمصصة لسفنه العابرة من فارس إىل سواحل شبه اجلزيرة العربية.

املسألة الثالثة: أن يساعد أفونسو دلبوكريك بأسطوله الشاه لالستيالء على جوادر ألن 
ملك مكران التابع له قد رفع راية العصيان واستوىل عليها...

)1( عصام سخنيني )1997( مرجع سابق، ص.ص 87-86.
)2( عبد الرحمن الشيخ، ترجمة )2000( السجل الكامل ألعمال أفونسو دلبوكيرك، مصدر سابق، 543-540/2.

)3( عصام سخنيني )1997( مرجع سابق، ص.ص 99-98.
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املسألة الرابعة: ضرورة أن يكون للشاه إمساعيل مرفأ يف اهلند حتى يتمكن التجار 
الفرس من االجتار ببضائعهم ويطلب إذناً إلنشاء حمطة جتارية فارسية يف هرمز«.)1( 

كانت هذه املطالب مفاجئة بالنسبة لدلبوكريك الذي طلب من سفري الشاه إمهاله بعض 
الوقت لدراسة هذه املسائل األربعة بتأني، وقبل أن يقدم رده النهائي، حرص دلبوكريك 

على إرسال جمموعة من اهلدايا إىل الشاه تتضمن: 

»دروعاً بعضها مزدان بقطيفة محراء واآلخر بأقمشة معصبة وواق للرأس وآخر للذقن 
كالهما حمليان بالذهب، وأجهزة كاملة للخيل، وأربعة أسورة من ذهب وياقوت وحلقات 
املاسورة، ومدفع معدني آخر،  وجواهر وأحجار كرمية وذهب ومدفع قصري  غالية جداً 
وقصديرًا،  حناساً  له  وأرسل  وأقواس،  كثرية  وسهام  الفتائل،  ذوات  من  بنادق  وست 
وكميات قليلة من كل بهارات اهلند ... وكان من بني التعليمات أن يعلن للشاه إمساعيل 
أنه إن كان راغباً يف مواصلة عالقات مفيدة وودودة مع سيده ملك الربتغال فالبد أن يرسل 
لتحطيم  بالربتغاليني  باالستعانة  يستطيع  إمساعيل-  الشاه  -أي  فهو  الربتغال  إىل  سفراءه 
السلطان الكبري وبيت مكة، فإذا ما صدرت األوامر من ملك الربتغال لألسطول فإنه )أي 

أفونسو دلبوكريك( سيسعده مساعدته ألنه قد دّعم وضعه يف هرمز«.)2(

وفيما خيص النقاط األربعة اليت طلبها الشاه فقد جاء رد دلبوكريك عليها فيما يأتي:

القادمة  البضائع  على  املفروضة  املالية  بالعوائد  مطالبته  وهو  األول  للموضع  »بالنسبة 
يضطر  اليت  النفقات  ألن  دلبوكريك،  ألفونسو  حق  العوائد  فهذه  هرمز؛  إىل  فارس  من 
نفقات كبرية جدًا،  على مملكته  للحفاظ  واألسطول  اجليش  على  إلنفاقها  ملك هرمز 
ومما يزيد من نفقاته مبلغ اإلتاوة الذي يتسلمه سيده ملك الربتغال. وأفونسو دلبوكريك ال 
يستطيع تسليم هذه العوائد للشاه إمساعيل ألن العوائد من الرسوم على التجارة القادمة من 

فارس وغريها ال تكفي نفقات هرمز. وباقي العوائد قليلة كما يعلم الشاه جيداً.

إىل ساحل شبه اجلزيرة  لرجاله  مائي  وهو ضمان ممر  الثاني،  للموضوع  بالنسبة  أما 
العربية؛ فيسعده املوافقة على ذلك، بل وسيقدم له كل السفن اليت حيتاجها، ألنه بذلك 
سيؤمن ملك هرمز تأميناً كبرياً حبيث ال حتدث أحداث شغب تسبب املتاعب يف هرمز وال 

يف جزيرة البحرين.

)1( عبد الرحمن الشيخ، ترجمة )2000( السجل الكامل ألعمال أفونسو دلبوكيرك، مصدر سابق، 616-613/2.
)2( المصدر نفسه، 640/2.
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الشاه إمساعيل يف  التحديد مساعدة  الثالث، وهو على وجه  املوضوع  بالنسبة إىل  أما 
حربه ضد ملك مكران؛ فإن سيساعده بكل جيش ملك الربتغال وأسطوله، فامللك قد 
أمر بذلك لكن هذا األمر ميكن تنفيذه بشرط واحد: وهو أن البضائع اليت ترد من فارس 

إىل هرمز ال حتول إىل جهة أخرى.

أما بالنسبة للموضوع الرابع، وهو طلب ميناء يف اهلند ميارس فيه جتار فارس جتارتهم، 
وطلب اإلذن بإقامة حمطة جتارية وخمزن يف هرمز؛ فقد كان ذلك يسعده لوال أن امليناء 
املختار للهند جيب أن يكون هو جوا، والدخول إىل هرمز، ألنه يف أي ميناء آخر يف اهلند 

ميكن أن يفقد التجار الفرس فيه بضائعهم وقد يتعرضوا لعقوبات تنزل بهم«.)1( 

ومبوجب هذه االتفاقيات اليت أبرمت يف صيف عام 1515 متكن دلبوكريك من احلصول 
على اعرتاف الصفويني حبق السيطرة الربتغالية على هرمز، وتنازل الصفويون للربتغاليني 
كذلك عن حق تقاضي الرسوم اجلمركية يف مرافئ شرقي شبه اجلزيرة العربية، كما 
منحوا موافقتهم على نشاط الربتغاليني يف اخلليج العربي، ومنذ ذلك احلني حافظت الدولة 
-1534( األول  الشاه طهماسب  فقد رسخ  الربتغاليني،  مع  على عالقات ممتازة  الصفوية 
1576( العالقات اليت أسسها والده مع الربتغاليني، وحرص طوال عهده الذي امتد مخسني 
عاماً على عدم القيام بأي إجراء ميكن أن يضعف من النفوذ الربتغالي يف هرمز أو قشم أو 
غريها من موانئ اخلليج العربي، فقد كان الشغل الشاغل للدولة الصفوية هو احلرب يف 
الواليات الغربية ضد العثمانيني أو صد هجمات األوزبك الرتكمان على خراسان. وللتعبري 
عن امتنانه أرسل ملك الربتغال دوم سباستيان )1557-1578( سفارتني حمملتني باهلدايا 

والتحف إىل بالط الشاه الصفوي بهدف توطيد العالقات بني البلدين.)2(

ويف أعقاب خضوع الربتغال للتاج اإلسباني يف عهد الشاه حممد خدابند )1587-1576( 
الذي خلف والده طهماسب، ورثت إسبانيا العالقات الطيبة مع الدولة الصفوية حيث أرسل 
امللك اإلسباني فيليب الثاني )املعروف بتعصبه للمذهب الكاثوليكي( سفرياً إىل الدولة 

الصفوية يطلب منه ثالثة أمور:
1.  أن مينح الشاه أتباع املذهب الكاثوليكي احلرية الدينية يف بالده.

2.  أن ال يكف يده عن عداوة وقتال العثمانيني.
 أن مينح الرعايا اإلسبان امتيازات جتارية.3. 

)1( المصدر السابق، 642-640/2.
)2( كانت السفارة األولى سنة 1551، والثانية سنة 1574، حيث وصل سفير البرتغال إلى البالط الصفوي في كثير من األبهة حتى إن 

معاونيه -غير الخدم والمرافقين- بلغ عددهم خمسين شخصاً. نصر هللا فلسفي )1989(، مرجع سابق، ص 19.
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وكان السفري اإلسباني قسيساً يتكلم الفارسية امسه سيمون موراليس، فتلقاه الشاه 
بالود والرتحاب وطلب منه أن يدرس ابنه األكرب علوم الرياضة والفلك، وأرسل معه سفرياً 
إلفريقيا  الشرقي  الساحل  على  لعاصفة  تعرضت  سفينته  ولكن  اإلسباني  البالط  إىل 

وغرقت بركابها.)1(

السياسة  يف  جذرياً  تغرياً  شهدت  عشر  السادس  القرن  من  األخرية  السنوات  ولكن 
الصفوية جتاه الربتغاليني، وبدأ ذلك التحول يف عهد الشاه عباس الكبري )1629-1587( 
الذي الحظ بأن عالقة أسالفه الطيبة مع الربتغاليني مل حتقق لبالده أية مكاسب. وقد 
شجع الشاه على إدارة ظهره للربتغاليني ظهور قوى أوروبية أخرى وعلى رأسهم اإلجنليز، 
الفارسي  احلرير  من  لصادراته  طريق  فتح  بهدف  األوروبية  الدول  من  بعدد  اتصل  حيث 
ويتقاضون  العداء  يناصبونه  كانوا  الذين  العثمانيون  حيكمها  كان  اليت  املناطق  خارج 
األبيض  البحر  موانئ  املتجهة حنو  الفارسية  املنتجات  على  باهظة  ذاته ضرائب  الوقت  يف 
املتوسط. ويف املقابل أبدى الربيطانيون اهتماماً مماثاًل باملتاجرة مع الفرس، ونتج عن ذلك 
تأسيس شركة اهلند الشرقية الربيطانية سنة 1600 لتمثل بداية تنظيم العالقة التجارية 
الصوف  فائض  ملبادلة  تأسيسها  فور  الشركة  اندفعت  إذ  والربيطانيني،  الفرس  بني  ما 
اإلجنليزي باحلرير الفارسي، وبذلك متكنت من إقناع البالط الفارسي مبنحها امتيازات 
جتارية وتشجيع التجار الربيطانيني على التبادل التجاري مع فارس. وما لبثت هذه العالقة 
التجارية أن حتولت إىل حتالف سياسي وعسكري ما بني الشاه عباس والربيطانيني ملواجهة 
ممراته  على  السيطرة  وإنهاء  لتجارته  احتكارهم  وكسر  العربي  اخلليج  يف  الربتغاليني 
البحرية، ونتيجة لذلك فقد دعم الربيطانيون سياسة الشاه عندما أطلق يد حاكم إقليم 
الربتغاليني  ملناوشة  قولي خان  إمام  ووريثه يف احلكم  ابنه  بعده  ومن  فارس هلوردي خان 
وحماولة ضرب االحتكار اهلرمزي-الربتغالي حلركة التجارة واملالحة يف اخلليج العربي. 
وقد واتت قولي خان الفرصة يف العام 1602 عندما مترد عرب البحرين على احلاكم وقتلوه 
واستولوا على القلعة وأجروا بعدها اتصاالت مع قولي خان ملساعدتهم يف التخلص من النفوذ 
الربتغالي-اهلرمزي، وقد استجاب هلم قولي خان فأرسل محلة عسكرية، ويف هذه األثناء 
وقف اإلجنليز موقف املؤيد للصفويني يف مواجهتهم مع الربتغاليني، ثم برزت هذه السياسة 

جلية يف التحالف الربيطاني الصفوي لطرد الربتغاليني من هرمز سنة 1622.)2( 

)1( المرجع السابق، ص 20.
)2( عصام سخنيني )1997(، مرجع سابق، ص.ص 123-126. وبدر الدين الخصوصي )1985( مرجع سابق، ص 164.
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املبحث الرابع 

البحرية العثمانية يف مواجهة الربتغاليني

كانت الدولة العثمانية منشغلة يف مطلع القرن السادس عشر حبروبها ضد امرباطورية 
واإليطالية  األيبريية  األساطيل  ضد  البحرية  ومبعاركها  برًا،  النمساوية  هابسربج  آل 
مواجهة  من  ليمكّنهم  للعثمانيني  حبري  معرب  أي  توفر  لعدم  ونظراً  املتوسط،  البحر  يف 
الربتغاليني يف احمليط اهلندي فقد قام بادر السلطان بايزيد الثاني إىل إرسال املساعدات إىل 
املماليك يف مصر وتزويدهم بتقنية احلروب البحرية حيث أرسل هلم جمموعة من اخلرباء 
السويس سنة  إىل  الذي وصل  الريس كمال،  العثماني  القبطان  رأسهم  وعلى  العثمانيني 
1507، ومعه: 300 مدفع، و150 عموداً لربط األشرعة، وثالثة آالف جمرفة، وكميات 
كبرية من األشرعة واألخشاب والزفت والفئوس، كما قدم السلطان العثماني مثانية سفن 
حربية للمماليك الستخدامها يف حروبهم ضد الربتغاليني، ويف غضون إقامته يف مصر قام 
الريس كمال مبعاونة فريق من الفنيني الذين قدموا معه من اسطنبول بصنع ثالثني سفينة 
حربية يف السويس، ثم أتبعت السلطة العثمانية الريس كمال بالقبطان الشهري أمحد أوغلو 
آيدن، ثم الريس حامد مع كمية كبرية من املساعدات خلدمة املماليك وإصالح األسطول 
املصري، وعندما أراد املماليك دفع مثن املساعدات املرسلة رفض الريس حامد قائاًل: »إن 

هذه قضية اإلسالم املشرتكة ضد الكفرة«.)1(

ولكن العالقات الودية بني العثمانيني واملماليك شهدت توتراً كبرياً يف العقد الثاني 
املماليك  الشهرية ضد  يشن محلته  أن  بالسلطان سليم  دفع  السادس عشر مما  القرن  من 
سنة 1516، واليت انتهت بانهيار دولة املماليك وخضوع أقاليمها إىل السلطة العثمانية سنة 

.1517

ويف هذه األثناء كانت اجلبهة العثمانية األوروبية تشهد املزيد من املعارك اليت استمرت 
طوال الثلث األول من القرن السادس عشر وحتديداً يف اجملر وأملانيا. ومل يشعر العثمانيون 
حبرية التحرك يف الشرق إال بعد عقد معاهدة سالم مع آل هابسبورغ صيف عام 1533، 
مما دفع بالسلطان سليمان القانوني لشن محلته الكبرية ضد الدولة الصفوية يف سبتمرب 
إبراهيم  األعظم  الصدر  بقيادة  مقاتل  ألف   140 تعداده  وجه جيشاً ضخماً  1533، حيث 
تربيز عاصمة  مدينة  الثانية  للمرة  العثمانية  الدولة  دخلت  يوليو 1534  باشا. وحبلول شهر 

)1( يلماز أوزتونا )1988( تاريخ الدولة العثمانية، اسطنبول. ص 324.
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الصفويني. ونتيجة هلذه املعركة احلامسة بدأت عشائر املنطقة تعلن انضمامها إىل السلطة 
العثمانية؛ ويشري لونغريغ إىل أن السلطة العثمانية يف تلك الفرتة كانت سلطة رمزية، ومل 
تكن تتجاوز توزيع املالبس الرمسية العثمانية على املسؤولني، وإصدار الفرمانات بتعيينهم 
حكاماً على األقاليم اخلاضعة هلم، قانعني من هؤالء احلكام بإرسال اهلدايا وتأكيد 

الوالء.)1(

صقر  بن  مغامس  بن  راشد  البصرة  بعثة حاكم  إسطنبول  إىل  وصلت   1534 عام  ويف 
سلطان  ومسي   ،1524 سنة  واألحساء  للبصرة  حاكماً  أصبح  الذي  فضل  بن  حممد  بن 
الشرق، فالتمست قبول البصرة يف التابعية العثمانية وأعلنت البعثة اليت كان يف عدادها 
ابن احلاكم ووزيره عامر حممد عن رغبة أهالي البصرة يف اخلضوع للسلطة العثمانية، 
كما قدمت للسلطان هدايا قيمة ومفتاح املدينة، وأعلن كذلك انضمام كل من لورستان 
حكام  ومنح  العثمانية  السلطة  إىل  اإلمارات  من  وغريها  والقطيف  والبحرين  وخوزستان 
املرحلة  هذه  يف  ولكن  واحلماية،  بالدعم  ثابتة  وتأكيدات  عثمانية  ألقاباً  املناطق  هذه 
للسلطان  العثمانية بصورة رمزية من خالل االكتفاء باخلطبة  السلطة  املبكرة جتسدت 
العثماني ونقش امسه على النقود دون التدخل يف الشؤون الداخلية لتلك األقاليم النائية عن     

سلطتها.)2( 

املركزية  لإلدارة  فعلي  البصرة بشكل  انضواء  حتى  امسياً  أن هذا اخلضوع ظل  إال 
العثمانية سنة 1546، حيث انطلق إياس باشا على رأس قوات اإليالة إىل البصرة، ودخلها يف 
ديسمرب 1546 وجعلها مركزاً لإليالة وأصبحت البصرة متثل القاعدة البحرية العسكرية 
العثمانية الثانية بعد السويس بالنسبة للعثمانيني يف اخلليج العربي، وأخذوا على عاتقهم 
أصبحت  عشر  السادس  القرن  منتصف  ومنذ  العربي.  اخلليج  مياه  يف  الربتغاليني  حماربة 
والية األحساء حتت حكم والة عثمانيني برتبة بيلربي. ويف 1550 سيطر العثمانيون على 

القطيف اليت كانت نقطة ارتكاز رئيسة للربتغاليني يف اخلليج العربي.)3(

انتصار  حتقيق  ميكن  ال  بأنه  العثمانيون  أدرك  الربتغاليني  مع  األوىل  املواجهات  ويف 
يف  فشرعوا  قوي،  أسطول  دون  العربي  اخلليج  يف  الربتغاليني  ضد  األمد  وطويل  حاسم 
توحيد  العثمانيون  املنطقة، كما قرر  الربتغاليني يف  التجهيز لسلسلة معارك حربية ضد 
قواتهم يف احمليط اهلندي ووضعها حتت قيادة أمريال أو باشا قابودان البحر األمحر، وعني 

)1( S. Longrigg )1925( Four Centuries of Modern Iraq, Oxford, p 20.
)2( نيقوالي إيفانوف )2004( الفتح العثماني لألقطار العربية 1516-1574، دار الفارابي، بيروت. ص.ص 111-110.

)3( فاضل بيات )2007( الدولة العثمانية في المجال العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت. ص 502.
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منصب  يف  بريي  الريس  الدين  حميي  الشهري  اجلغرافية  اخلرائط  وواضع  العثماني  املالح 
قابودان البحر األمحر، ويف عام 1552 عهد إليه بإقامة حاجز حبري يف اخلليج العربي، 
فخرج على رأس قوة حبرية مكونة من ثالثني سفينة حربية على متنها 16 ألف مقاتل من 
السويس متجهاً حنو سواحل ُعمان، وبعد أن أحلق هزمية بالربتغاليني يف مسقط، وسيطر 
أثناء حصارها هلرمز،  عليها لفرتة وجيزة فشلت قواته يف الصمود أمام املدافع الربتغالية 
فانسحب إىل البصرة بعد سلسلة من اإلخفاقات، ومنها عاد إىل مصر حيث أعدم هناك.)1(

ويف أغسطس 1553 عني مراد باشا قائداً لألسطول العثماني يف البحر مبهمة تتطلب 
ولكنه  األمحر،  البحر  إىل  سيئة  حالة  يف  بريي  تركه  الذي  العثماني  باألسطول  العودة 
قائد  نورونها  يد  أخرى على  تعرض هلزمية  أن  بعد  البصرة  إىل  باألسطول  للرتاجع  اضطر 

األسطول الربتغالي بالقرب من هرمز.

وحبلول يوليو 1554 كان العثمانيون قد جنحوا يف إعادة جتهيز األسطول وصيانته وعني 
الكاتب الشهري سيدي علي يف منصب أمري البحر وعهدت إليه مهمة اخلروج باألسطول من 
مياه اخلليج العربي والعودة به إىل البحر األمحر، ولكن يف 25 أغسطس من العام نفسه، 
جنح  فقد  ذلك  ومع  العثماني،  باألسطول  كبرية  هزمية  إحلاق  من  الربتغاليون  متكن 
سيدي علي من اإلفالت ببعض القطع املتبقية من أسطوله إىل اهلند. ونظراً ألن العثمانيني 
مل يتمكنوا من هز قوة الربتغاليني يف اخلليج العربي؛ فإنهم قرروا التخلي عن خمططاتهم 
بعملياتهم  يقومون  وأخذوا  واحدة  ضربة  يف  الربتغالي  األسطول  على  القضاء  إىل  الرامية 
بعمليات حمدودة ضد  البحر األمحر، مكتفني  ومرافئ  السويس  من  انطالقاً  األساسية 
مواقع  زعزعة  من  الربتغاليون  يتمكن  مل  ذاته  الوقت  ويف  العربي.  اخلليج  يف  الربتغاليني 

العثمانيني يف العراق وشرقي شبه اجلزيرة العربية.)2( 

ويف ستينيات القرن السادس عشر شرع العثمانيون يف تبين سياسة جديدة تهدف إىل 
مهادنة الربتغاليني، بعدما أدركوا بأن القضاء على نفوذهم يف اخلليج العربي أمر متعسر، 
وخاصة بعد محلة مصطفى بيلربي الفاشلة سنة 1559، وظهرت بوادر اسرتضاء الربتغاليني 
والسعي إلقامة عالقة طيبة معهم يف خطاب أرسله الربتغالي ألفارو دي نورونها حاكم قلعة 
هرمز إىل امللك دون جوان الثالث سنة 1562، وأشار فيه إىل اهتمام العثمانيني بأن تظل 
إىل  عدة  رسائل  الشأن  بهذا  وأنهم كتبوا  الربتغاليني،  أمام  مفتوحة  البصرة  جتارتهم يف 

)1( بدر الدين الخصوصي )1984(، مرجع سابق، ص 26.
)2( نيقوالي إيفانوف )2004(، مرجع سابق، ص.ص 115-113.



البحرين وعالقاتها اخلارجية إبان القرن السادس عشر                                  92

االجتاه  ويف  وهرمز.)1(  البصرة  بني  ما  التجارية  التسهيالت  إىل  أشار  مانويل، كما  امللك 
نفسه بعث السلطان العثماني سليمان القانوني إىل امللك سباستيان رسالة يف العام 1564 

يقول فيها: 

»إن كان قصدكم الصلح والسالم فكفوا أيديكم عن االعتداء على احلجاج والتجار 
عند وصول رسالتنا اهلمايونية، وابعثوا إلينا رسالتكم مع مندوبكم املعتمد عليه ليصار 

إىل تقرير النظام يف تلك األصقاع«.)2(

ونتيجة هلذه السياسة فقد ازدهرت احلركة التجارية يف اخلليج العربي، وخاصة بني 
األقاليم اخلاضعة للسيطرة العثمانية وتلك اخلاضعة للربتغالية، فقد كتب أحد الرحالة 
فيه  وصفها  هرمز،  عن  الثاني  فيليب  اإلسباني  للملك  تقريراً   1590 العام  يف  األوروبيني 

بأنها: 

»مدينة مفتوحة جلميع اهلجرات والتجارات وأنواع التهريب، وفيها بنادقة وأرمن وفرس 
وأتراك وبرتغاليون صابئون )أي دانوا باإلسالم(«.

وقد أدهشه حجم التجارة مع الدولة العثمانية اليت كانت تستفيد من خربات اهلرمزيني 
يف اهلند والتجارة فيها، ومن معرفتهم بسلعها كالتوابل والآللئ وخشب الصندل، كما 

كانت تستفيد من خربتهم يف تهريب األسلحة والذخائر.)3( 

الريس  على حاكمها  أضفوا  بالبحرين، حيث  اهتماماً كبرياً  العثمانيون  أظهر  وقد 
مراد لقب صنجق، وتشري الوثائق العثمانية إىل أن الريس بريي كان حيمل أوامر باحتالل 
البحرين سنة 1552، وهو يف طريقه إىل البصرة، كما مر سيدي علي بالبحرين واتصل 
اخلليج  مياه  يف  الربتغاليني  تواجد  حول  مهمة  معلومات  على  منه  وحصل  مراد  بالريس 
العربي، ومن ثم يف سنة 1559 قام حاكم األحساء العثماني مصطفى بيلربي بشن هجوم 
على البحرين، كما تشري املصادر إىل بذل العثمانيني حماوالت أخرى لبسط نفوذهم على 

البحرين يف سبعينيات القرن السادس عشر، ولكنها باءت مجيعها بالفشل. 

واحلقيقة هي أن عالقات البحرين مع الدولة العثمانية ال تزال حباجة إىل املزيد من البحث 
والدراسة، حيث إن املصادر العثمانية والربتغالية على حد سواء تشري بصورة واضحة إىل 
)1( أحمد العناني )1984( »البرتغاليون في البحرين في القرنين السادس عشر والسابع عشر«، مجلة الوثيقة، ع4، يناير 1984، 

مركز الوثائق التاريخية، البحرين. ص 106.
)2( جاهد بلطجي )1989( »صراع الدولتين العثمانية والبرتغالية في الخليج العربي«، مجلة الوثيقة، ع15، يوليو 1989، مركز 

الوثائق التاريخية، البحرين. ص 62.
)3( عصام سخنيني )1997(، مرجع سابق، ص 117.
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زيادة التواصل بني العثمانيني وأهل البحرين إىل درجة أن السلطة العثمانية قد فكرت سنة 
1595 بتحويل البحرين إىل إيالة وطلبت املشورة يف ذلك من بيلربي األحساء. كما طالب 
بعض أهل البحرين السلطات العثمانية يف القطيف مبساعدتهم يف إنشاء برج مقابل القلعة 

يف حماولة لزيادة جحم التواجد العثماني يف البحرين.)1(

خامتة

شهدت منطقة اخلليج العربي إبان القرن السادس عشر ظهور ثالث قوى رئيسة متمثلة 
يف: الدولة الصفوية اليت تأسست سنة 1500، واالمرباطورية الربتغالية الشرقية اليت بسطت 
نفوذها على هرمز سنة 1507، والدولة العثمانية اليت وصلت قواتها إىل مياه اخلليج العربي 

من جهة البصرة حبلول سنة 1546. 

وقد دأبت الكثري من املصنفات التارخيية احلديثة على اعتبار سكان اخلليج العربي 
ضحايا لذلك الصراع، وتصوير كيانتهم السياسية باعتبارها أقاليم ال إرادة هلا، وكان 

دأبها أن تدين بالوالء للطرف الذي يتغلب يف ذلك الصراع.

وميكن تربير هذه النظرة باعتبارها انعكاس طبيعي لالعتماد على مصادر هذه القوى 
اليت مل تكن تعري السكان احملليني يف اخلليج العربي الكثري من االهتمام، وإمنا كانت 
تهتم أكثر باحلديث عن صراع القوى الكربى يف املنطقة. ولكن الدراسة املتأنية تدفعنا 
ملراجعة هذه األطروحات، وإعادة االعتبار للسكان احملليني، وباألخص منهم أهل البحرين 

الذين سجلوا مواقف مهمة يف أتون ذلك الصراع. 

وقد حاولت املباحث املاضية أن تتناول طبيعة السيطرة الربتغالية واهلرمزية والعثمانية 
مل  الثالث  القوى  هذه  أن  مفادها  بنتيجة  لتخرج  العربي،  اخلليج  يف  خمتلفة  مناطق  على 
تكن قادرة على بسط نفوذها على البحرين، فالربتغاليون غزوا البحرين أكثر من مرة، 
ولكنهم مل يقوموا بإحالل سلطة برتغالية فيها، واهلرمزيون مل يكونوا قادرين على البقاء 
أصاب  الذي  والعسكري  السياسي  التدهور  بسبب  لسلطتهم  إخضاعها  أو  البحرين  يف 
مملكتهم عقب خضوعها للحكم الربتغالي، بينما مل تكن السلطة العثمانية متثل أكثر 

من وجود رمزي يف املوانئ اليت عجزت عن إحكام السيطرة عليها. 

سنة  البحرين  يف  والعثمانيون(  اهلرمزيون  )الربتغاليون  الثالث  القوى  هذه  التقت  لقد 
الثالث،  السلطات  هذه  عن  ممثلون  حضرها  القلعة،  يف  مطولة  مفاوضات  وبعد   ،1559

)1( دفتر المهمة رقم 73، ص 481، رقم الحكم: 1058.
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باإلضافة إىل حاكم البحرين نفسه، انسحبت هذه القوى من البحرين معرتفة بعدم قدرتها 
على البقاء فيها واحتالهلا.

ولعل النقطة األساسية اليت جيب أن يضعها أي مؤرخ للبحرين يف اعتباره هي أن البحرين 
كيان جزري ال يصح أن ينظر إليه بالطريقة اليت تدار بها األقاليم الربية؛ حيث إنه يصعب 
إخضاع الكيانات اجلزرية الحتالل عسكري طويل األمد، وعلى الرغم من قيام العديد 
من القوى األوروبية بغزو البحرين يف العصور احلديثة إال أن أياً منها مل حياول أن يفرض 
املياه،  تتمثل يف: ضحالة  البحرين حبماية طبيعية  فقد متتعت  احتالل غربي،  نظام  فيها 
الغزاة،  من  كبري  بعدد  فتكت  اليت  واألمراض  األوبئة  معها  جتلب  كانت  اليت  والرياح 
باإلضافة إىل وجود قادة على درجة عالية من احلنكة والدهاء حافظوا يف تلك الفرتة على 

استقالل البحرين.

واحلقيقة اليت حتاول الفصول القادمة إثباتها هي أن البحرين قد تعرضت لعدة محالت 
عسكرية يف السنوات: 1511، و1513 و1520، و1521، و1529 و1559 و1573، إال أن 
غربي  وجود  وفرض  بديلة،  استعمارية  سيطرة  إجياد  يف  فشلت  قد  احلمالت  هذه  مجيع 
طويل األمد على أرض البحرين، وباستثناء أشهر قليلة ما بني يوليو ونوفمرب من عام 1521، 
كانت البحرين متثل كياناً سياسياً مستقاًل يتمتع بإدارة حملية ونظام حكم حملي كامل 

السيادة.
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يتناول هذا الفصل، مرحلة انتقالية حامسة مرت بها البحرين يف مطلع القرن السادس 
عشر، حيث تعرضت يف تلك الفرتة خلمس محالت عسكرية برتغالية-هرمزية، كانت 
تهدف بالدرجة األوىل إىل االستحواذ على ثرواتها، ودفع حكامها إىل االلتزام بإتاوة سنوية 

تعود إىل خزانة لشبونة من خالل هرمز.

وقد بذل حكام البحرين من اجلبور جهوداً كبرية لصد اهلجمة الربتغالية على الساحل 
الُعماني عام 1507، ثم شرعوا يف مقاومة األطماع الربتغالية-اهلرمزية يف بالدهم، وذلك 
من خالل جتهيز أسطول عسكري حديث، وحتصني جزر البحرين، والتعاون مع القوى 

اإلقليمية ملواجهة اخلطر الربتغالي.

وعلى الرغم من تلك اجلهود إال أن اجلبور قد تلقوا ضربة قاسية عام 1521، ولكنهم 
مل يفقدوا سلطتهم يف البحرين إال بصورة مؤقتة، فقد أدى مترد حاكم هرمز ووزيرها إىل 
حتالف الربتغاليني مع اجلبور لتوطيد نفوذهم يف موانئ ُعمان، واستمر الشيخ حسني بن 
سعيد اجلربي يف حكم البحرين حتى وفاته عام 1529، مما أدى إىل وقوع فراغ سياسي، 
عليهم  عادت  محلة  لشن  بالربتغاليني  دفع  الذي  اهلرمزي  اجلمارك  مسؤول  مترد  ثم  ومن 
الربتغالي  اخلطر  من  ذلك  بعد  البحرين  وأمنت  واملمتلكات،  األرواح  يف  فادحة  خبسائر 

لفرتة طويلة.

وقد أدت هذه األحداث إىل تعيني حاكم جديد بقي يف احلكم حتى عام 1577، ووقع 
اجلزيرة  لشبه  الشرقي  الساحل  وبني  البحرين  أرخبيل  بني  السياسي  االنفصال  عهده  يف 
العربية، حيث يستعرض الباحث مجلة من املصادر العربية والعثمانية والربتغالية للتدليل 
املادة  إىل  وباإلضافة  الفرتة،  تلك  يف  »البحرين«  مبسمى:  استأثرت  قد  اجلزر  أن  على 
الوثائقية، فقد متت االستعانة مبجموعة من اخلرائط اليت رمست يف القرن السادس عشر 
مثل  اإلقليم  أخرى على  وإطالق مسميات  بالبحرين،  األرخبيل  تسمية  وتدل مجيعها على 
»األحساء« و«القطيف«. وأسهمت املصادر احمللية إسهاماً كبرياً يف التدليل على أن أرخبيل 

اجلزر قد استأثر مبسمى »البحرين« دون اإلقليم.





101 الفصل الثالث:  البحرين يف السنوات األخرية من حكم اجلبور 

املبحث األول

وصف البحرين يف مطلع القرن السادس عشر

تقدم لنا الروايات العربية واألوروبية صورة واضحة للمشهد العام يف البحرين إبان القرن 
السادس عشر؛ وميكن وصف األوضاع العامة يف أرخبيل اجلزر بأنها كانت تعكس حالة 
فريدة من التنوع السكاني، واالزدهار االقتصادي، واالستقرار السياسي، يف ظل حكم 

دولة اجلبور اليت بسطت هيمنتها على البحرين منذ منتصف القرن اخلامس عشر. 

ففي سنة 1498 تعرض اجلغرايف الشهري أمحد بن ماجد لوصف جزر البحرين بإسهاب؛ 
فتحدث عن حركة الغوص اليت تستقطب حنواً من ألف مركب،)1( ويف سنة 1503 أكد 
الرحالة اإليطالي فارتيما وجود عدد كبري من السفن التابعة ملختلف األقاليم حول البحرين 

اليت حيكمها سلطان مسلم.)2(

وحبلول سنة 1512 كانت البحرين ال تزال تتمتع بالسمعة نفسها يف جمال ازدهار مهنة 
الغوص، وما تدره جتارتها من أرباح كبرية، حيث حتدث الرحالة الربتغالي تومي برييز عن 

ذلك بقوله:

»إن اجلزيرة الرئيسة يف اخلليج هي البحرين، ومتتاز بتوفر أفضل أنواع اللؤلؤ فيها، إذ 
ليس له وجود يف مناطق أخرى غريها، ويشكل جزءاً مهماً من جتارة هرمز«.)3(

وبعد ذلك بعامني )أي يف سنة 1514( عرّب القائد الربتغالي أفونسو دلبوكريك عن رغبته 
يف بسط السيطرة على البحرين، اليت لفت انتباهه فيها ثراء مغاصاتها باللؤلؤ، وانعكاس 

ذلك على ازدهار احلركة التجارية فيها، قائاًل: 

املراكب  من  أن عدداً كبرياً  ذلك  اإلنسان،  به  يهتم  أن  أهم ما ميكن  البحرين  »إن 
من  مهمة  اخليول، وكذا بكميات  من  بعدد كبري  اهلند، حمملة  اجتاه  منها يف  تنطلق 
اللؤلؤ. إن االستيالء عليها والتحكم فيها أمر هني إذا ما ساعدنا اإلله يف ذلك وتوفر لنا 

الوقت«.)4( 
)1( إبراهيم خوري، تحقيق وتحليل )1989( شهاب الدين أحمد بن ماجد؛ الفوائد في أصول علم البحر والقواعد والفصول، مركز 

الدراسات والوثائق، راس الخيمة، ص 69.
)2( عبد الرحمن عبد هللا الشيخ، ترجمة وتعليق )1994( رحالت فارتيما، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ص. 89.

)3( Hakluyt Society, )1944( The Suma Oriental of Tome Pires, An Account of The East, From the 
Red Sea to Japan, Written in Malacca and India in 1512-1515, 2 Vols, London.
)4( أحمد بوشرب )1984( »مساهمة المصادر والوثائق البرتغالية في كتابة تاريخ البحرين خالل النصف األول من القرن السادس 

عشر«، الوثيقة، العدد 4، يناير 1984، ص 122.
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يف  الغوص  مهنة  أهمية  عن  باربوسا  دوراتي  الربتغالي  الرحالة  حتدث   1518 سنة  ويف 
ازدهار احلركة التجارية بالبحرين قائاًل:

»يأتي جتار هرمز إىل البحرين لشراء حبات اللؤلؤ ليقوموا بإعادة بيعها يف اهلند، وجينوا 
من ورائها أرباحاً طائلة، ويذهبون كذلك إىل مملكة نارسنجا عرب اجلزيرة العربية وفارس 
لشراء اللؤلؤ أيضًا، ويوجد اللؤلؤ يف مجيع أحناء حبر فارس، غري أن البحرين هي املكان 

الذي يتسم بكثرة وجوده«.)1(

وقد استمر ازدهار مهنة الغوص يف البحرين ومتيز لؤلؤها جبودته، يف لفت انتباه الرحالة 
الغربيني طوال فرتة القرن السادس عشر، ففي مطلع عشرينيات ذلك القرن أشار املؤرخ 

الربتغالي باروس إىل أن البحرين: 

أنواع  بشتى  احململة  السفن  من  العديد  إليها  وتبحر  اخلليج،  وسط  فذ  مبوقع  »متتاز 
البضائع، ومن حوهلا تتكاثر أصداف اللؤلؤ يف البحر من األصناف اجليدة، ويتوىل جتار 
إىل  ويأتي  ضخمة،  أرباحاً  ذلك  من  وجينون  اللؤلؤ،  على  الغوص  عمليات  إدارة  البحرين 
ومن صفات جزيرة  اهلند،  أسواق  بيعه يف  ثم  ومن  اللؤلؤ  لشراء  من هرمز  البحرين جتار 
البحرين أيضاً تعدد ما فيها من الفواكه، وينابيع املياه العميقة املاحلة والتمور والصقور 

والقمح والشعري واخليول«.)2( 

ويالحظ يف هذا النص أن باروس مل يكتفي باحلديث عن ازدهار مهنة الغوص فحسب، 
املؤرخ  هو  باروس  البحرين، ومل يكن  الزراعة يف  تطور  للحديث عن  تعرض كذلك  بل 
السادس  القرن  من  األوىل  السنوات  انتباهه يف  الزراعية  اسرتعت احلركة  الذي  الوحيد 
البحرين  يف  الزراعي  واإلنتاج  احليوانية  الثروة  وصف  الذي  ماجد  ابن  سبقه  فقد  عشر، 

بقوله: 

»وفيها مجلة من النخيل املثمرات اللواتي تضرب بها األوصاف، واخليل واإلبل والبقر 
واألغنام، وفيها عيون جارية ورمان وتني واترنج وليم«.)3(

وتؤيد املصادر الربتغالية ما ذكره ابن ماجد من تنوع كبري يف املنتجات الزراعية اليت 

)1( Dames, Mansul Longworth, translator )1918( The Book of Durate Barbosa: An Account of the 
Countries Bordering on the Indian Ocean and their inhabitants, Completed about the Year 1518 
A.D. Vol. 1, London Hakluyt Society.
)2( Joao de Barros )1945-46( I Asia. Dos feitos que os Portugueses fizeram no decubrimento e co -
quista dos mares e terras do Oriente. Lisbon, 7th edition. 4/317.

)3( إبراهيم خوري، تحقيق وتحليل )1989( شهاب الدين أحمد بن ماجد، مصدر سابق، ص 69. 
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تشمل: التمور والفواكه والرمان واخلوخ والتني وخمتلف أنواع اخلضروات، حيث شبهتها 
يف هذا الباب بشبه جزيرة أيبرييا اليت يكثر فيها إنتاج الفواكه، معللة ذلك بأن: 

وشديدة  النخيل  وهي كثرية  منخفض،  ذاته  حد  يف  )البحرين(  اجلزيرة  تلك  »موضع 
الرطوية واخلضرة، حتى إنه أينما حفر السكان جيدون املاء«.)1( 

وورد يف األعمال الكاملة ألفونسو دلبوكريك بأنه:

»يف اخلليج توجد أيضاً جزيرة يقال هلا البحرين كذلك مشهورة بإنتاج اخليول بكثرة، 
كما تشتهر مبحصول الشعري وبتنوع فواكهها«.)2(

ويستشف من هذه النصوص أن جزر البحرين كانت تتمتع باقتصاد مزدهر ومستقر، 
ويظهر ذلك جلياً يف تعدد أمناط اإلنتاج املتمثلة يف: الغوص، والزراعة، والتجارة، والنقل 
البحري، وقد أدى ذلك االزدهار إىل وجود تنوع سكاني الحظه ابن ماجد يف وصفه للبحرين 
من خالل حديثه عن وجود عدد كبري من القرى، باإلضافة إىل استيطان مجلة قبائل من 
العرب بها، واستقرار جمموعة من كبار جتار اخلليج العربي فيها، مما انعكس بدوره 
على احلركة العمرانية يف البحرين حيث وصف ابن ماجد مدنها بأنها »غاية يف العمارة«.)3( 
ونقل املؤرخ الربتغالي باروس عن أحد الرحالة الربتغاليني يف الربع األول من القرن السادس 

عشر قوله: 

ودورها   ... الثراء  وافري  الناس  من  وغريهم  كثريون،  جتار  فيها  يعيش  البحرين  »إن 
ونوافذ  تزينها شرفات  من عدة طوابق،  تتألف  وهي  واجلري،  احلجارة  من  مبنية  اجلميلة 
كبرية، وباألخص منها قصور امللك اليت حتاكي النمط الفارسي يف البناء، وذلك لكون 

اجلزيرة غنية جداً«.)4( 

وتقدم لنا روايات برتغالية أخرى صورة مجيلة للمنامة: 

املنطقة  للمستوطنات احلضرية يف  تقليدية  العرب، وتعطي صورة  »اليت كان يقطنها 
العربية، فالبيوت العالية املبنية من الصخور ذات أبراج تهوية، وأسقفها مسطحة ونوافذها 

مشبكة، وقصر ملكها الكبري واملهيب يذكر الناظر مبثيله يف هرمز«.)5( 
)1(  Joao de Barros )1945-46( I Asia. 4/317.

)2( عبد الرحمن الشيخ، ترجمة )2000( السجل الكامل ألعمال أفونسو دلبوكيرك، مصدر سابق، 653/2.
)3( إبراهيم خوري، تحقيق وتحليل )1989( شهاب الدين أحمد بن ماجد، مصدر سابق، ص 69.

)4(  Joao de Barros )1945-46( I Asia. 4/317.
)5( مونيك كيرفران )2004( البحرين في القرن السادس عشر: جزيرة حصينة، تعريب محمد الخزاعي، المؤسسة العربية للدراسات 

والنشر، بيروت. ص 11.
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إال  البحرين،  السادس عشر يف  القرن  تعود إىل مطلع  اليت  اآلثار  قلة  الرغم من  وعلى 
ذلك  االستدالل على  واسعة، وميكن  املعاصرة تؤكد وجود حركة عمران  املصادر  أن 
باالهتمام الذي أبداه حكام البحرين يف تشييد قلعتها اليت تظهر رسوماتها يف اخلرائط 
سنة  أحداث  عن  حديثه  معرض  يف  إياس  ابن  لشهرتها  عنها  وحتدث  املبكرة،  األوروبية 

1521 بقوله: »ومتلكوا قلعته اليت كانت هناك«.)1( 

ويف سنة 1523 حتدث أحد وزراء هرمز عن أعمال ترميم بالقلعة تضمنت بناء برج عال 
فيها، حيث أشار يف خطاب موجه إىل امللك الربتغالي دون جوان )1521-1557(، إىل قيام 
مسؤول اجلمارك اهلرمزي يف البحرين الريس حممد )وهو أحد أقارب وزير هرمز شرف 

الدين( ببناء برج يف القلعة بقوله:

»وحكم حبارين أعطاه لريس حممد نسيب شرف، وكل هذا ملنفعته ... وبعد ما أعطى 
حكم حبرين إىل ريس حممد أعدها غاية العدة، واآلن ما يقدر أحد يأخذها من يده ألن 

فيها برج عالي«.)2(

وكان من نتيجة ذلك صمود قلعة البحرين أمام مدافع الغزاة الربتغاليني سنة 1529، 
حيث أشار حاكم قلعة هرمز الربتغالي كريستاو دو مندوسا يف خطاب موجه إىل نائب 

امللك يف جوا إىل أنه: 

»ملا نزل سيماو كونها إىل األرض الحظ أن احلصن منيع جدًا، وذلك خبالف ما بلغه 
عنه، إذ ذكر له أنه عبارة عن ركام«.)3(

وتقودنا تلك الروايات التارخيية إىل احلديث عن األوضاع السياسية يف جزر البحرين يف 
مطلع القرن السادس عشر، حيث كانت البحرين ختضع حلكم اجلبور الذين فرضوا 
إىل  سلطتهم  وامتدت  عشر،  اخلامس  القرن  منتصف  منذ  البحرين  جزر  على  سيطرتهم 
ختوم جند، ومتكنوا من تسيري دفة أمورهم مستقلني متاماً عن مملكة هرمز، وأصبح 
شيخ بين جرب يلقب بسلطان البحرين والقطيف واألحساء ورئيس أهل جند، ومل يقتصر 
امتداد سيطرة اجلبور على تلك املناطق وإمنا امتد نفوذهم إىل كثري من املقاطعات واملوانئ 

)1( محمد بن أحمد بن إياس )ت 1523( بدائع الزهور في وقائع الدهور، تحقيق محمد مصطفى، القاهرة )1960(. 431/5.
)2( نشرت هذه الرسالة في: فالح حنظل )1997(، مرجع سابق، ص.ص 423-424، نقاًل عن كتاب: وثائق عربية تسهم في كتابة 
 ،)Joao De Sousa, )1789( Documentos Arabicos Para A Historyia Portucueza, Lisboa.( :التاريخ البرتغالي
وقد قام بجمعها األب جواو دي سوزا، ونشرت في لشبونة سنة 1789، وتحتوي على مجموعة مهمة من الرسائل المكتوبة باللغة العربية 

بعثها حكام األقاليم العربية الخاضعة للنفوذ البرتغالي إلى ملوك البرتغال.
)3( نقاًل عن: أحمد بوشرب »مساهمة المصادر والوثائق البرتغالية في كتابة تاريخ البحرين خالل النصف األول من القرن السادس 

عشر، الوثيقة، العدد 4، يناير 1984، مركز الوثائق التاريخية، البحرين. ص.ص 132-128.
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الُعمانية، وكان تعاظم نفوذ اجلبور هذا دافعاً الستئناف الصراع بينهم وبني ملوك هرمز.)1( 
وقد تعرض ابن ماجد لوصف األوضاع السياسية يف جزر البحرين فذكر بأن اجلزيرة: 

والقطيف  هي  هلا  أعطاه  العامري  حصني  بن  زامل  بن  ألجود  الكتاب  هذا  تاريخ  »يف 
املتقدم  هرمز  جزيرة  وميلكه  إخوته  على  بنصره  يقوم  أن  شاه  نور  بن  سرغل  السلطان 
ذكرها، وكتب بها عليه حجج واستثنى بعض بساتينها ففعل له ذلك وقام بنصره ومّلكه 

جرون، وأخذ البحرين والقطيف يف عام مثانني ومثامنائة«.)2(

وتنسب دولة اجلبور )اليت تأسست يف منتصف القرن الرابع عشر( إىل جرب بن حسني بن 
ناصر بن عقيل، الذي يعترب رأس هذه الدولة واملؤسس هلا،)3(ومنذ تلك الفرتة أصبح للجبور 
فبعد  العربية،  ملنطقة اخلليج وشرقي شبه اجلزيرة  السياسية  دور مهم يف رسم اخلارطة 
وفاة مؤسس الدولة جرب بن حسني خلفه ابنه زامل بن جرب الذي داهم الدواسر يف واديهم 
سنة 1448، ويف سنة 1461 غزا بالد جند، وتويف يف العام نفسه، حيث خلفه ابنه سيف 
بن زامل الذي امتد حكم اجلبور يف عهده إىل البحرين؛ حيث يذكر السخاوي بأن سيف 
بقتله واالسيتالء على  بالبحرين، وذلك  القضاء على آخر والة بين جروان  قد متكن من 
البالد يف عهده فرتة  بالطاعة وشهدت  أهلها  له  ودان  بالعدل  حكم اجلزيرة: »فحكمها 
من االزدهار، والرخاء«.)4( وتشري رواية أخرى إىل أن سيف بن زامل كان قد استغل صراع 
السلطة يف هرمز ليبسط نفوذه على البحرين سنة 1467، وذلك عندما مترد سيف الدين 
مهار على أبيه متهنت الثالث فريوز شاه، وأرغمه على التنازل عن احلكم، مما أدى إىل 
تدهور األوضاع يف هرمز وانتعاش األوضاع االقتصادية والسياسية للجبور يف البحرين حيث 

كان التجار يعتمدون على اجلبور يف نقل جتارتهم ومحايتها.)5( 

بين  من  أمراء  ثالث   ،1521-1500 الفرتة  خالل  البحرين  جزر  حكم  توىل  وقد 
أجود،                              بن  زامل  بن  مقرن  أخيه  ابن  ثم  أجود،  بن  حممد  وابنه  زامل  بن  أجود  هم:  جرب، 

)1( عبد اللطيف الحميدان )1980( »التاريخ السياسي إلمارة الجبور في نجد وشرق الجزيرة العربية 1417-1521«، مجلة كلية 
اآلداب، العدد 16، السنة 1980، جامعة البصرة. ص 123.

)2( إبراهيم خوري، تحقيق وتحليل )1989( شهاب الدين أحمد بن ماجد، مصدر سابق، ص 69.
)3( يقدر الخليفة وأبا حسين بأن حكم دولة العصفوريين في إقليم البحرين قد امتد على وجه التقريب منذ عام 1238 وحتى عام 1357، 
ثم أعقبهم الجبور حتى مطلع القرن السادس عشر الميالدي، وكال القبيلتين تنتسبان إلى عقيل من بني عامر، وكان بنو عقيل يسكنون 
في البحرين ويعملون في التجارة. وديار بني عامر تنتشر في رقعة كبيرة تمتد من العراق إلى األحساء والقطيف ولهم تواجد كذلك في 
البحرين. عبد هللا بن خالد الخليفة وعلي أبا حسين )2005( مكانة البحرين في التاريخ اإلسالمي، مركز الوثائق التاريخية، البحرين، 
ص.ص 177-181. ويؤيد ذلك عبد اللطيف الحميدان الذي يرى بأن العصفوريين قد حكموا مدة تقارب القرن ونصف القرن، ثم زال 
حكمهم في العقد الثامن أو التاسع من القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميالدي، ثم خلفهم الجبور. عبد اللطيف بن ناصر الحميدان 

)1979( »إمارة العصفوريين«، مجلة كلية اآلداب، العدد 15، 1979، البصرة. ص 123.
)4( محمد بن عبد الرحمن السخاوي )ت 1496( الضوء الالمع ألهل القرن التاسع )1936( القاهرة، 41-40/5.

)5( المصدر نفسه، 41/5.
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وميكن احلديث عن أهم مالمح حكام تلك الفرتة فيما يأتي:

1- أجود بن زامل بن جرب العقيلي )1506-1470(

توىل أجود بن زامل احلكم بعد وفاة أخيه سيف سنة 1470، ويعترب أجود من أعظم 
نفوذه على األحساء  الدولة يف عهده مكانة كبرية، فبسط  بلغت  حكام اجلبور؛ حيث 
أجود  الشيخ  امتالك  إىل  املصادر  وتشري  وُعمان.)1(  جند  من  وأجزاء  والبحرين  والقطيف 
سواء،  حد  على  احلربية  املعارك  ويف  التجارة  يف  يستخدمه  كان  كبري  حبري  ألسطول 
حيث قامت عالقات وطيدة بني دولة اجلبور بالبحرين وبني الدولة البهمنية يف اهلند )1347-

)2(.)1527

أبناءه  اندلع الصراع بني  الدين تورانشاه سنة 1477،  وعندما تويف حاكم هرمز؛ فخر 
األربعة: مقصود، وشهاب الدين، وسلغور، ونشأة أويس، فاستنجد سلغور بأجود بن زامل 
الذي قام بنصرته على إخوته وثبته ملكاً على هرمز، مقابل أن يتنازل ملك هرمز عن اإلتاوة 
املقررة على جزيرة البحرين -باستثناء بعض بساتينها- وأيضاً عن القطيف. وقاد أحد أبناء 
أجود محلة عسكرية حبرية على هرمز مصطحباً سلغور فحسم الصراع لصاحله ونصبه 
ملكاً عليها. إال أن سلغور، بعد استعادة عرشه نقض االتفاقية مع أجود وعاد يطالب بعوائد 
البحرين، فرفض أجود ذلك ومتسك باالتفاقية املعقودة بينهما، ما جعل سلغور جيرد عدة 
محالت ملهامجة البحرين منيت بالفشل وانتهت بعقد اتفاقية جديدة، توصل إليها مع أجود، 
قضت بأن تكون البحرين حتت إدارة اجلبور مقابل دفع إتاوة سنوية ململكة هرمز، وكانت 

هذه االتفاقية مبثابة هدنة بني الطرفني إذ استؤنف الصراع بينهما يف مرحلة الحقة.)3( 

ويقال بأن جنله تورانشاه هو الذي قام مبهامجة البحرين سنة 1485، وفرض على اجلبور 
توقيع معاهدة مت مبوجبها اإلبقاء على البحرين والقطيف حتت حكم أمري األحساء الذي 
وافق على دفع إتاوة سنوية إىل ملك هرمز وكان مقدارها 500 أشريف عن البحرين كل 
تستطع مملكة  اإلتاوة، ومل  دفع هذه  توقف  السادس عشر  القرن  بداية  عام. ولكن يف 

)1( ولد أجود بن زامل في بادية األحساء سنة 1418 ونشأ بها، ودرس على علمائها، واهتم بالعلم والعلماء وقربهم وأكرمهم، وكان 
له إلمام ببعض األمور الفقهية خاصة في مذهب اإلمام مالك، وتحدث عنه السمهودي في وفاء الوفا بقوله: »رئيس أهل نجد ورأسها، 
سلطان البحرين والقطيف، فريد الوصف والنعت صالحاً وإفضااًل وحسن عقيدة؛ أبو الجود أجود بن زامل بن جبر أيده هللا وسدده«، 
وقال السخاوي عنه في كتاب الضوء الالمع: »كان أجود بن زامل رئيس نجد ذا أتباع يزيدون على الوصف مع فروسية وقد تعددت في 
بدنه جراحات كثيرة وقيل إنه كان يكثر الحج«، وذكر ابن ماجد في تحفة المشتاق بأن أجود بن زامل حج سنة 1487، وكان معه خمسة 
عشر ألفاً من قومه. نقاًل عن: الخليفة وأبا حسين )2005( مرجع سابق، ص 190، ونوال حمزة الصيرفي )1983( النفوذ البرتغالي 

في الخليج العربي في القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميالدي، مطبوعات دارة الملك عبد العزيز، الرياض. ص 54.
)2( عبد اللطيف الحميدان )1980( »التاريخ السياسي إلمارة الجبور«، مرجع سابق، ص 55.

)3( الخليفة وأبا حسين )2005( مرجع سابق، ص.ص 196-193.
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أوج  الذي كان حينها يف  اإلتاوة على أجود  أن تفرض  انتابها  الذي  الضعف  هرمز بسبب 
قوته.)1( 

2- حممد بن أجود )1511-1506(

توىل حممد بن أجود احلكم يف البحرين عقب وفاة والده سنة 1506، وهو الذي استنجد 
به شريف مكة -الشريف بركات- إلمخاد الفوضى واالضطرابات اليت أثارها البدو يف 
جدة، وكان حكم األشراف قد ضعف بسبب خالفاتهم على إمارة جدة ومكة مما شجع 
البدو على اإلغارة على املدينتني والقيام بأعمال السلب والنهب، فسار إليه حممد بن أجود 
يف مخسني ألفاً فوافاه يف 17 ذي احلجة سنة 912هـ/1506م، وعندما وصل إىل جدة وجد 
بأن املدد قد وصل من مماليك مصر وبأنهم قد أمخدوا الفتنة، فدخل حممد بن أجود مع 

جيشه إىل مكة وطافوا بالبيت معتمرين.)2( 

3- مقرن بن زامل بن أجود )1521-1511(

بعد وفاة حممد بن أجود يف مطلع العقد الثاني من القرن السادس عشر امليالدي، توىل 
ابن أخيه مقرن بن زامل بن أجود، ويف هذه األثناء رغب الوزير اهلرمزي املخضرم خوجه 
عطار أن يستعيد سلطة هرمز على البحرين، فشن محلة عليها سنة 1511، إال أن اجلبور 
البحرين،  من  لالنسحاب  عطار  خوجه  فاضطر  الداخلية  ُعمان  جهة  من  هرمز  هامجوا 
وكان مقرن هو الذي يقود قواته يف هذه األثناء، وبعد أن متكن مقرن من إحلاق اهلزمية 

بقوات عطار ذاع صيته، ووصفه ابن إياس بقوله:

»األمري مقرن أمري عرب بين جرب، متملك جزيرة البحرين إىل بالد هرمز األعلى، وكان 
أمرياً جليل القدر معظماً مبجاًل، يف سعة من املال، مالكي املذهب، سيد عربان املشرق 
على اإلطالق، وكان قد أتى إىل مكة وحج يف العام املاضي وكان جيلب إىل مكة اللؤلؤ 
امللون وغري ذلك من األشياء  القماري واحلرير  والعود  والعنرب  املسك  الفاخرة من  واملعادن 

التحفة. قيل إنه ملا دخل مكة واملدينة تصدق على أهلهما بنحو مخسني ألف دينار«.)3(

)1( مونيك كيرفران )2004( مرجع سابق، ص.ص 14-13.
)2( ويقال بأن الشيخ أجود وليس ابنه أحمد هو الذي استنجد به الشريف بركات، فقد ذكر المؤرخ عبد الملك العصامي في سمط النجوم 
العوالي بأن أجود بن زامل قد ذهب إلى الحج: »سنة اثنتي عشرة وسبعمائة هجرية مع أتباع يزيدون على الثالثين ألفاً، وقد اتخذ قاعدته 
قرب قرية المنيزلة، والظاهر أنها بين قرية المنيزلة والفضول حيث توجد آثار قصر ال يزال يعرف موضعه باسمه قرب قرية المنيزلة 
يسمى قصر أجود، وقد توفي أجود سنة 912هـ/1506م، فخلفه ابنه محمد بن أجود«. نقاًل عن: حمد الجاسر )1978-1981( المعجم 
الجغرافي للمنطقة الشرقية، أربعة أجزاء، الرياض. 86/1. وانظر كذلك: عبد اللطيف الحميدان )1982( »مكانة السلطان أجود بن 

زامل الجبري في الجزيرة العربية«، مجلة الدارة، العدد 4 السنة 1982، ص.ص 64-60.
)3( محمد بن أحمد بن إياس )1960( بدائع الزهور في وقائع الدهور، مصدر سابق، 431/5.
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وتتحدث املصادر أن مقرن جلأ إىل العنف للوصول إىل احلكم وإلخضاع القبائل اليت 
دفع  عدم  من  جعل  قد  تورانشاه  هرمز  ملك  وكان  حممد،  عمه  وفاة  عقب  عليه  متردت 
البحرين عوائدها سبباً يف عجزه عن دفع الضريبة للربتغاليني، كما أشار إىل أن مقرن 

كان يتعرض للسفن اليت تبحر بني هرمز والبصرة.)1(

وال بد من التنبيه إىل أن سلطة اجلبور مل تكن يف تلك األثناء مقصورة على البحرين 
فقدكان نظام دولة اجلبور يقوم على تقسيم األمالك بني األبناء وتوزيع السلطة فيما بينهم 
الثالثة  أبناءه  السلطان زامل أشرك  أن  امتداد دولتهم على رقعة شاسعة، فاملعروف  بسب 
وهم سيف وأجود وهالل يف احلكم، وتشري املصادر الربتغالية إىل أنه بوفاة زامل أصبح 

أجود سلطاناً وأشرك ولديه يف احلكم وهما: حممد ومقرن.

4- الشيخ حسني بن سعيد اجلربي )1529-1521(

للبحرين، أن جيش  الربتغالي  الغزو  تناولت أحداث  اليت  الروايات  يستخلص من مجلة 
القطيف عقب  إىل  بانسحاب تكتيكي  قام  قد  البحرين  الشيخ محيد يف  بقيادة  اجلبور 
تنظيم  إعادة  هو  االنسحاب  ذلك  من  اهلدف  وكان   ،1521 يوليو  يف  مقرن  األمري  مقتل 
صفوف املقاتلني وانتظار الفرصة املواتية السرتجاع حكم اجلبور يف البحرين، ومل يطل 
بهم االنتظار، ففي نوفمرب 1521 انفجر الصراع بني اهلرمزيني والربتغاليني، فسارع اجلبور 
إىل استغالل ذلك الصراع، وحتالفوا مع الربتغاليني لبسط نفوذهم على صحار، باإلضافة 
إىل توطيد حكمهم يف القطيف، نظري اعرتافهم بالسلطة الربتغالية يف تلك املناطق، وقد 
حتدثت بعض املصادر عن استعادة اجلبور حكم البحرين بزعامة حسني بن سعيد، الذي 

استمر حكمه طوال الفرتة املمتدة ما بني نوفمرب 1521 وحتى مطلع سنة 1529.)2(

امتداد سلطة اجلبور يف ُعمان

زامل  بن  سيف  قام  عندما  وذلك   ،1487 سنة  إىل  ُعمان  يف  اجلبور  تواجد  قصة  تعود 
نبهان  بن  سليمان  ضد  اإلباضي  اخلروصي  حممد  بن  اخلطاب  بن  عمر  اإلمام  مبساعدة 
وساعده أهل ُعمان يف ذلك. وتعهد عمر نظري ذلك الدعم بدفع اخلراج للجبور، وقد استفاد 
عمان،  يف  نفوذهم  لتوسيع  والنبهانيني  اإلباضيني  بني  الدائر  الصراع  حالة  من  اجلبور 

)1( الخليفة وأبا حسين )2005( مرجع سابق، ص.ص 198-197.
.1971( The Portuguese Asia. 2/263-268( .Sousa, M. F)2( انظر على سبيل المثال:

Danvers, F.C. )1966( The Portuguese in India, pp 354.
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حيث خضعت أجزاء كبرية من الساحل الُعماني لسيطرة اجلبور، ففي سنة 1507 الحظ 
دلبوكريك أثناء حصاره ملدينة صحار وصول جندات عربية تتألف من عشرة آالف مقاتل 
بزعامة شيخ من شيوخ بين جرب،)1( وكذلك كان احلال يف مسقط عندما وصلها الربتغاليون 
فوجدوا بأن أحد زعماء بين جرب قد سارع إىل جندة املدينة، وأكدت التقارير الربتغالية أن 
مقاطعات بين جرب كانت متتد على طول سواحل اخلليج العربي وأن أبناء السلطان أجود 
كانوا يتقامسون السلطة السياسية فيما بينهم، وكان أكربهم يقيم يف ُعمان ويدين له 
أخواه اآلخران بالوالء، وقد اشتهر من بينهم حممد بن أجود الذي كان حيكم البحرين 

واألحساء والقطيف. 

ويظهر من املصادر الربتغالية بأن أفونسو دلبوكريك كان ينظر بقلق واهتمام بالغني 
إىل نفوذ سلطة بين جرب، وكان مما ذكره يف معرض احلديث عن قدوم اجلبور لنجدة 

أهل مسقط قوله: 

»ومسقط جزء من مملكة هرمز، واملناطق الداخلية تابعة البن جرب شيخ اجلبور، والبن 
جرب هذا أخوان، ويقتسم الثالثة فيما بينهم املناطق املمتدة حتى عدن، واملمتدة مشاالً حتى 
ساحل حبر فارس ]يقصد اخلليج العربي[، واملمتد للداخل حتى قرب مكة... وحيكمها 
مجيعاً ملك هو ابن جرب، والبن جرب هذا ثالثة أبناء ترك هلم هذه البالد ليقتسموها عند 
مماته، يطلق على األكرب منهم دائماً اسم ابن جرب على اسم أبيه، ويقر له أخواه بامللك، 
والبن جرب السيادة على بالد فرتك وظفار وقلهات ومسقط، ومتتد حدوده لتصل إىل بالد 
شيخ عدن، أما األخوان اآلخران فقد استقرا على ساحل حبر فارس )اخلليج العربي(، أخذ 
اللؤلؤ على بعد من جزيرة هرمز  أحدهما من ملك هرمز جزيرة البحرين حيث مغاصات 
برحلة حبرية مدتها مخسة أيام، كما أخذ منه أيضاً القطيف، وهي ميناء كان أساساً 

من ممتلكات هرمز على الساحل العربي«.)2( 

ويبدو أن توسع اجلبور يف األراضي الُعمانية كان بداية النهاية بالنسبة لدولتهم، فقد 
تسبب ذلك التوسع يف استفزاز ملوك هرمز الذين بسطوا سيطرتهم على سواحل ُعمان، 

)1( عندما وصلت سفن دلبوكيرك إلى قلهات شرع في التفاوض مع أهلها، الذين قالوا له بأنهم: ”يتبعون لملك هرمز”، وأبدوا تعاونهم 
مع البرتغاليين، وقدموا لهم الهدايا، وفي هذه األثناء علق دلبوكيرك بأن قلهات مدينة كبيرة وبها مرفأ جيد، وفيها سور مرتفع: ”أقامه 
أهل المدينة لحمايتهم من مسلمي المناطق الداخلية فلم يكونوا على وفاق معهم، وقد تصادموا معهم في مناسبات عدة، وهذه المناطق 
الداخلية يحكمها حاكم يقال له ابن جبر شيخ الجبور، ولديه الكثيرمن الفرسان”. وقد قدر دلبوكيرك عدد قوات الجبور التي قدمت لمساعدة 
أهل صحار بحوالي ألفي فارس وخمسة آالف جندي من المشاة. وبعد التفاوض بين الطرفين تم توقيع معاهدة باللغة العربية تنص على 
خضوع صحار للملك البرتغالي، ثم قام أحد مبعوثي دلبوكيرك بزيارة قائد قوات الجبور الذي بقي في المدينة على رأس ثالثين فارساً 
بينما انصرف الباقون ممن أتوا لنجدة الحصن، وقدم له آنية فضية وسلسلة ذهبية. عبد الرحمن الشيخ، ترجمة )2000( السجل الكامل 

ألعمال أفونسو دلبوكيرك، مصدر سابق، 159/1-164 و192-188.
)2( المصدر السابق، 184-183/1.
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ومل يكونوا راغبني مبجاورة اجلبور هلم وتهديدهم من ناحية الرب، كما أن امتناع حممد 
بن أجود ومن بعده مقرن عن دفع اإلتاوة هلرمز على خليفة الصراع اجلبوري-اهلرمزي على 
ُعمان قد دفع حبكام هرمز التنظار الفرصة الساحنة لينقضوا على البحرين ويكسروا 

شوكة اجلبور فيها. 

أما من وجهة نظر الربتغاليني فإن منظر القوات اليت أرسلها اجلبور لنجدة أهل صحار 
ومسقط وقلهات وخورفكان قد استفزت مشاعر أفونسو دلبوكريك الذي شرع يف وضع 

اخلطط ملهامجة البحرين وإخضاع حكامها للتاج الربتغالي.
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املبحث الثاني

األطماع اهلرمزية-الربتغالية يف البحرين

بعد أن بسط الربتغاليون سيطرتهم على هرمز سنة 1507، بدأ اهتمامهم يف البحرين، 
وشرعوا يف التخطيط إلخضاعها إىل سيطرتهم، وقد صرح بذلك أفونسو دلبوكريك يف 
رسالة وجهها إىل امللك مانويل الثاني )1495-1521( يف مطلع سنة 1508، ذكر فيها رغبته 
بشن سلسلة حروب تهدف إىل إحكام السيطرة على سواحل اخلليج العربي، ومتكنه من 
يف  أهدافه  حيقق  أن  لدلبوكريك  تسمح  مل  الظروف  ولكن  والبحرين.  بهرمز  التحكم 
اخلليج العربي، فقد واجه ضغطاً كبرياً من بعض قباطنته، وكذلك من قبل نائب امللك 

لالنسحاب من هرمز والعودة إىل كوشني باهلند.)1(

كان  املبكرة،  الفرتة  تلك  يف  البحرين  إلخضاع  محلة  شن  عن  عجزه  مواجهة  ويف 
دلبوكريك ميين نفسه باستنزاف طاقة اجلبور العسكرية عن طريق حتريض اهلرمزيني 
على حماربتهم، فقد كان يدرك حجم املنافسة بني اجلبور واهلرمزيني للهيمنة على حركة 
املالحة والسيطرة على سواحل عمان، كما كان يدرك بدهائه طموحات خوجه عطار 
كان  فعندما  املاضية،  العصور  يف  عليها  كانت  اليت  ومكانتها  هرمز  نفوذ  باستعادة 

الربتغاليون حياصرون هرمز علم دلبوكريك بأن خوجه عطار قد أعلن يف املدينة:

 »أن كل مسلم يقتل برتغالياً سيقتل به ألنه )أي خوجه عطار( يريد القبض عليهم أحياء 
الستخدامهم يف حربه اليت سيشنها على اجلبور«.)2(  

وقد استقبل اجلنود الربتغاليون تلك األنباء بكثري من السخرية، خاصة عندما شاهدوا 
النجاة بعد أن دمرت قذيفتني من  البحر طالباً  خوجه عطار بأعينهم وهو يقفز يف عرض 

مدافع الربتغاليني سفينته. 

لن  الظروف  أن  يدرك  كان  إذ  أكرب،  جبدية  األخبار  تلك  أخذ  دلبوكريك  ولكن 
تسمح له مبهامجة البحرين يف تلك الفرتة املبكرة، وبأن الطريقة املثلى إلشغال خصومه 
يف املنطقة هي تأجيج اخلالفات بينهم، حيث دأب على استغالل حالة الصراع العثماني-
الصراع  من  استفاد  كما  الصفوية،  الدولة  من  كبرية  تنازالت  على  للحصول  الفارسي 

)1( Cartas de Afonso  de Albuquerque, Tome I, Ibid, p 11
)2( عبد الرحمن الشيخ، ترجمة )2000( السجل الكامل ألعمال أفونسو دلبوكيرك، مصدر سابق، 230/1.
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اهلرمزي-اجلبوري الستنزاف الطرفني وإشغاهلم ببعضهم ريثما تستقيم له األمور يف اهلند. 

ومنذ سقوط هرمز بيد الربتغاليني شرع دلبوكريك يف حتريض خوجه عطار على غزو 
البحرين وتوجيه ضربة قاصمة للجبور فيها، ففي مطلع سنة 1508 قامت القوات الربتغالية 
يف هرمز بعرض عسكري حضره امللك سيف الدين ووزيره خوجه عطار، وعندما الحظ 
انبهار اهلرمزيني مبهارة جنوده يف الرماية، توجه دلبوكريك حبديثه للوزير اهلرمزي قائاًل: 
»إنه بهؤالء الشباب وغريهم كثري يأمل بعون من اهلل أن يعيد له كل أراضيه اليت اغتصبها 
البحرين اليت كان خوجه عطار يعتقد  منه جريانه«.)1( وكان يعرض بذلك للحديث عن 

بأنها أرض هرمزية اغتصبها اجلبور منهم يف نهاية القرن اخلامس عشر.

وللتأكيد على صدق نيته يف مساعدة اهلرمزيني للقضاء على اجلبور، أوعز دلبوكريك 
إىل البحرية الربتغالية يف اخلليج العربي بشن هجمات على جتارة اللؤلؤ اخلاصة ببين جرب، 
ففي سنة 1509 قام الربتغاليون بنهب سفينة كانت قادمة من البحرين وعليها محولة من 

اللؤلؤ. 

الربتغالية واهلرمزية مما أدى إىل  وكرد فعل على ذلك قام اجلبور باستهداف السفن 
حالة من الفوضى، وانتشار أعمال القرصنة يف مياه اخلليج العربي، وملا عيل صرب خوجه 
عطار من استمرار اجلبور يف حتدي سلطته، قرر التوجه بنفسه يف محلة تهدف إىل إخضاع 

البحرين.)2(

احلملة اهلرمزية على البحرين بقيادة خوجه عطار سنة 1511

شرع خوجه عطار عقب هزمية قواته يف هرمز ببناء أسطول جديد يف جلفار، وكان 
يائسة الستعادة هيبة هرمز ومكانتها، بعد أن  الوزير اهلرمزي املخضرم يبذل حماوالت 
له من  أفراد األسرة احلاكمة من جهة، وما تعرضت  الداخلية بني  أنهكتها الصراعات 

إذالل ومهانة على يد الربتغاليني سنة 1507 من جهة أخرى. 

وكان خوجه عطار يرغب يف استخدام أسطوله اجلديد لشن سلسلة هجمات تهدف إىل 
استعادة سيطرة هرمز على أقاليمها، ذلك أن موانئ الساحل العماني أخذت تتذرع بعجزها 
عن دفع اإلتاوة السنوية بسبب ما تعرضت له من ضربات قاسية على يد األسطول الربتغالي، 

)1( المصدر السابق، 262/1.
)2( Manuel de Faria Sousa )1971( The Portuguese Asia or The History of the Discovery and          
Conquest of India by the Portuguese. Translated by John Stevens Westmead. Gregg International 
Publishers, London. 1/142. 
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كما امتنعت قوى أخرى عن دفع اإلتاوة مستغلة حالة الضعف الذي انتاب هرمز يف أعقاب 
الغزو الربتغالي. 

ويف املقابل فإن سلطة اجلبور مل تتأثر -إىل حد كبري- باهلجمة الربتغالية األوىل على 
املنطقة عام 1507، بل حافظ حكامها على قوتهم الضاربة يف ُعمان واألحساء والبحرين، 
يف حني أخذت أساطيلهم البحرية تهدد النفوذ اهلرمزي يف اخلليج العربي، وقد دفع ذلك 
خوجه عطار لشن محلته على البحرين  سنة 1511، متذرعاً بأعمال القرصنة ضد سفنه من 

جهة، ورغبته يف محل حكام البحرين على دفع إتاوة سنوية هلرمز من جهة أخرى. 

تأمني  حماولة  وهي:  البحرين؛  ضد  عطار  خوجه  حلملة  آخر  هدف  إضافة  وميكن 
املتتالية  مبلغ الضريبة اليت فرضها الربتغاليون على هرمز، فقد أدت محالت الربتغاليني 
ضد جتارة القوى اإلسالمية إىل عرقلة حركة التبادل التجاري يف املنطقة، وكان حلملة 
دلبوكريك أسوأ األثر على موانئ ُعمان؛ حيث واجهت خزانة هرمز عجزاً كبرياً بسبب 
تعطل حركة التجارة فيها. وقد عرب خوجه عطار عن إشكالية العجز اليت واجهتها خزانة 

بالده يف خطاب وجهه إىل دلبوكريك عندما طلب منه دفع اإلتاوة لسنة 1508، قائاًل: 

سكان  إقرار  فيه  يعاد  وقت  يف  فإننا  أشريف،  ألف  عشر  باخلمسة  يتعلق  فيما  »أما 
البحرية، قد يكون من املمكن دفع شيء ما، لكن  التجارة  تنتعش  اململكة، وعندما 
اآلن فإنه مل ميض عام على التدمري الذي أحلقته باململكة، ثم انصرفت بعيداً ومل نرك 
إال اآلن، لذا فليست هناك فرصة لتقديم هذا املبلغ لك، وعندما بدأت الفرصة بالكاد 
تظهر أمامنا ثانية، وأخبار وصولك أصبحت معروفة يف كل مكان، ومن ثم فلن تأتي أية 
سفينة لتتاجر معنا، إنك حقاً تريد تدمري هذه اململكة ال بناءها، وقلهات هي آخر مدينة 
يف اململكة سلبتها ودمرتها ومحلت منها مائة ألف أشريف وأكثر، إن مائة ألف أشريف هلي 
تعويض كاف عن مخسة عشر ألف أشريف، وإنين أنوي إخبار نائب امللك الربتغالي يف اهلند 

بكل هذا التدمري«.)1(

واحلقيقة هي أن تقديرات اهلرمزيني إليرادات البحرين كانت تعادل اإلتاوة املفروضة 
البحرين  إيرادات  قدر  قد  رشيد  اهلرمزي  الوزير  كان  إذ  الربتغاليني،  قبل  من  عليهم 
فقد  ولذلك  أشريف،  ألف  عشر  مخسة  حبوالي  واخليول  اللؤلؤ  وجتارة  الزراعة  من 
االلتزام  من  ستمكنه  البحرين  إيرادات  على  السيطرة  بسط  بأن  اعتباره  يف  عطار  وضع 
هرمز                                                             واجهتها  اليت  العسكرية  األعمال  من  املزيد  لتجنب  للربتغاليني  الضريبة  بدفع 

)1( عبد الرحمن الشيخ، ترجمة )2000( السجل الكامل ألعمال أفونسو دلبوكيرك، مصدر سابق، 361/1.
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وتوابعها خالل الفرتة 1508-1507.)1(

وقد اختار خوجه عطار توقيتاً مناسباً لشن محلته، حيث كان األمري مقرن يواجه مترد 
بعض القبائل ضده يف األحساء عقب وفاة عمه األمري حممد بن أجود الذي كان قد تويف عام 
1511، فاستغل عطار انشغال أمري اجلبور يف األحساء للتحرك حبملته اليت وصلت البحرين 
يف غضون العام نفسه. ويف هذه األثناء هرع األمري مقرن بقواته إىل البحرين، وقد عرف 
عن مقرن سرعة التحرك وشدة املراس يف املعارك اليت كان حيرص على خوضها بنفسه، 
مع  اهلرمزية  القوات  اشتبكت  وعندما  خبصومه.  والبطش  البأس  شدة  عنه  عرف  كما 
قوات البحرين كاد األمري مقرن أن ينزل هزمية جبيوش خوجه عطار لوال تدخل الربتغاليني 
السابقة  االتفاقية  باحرتام  تعهدوا  الذين  اجلبور  بهزمية  املعركة  وانتهت  األخري،  لصاحل 

بينهم وبني هرمز، وتتضمن دفع إتاوة سنوية من عائدات البحرين للهرمزيني.)2( 

ولكن تعهد اجلبور بدفع اإلتاوة مل يكن أكثر من مناورة سياسية تهدف إىل درء خطر 
االحتالل اهلرمزي، فما إن قفل أسطول عطار عائداً إىل هرمز حتى شرع اجلبور يف شن 
سلسلة هجمات ضد املوانئ التابعة هلرمز يف ُعمان بهدف استنزاف دفاعات عطار ومنعه من 
معاودة اهلجوم على البحرين مرة أخرى، وقد جنحت هذه املناورة يف إشغال اهلرمزيني يف 

ُعمان، ومل يتمكن عطار من مهامجة البحرين اليت امتنعت عن دفع اإلتاوة من جديد. 

ويف سنة 1513 تويف خوجه عطار، وفقدت هرمز بذلك قائداً مهماً يف فرتة كانت أحوج 
اهلرمزيني الستعادة  لذلك فقد تضاءلت فرص  ونتيجة  فيها خلربته وحنكته،  ما تكون 
لشن  هلم  الربتغاليني  دعم  إىل  األمل  بعني  ينظرون  قادتهم  وأخذ  البحرين،  على  السيطرة 
محلة مشرتكة ضد اجلبور، ولكن ذلك الطموح مل يكن ليتحقق قبل سبع سنوات من 

وفاة عطار.

وقد حتدث دلبوكريك عن محلة خوجه عطار سنة 1511 ، قائاًل: 

عدا  هرمز،  مملكة  بها  تتحكم  اليت  املناطق  كل  على  السيطرة  من  متكنا  »لقد 
البحرين اليت جاء إليها العرب بعد موت خوجه عطار وسيف الدين واستولوا عليها وطردوا 

منها جنود امللك«.)3(

)1( أحمد بوشرب )1984( مرجع سابق . ص 123.
)2( فالح حنظل )1997( مرجع سابق، ص.ص 312-311.

)3( أحمد بوشرب )1984( مرجع سابق . ص 122.
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احلملة الربتغالية على البحرين بقيادة بريو دلبوكريك عام 1514

نائب  وعندما عني مبنصب  اهلند سنة 1508،  باجتاه  دلبوكريك هرمز  أفونسو  غادر 
نفسه  وجد  ذلك  ولتحقيق  اهلند  يف  سلطته  بتوطيد  دلبوكريك  انشغل   ،1509 عام  امللك 

مضطراً لنقل عاصمته من كوشني إىل جوا. 

ويف أعقاب وفاة خوجه عطار وامتناع اجلبور عن دفع اإلتاوة هلرمز، أرسل دلبوكريك 
البحرين وذلك بسبب  يعتذر فيه عن عدم إخضاع  الربتغالي عام 1513،  امللك  إىل  خطاباً 

انشغاله يف اهلند.)1( 

ويف رسالة أخرى سنة 1514، ذكر دلبوكريك بأنه: 

يا  البحرين  ... وذلك ألن  وانتزاع اسم حممد منها  البحرين  الذهاب إىل  »يتمنى كثرياً 
سيدي أمر عظيم، ومنطقة جد غنية يكثر فيها اللؤلؤ«.)2( 

ووعد بأن يقوم حبملة ضد اجلزيرة فور وصوله إىل اخلليج العربي، مؤكداً بأن السيطرة 
على البحرين ستمكنه من حتقيق رغبته يف القضاء على اإلسالم يف معقله وختريب األماكن 
املقدسة، فالبحرين والقطيف ال تبعدان عن مكة املكرمة: »إال بست عشر مرحلة يف حالة 
االعتماد على اجلمال، وتلك مسافة قصرية جداً«.)3( وقد أوفى دلبوكريك بتعهده، حيث 

أرسل القائد الربتغالي ابن أخيه بريو دلبوكريك يف محلة تستهدف البحرين. 

بريو  ادعى  حيث  آنذاك،  عليه  اعتادوا  الذي  التمويه  أسلوب  الربتغاليون  واستخدم 
دلبوكريك بأن مهمته استطالعية حبتة وال تستهدف القيام بأي عمل عسكري، ولكن 
تلقى  وبأنه كان قد  بأن بريو كان على رأس أسطول حربي،  الربتغالية تؤكد  املصادر 
تعليمات باستخدام القوة إلخضاع البحرين إذا اقتضى األمر. وقد أكد دلبوكريك ذلك 
بنفسه يف اخلطاب الذي وجهه إىل امللك يف لشبونة؛ حيث قام بسرد تفاصيل محلة مزمعة 
على البحرين والفوائد اليت ستجنى من ورائها، ثم توجه بالشكر إىل امللك إلرساله الصناع 
الذين قاموا بإعادة جتهيز سفنه لتلك احلملة. ثم عهد بتلك املهمة إىل ابن أخيه بريو الذي 
انطلق بسفنه من هرمز يف السابع من يوليو سنة 1514، ماراً باملضيق ومتجهاً حنو البحرين، 
وكانت الغاية املعلنة من إحباره: »ضبط املوانئ واملدن املهمة والبلدان اليت تقع على ذلك 
الساحل«، وعندما وصل البحرين بقي بالقرب من مياهها مدة قصرية ثم غادرها إىل موقع 

)1( Cartas de Afonso  de Albuquerque, Tome I, Ibid, p 196.
)2( Ibid, p 264.
)3( Ibid, pp 373-374.
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آخر، حيث التقى بأسطول فارسي كان قائده قد استوىل على عشرين سفينة هرمزية، 
فأمره بريو أن يطلق سراحها وعاد بها إىل هرمز ووصلها يف السادس من أغسطس حيث 

أعاد القوارب إىل أصحابها.)1(

أحبر  اليت  السفن  إن  حيث  للرحلة،  العسكرية  الطبيعة  الربتغالية  املصادر  وتؤكد 
بها مل تكن ذات طبيعة استكشافية تتناسب مع ضحالة مياه اخلليج العربي بل كانت 
سفناً عسكرية كبرية احلجم وجمهزة للقيام بعملية عسكرية واسعة النطاق، ومن ناحية 
التأكد  يتمثل يف  آخر  املعلنة هدفاً  فإن بريو قد أضاف إىل مهمته االستكشافية  أخرى 
من خضوع البحرين للسلطة الربتغالية، ومل مينعه من إمتام تلك املهمة سوى ضحالة املياه 
والرياح العاتية اليت منعت سفنه من الرسو يف البحرين، كما قام بريو بأعمال عسكرية 
وتصف  العربي،  اخلليج  مياه  يف  السفن  بعض  على  االستيالء  تضمنت  الرحلة  غضون  يف 

سجالت دلبوكريك تفاصيل الرحلة فيما يأتي:

»وبينما كان )بريو دلبوكريك( يرفع أشرعته استعداداً لإلحبار، أرسل له ملك هرمز 
الرحلة ألن سفنه كبرية  رسالة شفهية محلها له حاكم علي، يرجوه فيها أال يقوم بهذه 
أثناء  أن يصيبهم مكروه يف  باملناطق الضحلة واجلزر، وهو خيشى  جدًا، واخلليج مليء 
الرحلة، فأجاب بريو دلبوكريك أنه ممنت جداً هلذه النصيحة، لكنه ال يستطيع أن يلغي 
هذه الرحلة، فقائد اهلند العام قد وجه إليه تعليمات مؤداها أن يكتشف كل اخلليج، وأمره 
أن يعرف ما إذا كانت البحرين ال تزال على طاعته... ويف 7 يوليو أحبر بريو دلبوكريك، 
وتوغل يف اخلليج واكتشف كل موانئه وجزره وقراه املوجودة على الساحل حتى جزيرة 
تسمى لولوتيم،)2( فلما وصل إزاء البحرين أصبحت الرياح غربية، وأصبح املوسم متأخراً ال 

ميكن من العودة إىل اهلند على وفق التعليمات اليت حيملها، فغري اجتاه سفنه«.)3( 

كانت محلة بريو دلبوكريك هذه نذير خطر للجبور الذين أدركوا بأن االستعدادات 
باألمري  ذلك  دفع  وقد  وإخضاعها.  البحرين  مهامجة  تستهدف  كانت  احلثيثة  الربتغالية 
البحرين؛  مهامجة  يف  الربتغالية  الرغبة  إضعاف  تستهدف  سياسية  مبناورة  للقيام  مقرن 
فسارع عام 1515 بإرسال وفد حممل باهلدايا إىل أفونسو دلبوكريك الذي كان متواجداً 
يف هرمز آنذاك، ومحل أعضاء الوفد معهم خطاباً إىل القائد الربتغالي قام فيه األمري مقرن 

بالتأكيد على متانة العالقات بني هرمز والبحرين، ونصه:

)1( فالح حنظل )1997( مرجع سابق، ص 232.
)2( لعلها جزيرة حالول.

)3( عبد الرحمن الشيخ، ترجمة )2000( السجل الكامل ألعمال أفونسو دلبوكيرك، مصدر سابق، 571-570/2.
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»إىل امللك العظيم، أعظم من أي ملك يف زماننا، الذي يطلق عليه يف مجيع اللغات؛ ملك 
البحار وسيد البالد، إىل القائد العظيم – أطال اهلل يف عمره – بعد التحية:

ليكن معلوماً بأنين يف صحة جيدة وراحة بال، وليصل إىل علمكم بأننا وامللك املشرف 
أمري هرمز على يد واحدة، وكنا على هذه احلال ملدة طويلة حتى اآلن، فنحن نعلم أنكم 
جئتم إىل هرمز، وأنكم ملك رحيم وعادل، وأن مسعتكم قد طافت أرجاء العامل وأنكم 
لذلك سعداء، وحيث أننا وملك هرمز نتبادل الرسائل بيننا، فإنين أبعث لكم رسولنا، 
خادمكم، ليجلب لكم ثالث خيول، بالرغم من أنها غري جديرة مبقامكم. فإذا صادف 
أن لقينا ما هو أفضل منها فسنبعث بها إليكم، وإذا ما رغبتم يف شيء فاطلبوه، وسنقوم 

بتنفيذه من أجلكم، ونبلغكم السالم«.)1(

وميكن تفسري هذا اخلطاب بأنه كان ميثل حماولة من األمري مقرن لعرقلة التحالف 
الذي سلم  الرسول  الذي كان يتشكل يف هرمز ضد بالده، وكان  اهلرمزي-الربتغالي 
الرسالة واخليول إىل القائد العام لألسطول الربتغالي هو أحد أبناء بين جرب. وقد احتجز 
دلبوكريك الوفد لديه يف هرمز ملدة شهر كامل، ثم أعادهم بهدايا متواضعة إىل حاكم 
من  النمط  ذهبية. ومل يكن هذا  أشرفيات  واحلرير وعشر  األرز  بعض  تتضمن  البحرين 
تبادل الرسائل واهلدايا بالغريب بني أعداء حمتملني بغية تقييم إمكانيات وكفاءة كل 
جانب، أما على أرض الواقع فقد كان كل من مقرن ودلبوكريك يعدان ملعركة فاصلة، 
ففي أثناء رحلته األخرية إىل هرمز الحظ أحد القباطنة املصاحبني حلملة دلبوكريك بأن 

دخل هرمز كان:

»يبلغ 198.078 أشريف يتم مجعها من املناطق اخلاضعة هلرمز يف ُعمان والساحل، وهي: 
وليما وجلفار، كما كان يساهم يف  ودبا  وقريات وخورفكان  قلهات ومسقط وصحار 

ذلك الدخل ما ترحبه السفن من صيد اللؤلؤ«.)2( 

وكتب دلبوكريك عقب ذلك معلقاً: 

»البحرين هي البلد الوحيد الذي ال حتكمه هرمز«.)3( 

)1( مونيك كيرفران )2004( البحرين في القرن السادس عشر جزيرة حصينة، تعريب محمد الخزاعي، المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر، بيروت، ص.ص 19-20. نقاًل عن:

De Bularo Pato R.A ed. )1884-1935( Cartas de Afonso de Albuquerque seguidas de docuinentos 
que elucidativos, 7 vols., Lisbon,. 2/254.
)2( سليمان محمد الغانم )1979( »الوجود البرتغالي في عمان في المصادر المحلية العمانية«، مصادر تاريخ الجزيرة العربية، الكتاب 

األول، الرياض، 117/2.
)3( كيرفران )2004( مرجع سابق، ص 78.
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ولكن األجل مل ميهل دليوكريك لتنفيذ خمططاته حنو البحرين، فقد وافته املنية يف 
شهر ديسمرب 1515 دون أن حيقق أحالمه اليت كانت تعود إىل عام 1508.

احلملة الربتغالية - اهلرمزية، بقيادة جومز دي سوتومايور عام 1520

أمت   1517 سنة  ففي  دلبوكريك،  أفونسو  وفاة  عقب  متسارعة  وترية  األحداث  أخذت 
العثمانيون سيطرتهم على الشام ومصر واحلجاز وأجزاء من اليمن بعد القضاء على دولة 
وحبر  األمحر  البحر  حنو  لالنطالق  حبرية  قاعدة  السويس  ميناء  من  واختذوا  املماليك، 
العرب واحمليط اهلندي، وأصبحوا بذلك يف خط املواجهة البحرية املباشرة مع األساطيل 
الربتغالية، ويف العام التالي )1518( قرر امللك الربتغالي عزل نائبه يف اهلند لوبو سواريز على 
بإرسال  باشر عمله  الذي  لوبيز دي سكويرا  دييغو  خلفية تالعبات مالية، وعني مكانه 
البحر األمحر  امللك مانويل خيربه مبغادرة إحدى وعشرين سفينة عثمانية من  خطاب إىل 
اإلعداد  بغية  السفن  من  املزيد  وصيانة  بناء  يف  شرعوا  قد  العثمانيني  وبأن  اهلند،  باجتاه 

حلملة عسكرية ضخمة ضد الربتغاليني يف احمليط اهلندي.)1( 

دي  أنطونيو  القائد  إىل  العربية  السواحل  على  اإلشراف  مهمة  سكويرا  أوكل  ثم 
سالدانها، الذي قام بإرسال تقارير مقلقة عن النشاط البحري العثماني وضعف السيطرة 
الربتغالية يف اخلليج العربي، وأدى ذلك إىل قيام سكويرا بتجهيز محلة عسكرية تتكون 
من أربع وعشرين سفينة حربية حتمل ألفاً ومثامنائة برتغالي ومثلهم من اهلنود، وقاد احلملة 

بنفسه متجهاً حنو هرمز يف شهر فرباير 1520. 

وكان من ضمن ما أوردته تقارير سالدانها أن ملك هرمز مل يدفع اإلتاوة السنوية منذ 
عدة سنوات، وكان الربتغاليون متخوفون من نزعات تورانشاه االستقاللية، وعندما وصل 
األسطول الربتغالي إىل هرمز طلب سكويرا من ملكها إيضاحاً عن سبب التأخري يف دفع 
الضريبة، فأجابه تورانشاه بأن السبب يعود إىل امتناع حاكم األحساء والبحرين )األمري 
إتاوة إىل هرمز، فاتفق الطرفان على جتهيز محلة مشرتكة  مقرن( عن دفع ما عليه من 

إلخضاع اجلبور يف البحرين.)2( 

الربتغاليني لشن محلة مشرتكة  التحالف مع  لتورانشاه أسبابه اخلاصة يف  لقد كان 
دلبوكريك على هرمز سنة 1515 ضربة  البحرين، حيث شكلت محلة  ضد اجلبور يف 
قاصمة القتصاد اململكة ونفوذها يف اخلليج العربي، فضعفت سيطرة هرمز على األقاليم 

)1( فالح حنظل )1997( مرجع سابق، ص.ص 310-309.
 )2(Danvers, F.C. )1966( The Portuguese in India, London, p. 350.
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العمانية اليت أخذت تدين بالوالء للجبور، كما أن خزانة هرمز كانت قد أثقلت باملزيد من 
الضرائب اليت أصبح حكام هرمز عاجزين عن أدائها، وكان تورانشاه يعتقد بأن محلة 
خاطفة ضد اجلبور من شأنها استعادة هيبة هرمز وتأمني اإليرادات الكافية لسد عجز 

اخلزينة لديه، وتفادي املزيد من احلمالت الربتغالية ضد بالده.)1(

للبحث  تدفعهم  هرمز  حكام  على  املتأخرات  وتكدس  الضرائب،  زيادة  وكانت 
عن مصادر دخل إضافية، ومثلت البحرين مصدراً مهماً هلذا الغرض؛ ففي مقابل الدمار 
الذي حل بهرمز خالل الفرتة 1507-1515، حافظت البحرين على استقرارها االقتصادي 
وحركتها التجارية املزدهرة، حيث بلغت شهرتها اآلفاق يف جمال اللؤلؤ وازدهار حركة 
التجارة فيها بفضل موقعها على طريق السفن املنطلقة من البصرة والقوافل اليت كانت تأتي 
من بالد فارس، وهي خصائص جعلتها مبثابة خمزن لبضائع الشام وشبه اجلزيرة العربية، 
وخصوصاً منها جتارة اخليول، اليت كانت تدر أرباحاً وفرية على اجلبور، وكانت تلك 
اخليول تصدر من موانئ ظفار بساحل ُعمان )الذي اختذ منه اجلبور منفذاً رئيساً لتصدير 
اخليول إىل اهلند(، واحتكر اجلبور تلك التجارة يف شرقي شبه اجلزيرة العربية مما حرك 
أطماع الربتغاليني من أجل السيطرة عليها، إذ حتدثت مصادرهم عن وجود جتارة نشطة 
للخيول يف كل من عمان والبحرين وغريها من املناطق اخلاضعة حلكم اجلبور، وكان 
الطلب عليها يف اهلند كبرياً. وكان اهلرمزيون يرون بأن الوسيلة األمثل للخروج من أزمتهم 
االقتصادية هي االستيالء على تلك الثروات حيث قدر ملك هرمز إيرادات البحرين يف تلك 

الفرتة حبوالي أربعني ألف أشريف.)2(

أكثر  اسرتاتيجي  بتفكري  ميتازون  الربتغاليون  كان  اهلرمزية،  األطماع  مقابل  ويف 
عمقاً؛ حيث كان قادتهم يتابعون نشاطات البحرية العثمانية يف البحر األمحر بقلق بالغ، 
وربطوا ذلك مع تزايد نشاط اجلبور يف اخلليج العربي، فقد شرع األمري مقرن يف التعرض 
للسفن التجارية املبحرة ما بني البصرة وهرمز، وأخذ يوسع نفوذه يف اخلليج العربي مستعيناً 
ببعض األتراك احلرفيني الذين جاء بهم من احلجاز لبناء مراكب ال تعتمد على األشرعة 
والرياح فحسب، بل كانت تتميز بصغر حجمها وسرعة حركتها واعتمادها بصورة أكرب 
على اجملاديف. وقد أمثرت هذه اجلهود يف تأسيس أسطول متطور للجبور، وجنح مقرن يف 
دعم قوته البحرية باألسلحة النارية اليت جلب من أجلها فرقاً تركية متخصصة ملساعدة 

)1( قرر دلبوكيرك سنة 1515 زيادة الضريبة على هرمز من 15 ألف إلى 25 ألف أشرفي، في حين تبين بأنه للريس نور الدين بذمة 
هرمز 120 ألف أشرفي على شكل مستحقات لم تدفع في السنوات الماضية، وقد تعهد تورانشاه بدفعها على الفور. عصام سخنيني 

)1997(، مرجع سابق، ص 97.
)2( صبري فالح الحمدي )2002( صفحات من تاريخ الخليج العربي الحديث، دار الحكمة، لندن. ص 58.
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قواته وتدريبهم على استخدام تقنية البارود يف القتال. ويف املقابل كانت السياسة الربتغالية 
تقوم على جتريد املنطقة من السالح حتى ال تتمكن القوى اإلسالمية احمللية من توجيه أي 
خطر للوجود الربتغالي، فبعد القضاء على القوة البحرية الُعمانية واهلرمزية قام الربتغاليون 
جبمع األسلحة يف املناطق اخلاضعة هلم يف ساحل ُعمان وهرمز وغريها من اجلزر، يف حني 

كان اجلبور ال يزالون يشكلون قوة حبرية تشكل مصدر قلق كبري للربتغاليني.)1(

ولتفويت فرصة قيام حتالف عثماني مع اجلبور يف مياه اخلليج العربي رأى الربتغاليون 
تقدم  أي  ملنع  البلدين  قلعة يف كال  وبناء  والقطيف  البحرين  على  السيطرة  ضرورة بسط 
عثماني يف تلك االجتاهات، وكان شاه فارس يؤيد الربتغاليني واهلرمزيني يف هذا التوجه، 
فقد كان ينوي أن يشن محلة على العثمانيني يف تلك البالد، وكان يعتمد على الربتغاليني 
يف توفري النقل إىل البحرين والقطيف لقواده وعشرة آالف من جنوده على منت سفنهم، واتفق 
األطراف الثالثة: الربتغاليون واهلرمزيون والفرس على أن هذه احلملة ستعود عليهم بالفائدة. 
اخلليج  مياه  يف  التوغل  صعوبة  يدركون  الربتغاليون  كان  السابقة  جتاربهم  إىل  وبالنظر 
العربي الضحلة، ويرغبون يف االستعانة برباعة حبارة هرمز يف معرفة الطرق البحرية من 

جهة، وتغطية نقصهم العددي عندما يواجهون قوات اجلبور يف البحرين من جهة أخرى.)2(

البحرين يف شهر  الربتغالية-اهلرمزية على  املعطيات مت تدشني احلملة  وبناء على هذه 
سبتمرب 1520، واشتملت على ثالث سفن شراعية ذات جماديف حتمل 120 حباراً برتغاليًا، 
وأربعني زورقاً من زوارق التجديف من هرمز حتمل 1200 جندياً هرمزيًا، وأخذوا بصحبتهم 
بعض اخليول الستخدامها أثناء املعارك الربية، وكانت احلملة بقيادة جومز دي سوتومايور 
الذي تشتت أسطوله بفعل الرياح الغربية، واضطرت معظم سفنه إىل العودة أدراجها إىل 
هرمز، بينما متكنت سفينة القائد الربتغالي من الوصول إىل البحرين وبصحبتها حصانني 
على منت أحد زوارق التجديف، وبعض اجلنود اهلرمزيني. وقد بقي جومز يف عرض البحر 
قرر  هلا  أثر  أي  ير  وعندما مل  األسطول،  باقي قطع  بانتظار وصول  يوماً  ثالثة عشر  ملدة 
النزول الستكشاف اجلزيرة بنفسه، وأصدر أوامره بنزول ستني جندياً هرمزياً وستة جنود 

مدفعية برتغاليون وحصاناً واحداً الستخدامه اخلاص. 

وقد فوجئ جومز لدى نزوله إىل اجلزيرة بعدم وجود أي مقاومة له، فتوغل يف اجلزيرة 
حتى وصل مسجد اخلميس، ثم عادت القوة إىل سفنها، ويعزو املؤرخون الربتغاليون عدم 

)1( صالح أوزبران )1979( األتراك العثمانيون والبرتغاليون في الخليج العربي 1534-1581، ترجمة عبد الجبار ناجي، مركز 
دراسات الخليج العربي، جامعة البصرة. ص 21.

)2( كيرفران )2004( مرجع سابق، ص.ص 21-20.
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وجود املقاومة إىل غياب معظم وجهاء البحرين يف صحبة األمري مقرن الذي كان يف مكة 
يؤدي مناسك احلج.)1( وقد أكد ابن إياس بالفعل أن األمري مقرن كان يف تلك األثناء غائباً 

عن البحرين بسبب أداءه مناسك احلج.)2(

احلملة الربتغالية - اهلرمزية بقيادة أنطونيو كوريا وشرف الدين سنة 1521

استكمال  من  يتمكنوا  حتى  أخرى  أشهر  تسعة  إىل  واهلرمزيون  الربتغاليون  احتاج 
يونيو   15 يف  هرمز  األسطول  وغادر  البحرين،  ضد  جديدة  حلملة  الالزمة  االستعدادت 
1521، بقيادة ابن أخت نائب امللك: أنطونيو كوريا الذي كان قد حقق نصراً للربتغاليني 

يف ملقا.

كانت القوات الربتغالية تتألف من أربعمائة مقاتل حتملهم سبعة سفن؛ سفينة قيادة،  
بريرا  فاس  روي  من  كل  إمرة  حتت  جماديف  ذاتي  شراعيتان  سفينتان  منها  سفن  وست 
وجوميز دي سوتومايور، وسفينة صغرية سريعة بقيادة ألفارو دي مورا، وأخرى بقيادة فرناو 

دالوريز سارناش، ومجيعهم من طبقة النبالء وسفينة أخرى يقودها رجل يدعى بنتو.

وكانت القوات اهلرمزية بقيادة الوزير شرف الدين، وتتألف من ثالثة آالف مقاتل من 
الرماة ورجال املدفعية واملشاة، يقلهم مائة ومخسون قارب جتديف.

تعزيز  إىل  احلج  رحلة  من  عودته  فور  مقرن  األمري  سارع  فقد  البحرين  جانب  من  أما 
دفاعات مدينة املنامة اليت كان يتوقع أن يستهدفها اهلجوم املرتقب؛ فقام ببناء جدار عازل 
بني الساحل واملدينة يبلغ عرضه مرتين وثالثني سنتيمرتًا، وكان مبنياً من الطني وجذوع 
النخيل، وقد صممت له ثالث فتحات ميكن إغالقها عندما يقرتب منها العدو، ووضعت 
فرقة مدفعية حلماية الفتحات الثالث لذلك اجلدار، بينما كان خط الدفاع خلف احلائط 
مدعوماً خبنادق ومتاريس، كما شيدت أبراج مراقبة فوق هذا احلائط الدفاعي، وحفرت 
خنادق عميقة على طول الساحل الشمالي إلعاقة تقدم العدو، ومت ختزين األطعمة واملدفعية 

واملؤن والذخرية استعداداً ملعركة طويلة األجل.

أما عدد قوة اجلبور املدافعة عن املدينة فكان يقدر حبوالي إثنا عشر ألف جندي بينهم 
ثالمثائة من الفرسان وأربعمائة من الرماة وعشرون تركياً من جنود املدفعية، باإلضافة 

)1( كيرفران )2004(، مرجع سابق، ص 22، نقاًل عن: 
Damiao de Gois )1949-1955( Cronica do felicissimo rei D. Manuel. 4 vols, Coimbre. 3/244-245.

)2( محمد بن أحمد بن إياس )1961( بدائع الزهور في وقائع الدهور، مصدر سابق، 431/5.
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إىل أفراد الشعب الذين هبوا للدفاع عن بالدهم.)1(

 ،1521 يونيو  شهر  منتصف  يف  البحرين  باجتاه  الربتغالية-اهلرمزية  القوات  حتركت 
وسرعان ما فرقت الرياح العاتية قطع األسطول، وكان جواو بريرا أول من وصل البحرين 
وألقى مراسيه قبالة املدينة، وبعد ستة أيام حلق به أنطونيو كوريا وتبعته معظم السفن 

الربتغالية واهلرمزية األخرى.

ويف السابع والعشرين من يونيو بدأ الربتغاليون اهلجوم على رأس القوة املتقدمة بقيادة 
كوريا ومعه مائة وسبعون من رجاله ومن خلفه شقيقه على رأس مخسني جنديًا، أما القائد 
اهلرمزي فكان متنحياً كاحتياطي للقوة الربتغالية، وجنحت القوات الربتغالية يف تسلق 
احلائط وسارع اجلنود الربتغاليون بالتوغل فيها دون أن يدركوا أنهم قد تعرضوا لكمني 
من قبل قوات اجلبور، حيث وجد الربتغاليون أنفسهم حماصرين بني املدينة والسور الداخلي 
هلا، ودار يف هذه األثناء قتال عنيف بني الطرفني، وأصبح موقف الربتغاليني حرجاً للغاية. 
ولكن احلرارة الشديدة يف منتصف النهار أجربت اجلبور على وقف القتال، وانتهز الطرفان 
هذه الفرصة إلعادة تنظيم قواتهما من جديد فرتب جنود هرمز 200 قناص من رماة السهام 
مهمتهم رمي القادة العرب فقط، فقتلوا عدداً منهم، فقام الفرسان العرب بهجوم مضاد 
هو يف ساقه،  أن جيرح  قبل  فقتل حصانان كان ميتطيهما  نفسه،   مقرن  األمري  بقيادة 
وقد تسبب اختفاءه املفاجئ بإشاعة حالة من الفوضى يف صفوف قواته اليت بدأت تضعف 

معنويات أفرادها، فقتل ثالثون من الفرسان وثالمثائة من املشاة. 

وقتل من الربتغاليني مخسة وجرح سبعون، منهم أنطونيو كوريا الذي جرح يف ذراعه 
األمين بينما جنا أخوه أيرز الذي كان حامل لواءه بأعجوبة بفضل مساعدة أليكسيو دي 

)1( أبرز المصادر التي تعرضت للحديث عن معركة البحرين سنة 1521:
Joao de Barros )1945-46( I Asia. Dos feitos que os Portugueses fizeram no decubrimento e con-
quista dos mares e terras do Oriente. Lisbon, 7th edition. 3/311-322.
Damiao de Gois )1949-1955) Cronica do felicissimo rei D. Manuel. 4 vols, Coimbre. 3/168-169.
Manuel de Faria Sousa )1971( The Portuguese Asia or The History of the Discovery and Conquest 
of India by the Portuguese. Translated by John Stevens Westmead. Gregg International Publishers, 
London. 2/256-258.
Danvers, F.C. )1966( The Portuguese in India, London, pp 350-351.

ومن المراجع باللغة العربية:
أحمد العناني )1984( »البرتغاليون في البحرين في القرنين السادس عشر والسابع عشر«، مجلة الوثيقة، ع4، يناير 1984، مركز 

الوثائق التاريخية، البحرين.
نونو بي سيلفيا )1985( »صفحات من الغزو البرتغالي للبحرين«، مجلة الوثيقة، ع8، يناير 1986، مركز الوثائق التاريخية، البحرين. 

ص 204.
فالح حنظل )1997( العرب والبرتغال في التاريخ 711-1720، المجمع الثقافي، أبو ظبي. ص.ص 314-310.

للدراسات  العربية  المؤسسة  القرن السادس عشر: جزيرة حصينة، تعريب محمد الخزاعي،  البحرين في  مونيك كيرفران )2004( 
والنشر، بيروت. ص.ص 29-22. 
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سوزا، وكانت جراح كوريا بليغة. 

أما األمري مقرن فقد أخفاه جنوده يف أحد مساجد املدينة، لكنه تويف بعد ثالثة أيام من 
إصابته، وأخذ جنوده يستسلمون إثر انهيار معنوياتهم، وقد حسمت املدفعية الربتغالية تلك 
املعركة برتكيز قصفها على أسوار املدينة، ومن ثم قام الربتغاليون باقتحامها، يف حني 

بدأت قوات اجلبور يف انسحاب منظم باجتاه ساحل القطيف.

ويف هذه األثناء كان أنطونيو كوريا يدخل قصر مقرن خلف اللواء امللكي واألبواق 
أتباعه  من  كبري  عدد  بتنصيب  قام  القصر  يف  استقر  وعندما  النصر،  مبوسيقى  تصدح 
فرسانًا، ثم سلم قلعة البحرين بصورة رمسية إىل الوزير اهلرمزي شرف الدين الذي تقبلها 
باسم ملك هرمز، ومما يؤسف له هو أن شرف الدين شرع يف التنكيل بأهل البحرين، 
وترك جنوده ينهبون البيوت واملمتلكات العامة، وقام بإرغام األهاىل على إظهار اخلضوع 

والطاعة مللك هرمز. 

ويروي املؤرخ الربتغالي دمايو دي جويز كيف قام اهلرمزيون بنهب املدينة، حيث عثروا 
على جثة األمري مقرن وطلب شرف الدين اإلذن من كوريا بأن يرسل ابن أخيه الرئيس صدر 
الدين ليقطع رأس »ذلك اخلائن« لكي ترسل إىل هرمز وتعرض هناك، ووافق كوريا على 
ذلك عارضاً على الرئيس صدر الدين مساعدة بعض رجاله الربتغاليني. ويف حني نقل جثمان 
مقرن لدفنه يف القطيف، قام كل من بالتازار وروي كوريا بنقل رأس مقرن ليعرض يف 
هرمز، وقد سلم ابن أخ مقرن الشيخ محيد كل أسلحة عمه وخيوله إىل كوريا قبل نقل 
جثمانه إىل ساحل األحساء، وفيما بعد وضع أنطونيو كوريا رمساً لرأس امللك مقرن وهو 

يقطر دماً على شعار نبالته بإضافة االسم »بهارم« )البحرين( إىل لقبه.

وكانت معركة البحرين أطول معارك الربتغاليني يف اخلليج العربي؛ إذ أنها استمرت 
طوال الفرتة ما بني 27 يوليو و2 أغسطس 1521، أي ملدة ستة أيام، وكانت املقاومة العربية 
فيها قوية للغاية حسب مصدر الربتغاليني، وال توجد رواية عربية دقيقة لتلك األحداث، إال 
ما ذكره ابن إياس حول وقوع مقرن يف األسر والتفاوض مع الربتغاليني ليفدي نفسه مببلغ 
كبري، يتناقض مع ما رواه الربتغاليون أنفسهم عن شجاعة األمري مقرن، وقتاله يف ساحة 

املعركة حتى إصابته ومن ثم العثور على جثته وفصل الرأس عنها كما سبق.)1(

)1( محمد بن أحمد بن إياس )1960( بدائع الزهور في وقائع الدهور، مصدر سابق. 431/5.
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ترتيبات ما بعد املعركة

يف هذه املرحلة احلامسة من تاريخ البحرين احلديث تطرأ عدة إشكاليات تتعلق بنمط 
 ،1602 سنة  فيها  الصفوي  التدخل  وحتى   1521 عام  منذ  البحرين  يف  األجنيب  التواجد 
الفرتة،  تلك  الربتغالي طوال  لالحتالل  البحرين خضعت  بأن  الباحثني  بعض  افرتض  فقد 
الربتغالية يف  السلطة  تدعمه  البحرين كانت ختضع حلكم هرمزي  بأن  آخرون  وناقش 
إىل  قواته  وانسحاب  الفاصلة  املعركة  تللك  يف  مقرن  األمري  ملقتل  ونظراً  العربي.  اخلليج 
األحساء جادل البعض بأن حكم اجلبور يف البحرين قد زال منها إىل األبد. واحلقيقة هي 
أن هذه االفرتاضات قد نشأت من عدم فهم املصادر الربتغالية اليت استأثرت بتناول أحداث 
تلك الفرتة دون غريها من املصادر، كما أن رجوع البعض إىل املراجع اليت كتبت باللغة 
الفارسية قد سبب املزيد من اإلرباك يف تناول أحداث تلك املرحلة وفق تسلسلها التارخيي 

السليم.

وللوقوف على صحة هذه االفرتاضات من عدمها، ال بد من وضع روايات تلك الفرتة حتت 
جمهر البحث والتحقيق، وبناء على ذلك فإنه ميكن تلخيص أهم اإلجراءات اليت اختذها 

أنطونيو كوريا بعد معركة يوليو 1521، فيما يأتي:

1.  بعد أن أحكم الربتغاليون سيطرتهم على مدينة املنامة أرسل أنطونيو كوريا بعض 
ذلك  إىل  إياس  ابن  أشار  وقد  لسيطرتها،  البحرين  قلعة  فأخضعت  الربتغالية  السفن 
بقوله: »ومتلكوا قلعته اليت هناك«،)1( ثم أمر كوريا بإحراق سفن اجلبور للتخلص 
املدينة فسادًا، أصدر  اهلرمزيون يف أحناء  أن عاث اجلنود  وبعد  البحرية،  من قوتهم 
والبضائع  لتجارها  التعرض  وعدم  املدينة  نهب  عن  بالكف  أوامره  الربتغالي  القائد 

املوجودة فيها.

2.  وبعد أن حطت احلرب أوزارها، قام كوريا بتسليم قلعة البحرين إىل الوزير اهلرمزي 
إتاوة سنوية على  الضرائب، ومت حتديد  باعتباره مسؤوالً عن حتصيل  الدين،  شرف 
البحرين قدرت بنحو أربعمائة دوكات، ووضعت حامية هرمزية مكونة من مائة رجل 
تتبع ملك هرمز بصورة مباشرة،  القوة  تلك  الفرس، وكانت  القلعة معظمهم من  يف 
وتتقاضى رواتبها من اخلزينة اهلرمزية، وقام شرف الدين بتنصيب ابن أخيه وصهره 
بدر الدين فالي مسؤوالً عن قلعة البحرين، وأصبح للفاليني السيطرة على الوزارة يف 

هرمز والتحكم يف مجارك البحرين.)2( 
)1( المصدر السابق، الصفحة نفسها.

)2( Joao de Barros )1945-46( I Asia. p 322.
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3.  أما فيما خيص احلكم واإلدارة احمللية فقد قام وجهاء البحرين بالتفاوض مع كوريا 
سراً وأظهروا استعدادهم التام للخضوع لطاعة ملك الربتغال، وذلك لكراهيتهم مللك 
هرمز، وقد انتهى االتصال بإعالن شروط االستسالم واليت تضمنت العفو عن اجلبور 
 )Lucat(و )Bucar( :وتنصيب حاكم عربي على اجلزيرة، ورد امسه بعدة صيغ منها
وحيث إن الربتغاليني مل يكونوا يتوخون الدقة يف تدوين أمساء الزعماء العرب آنذاك 
وال يف ذكر مناصبهم، فإن األرجح أن يكون اسم احلاكم هو بركات، وهذا االسم 

كان شائعاً لدى القبائل العربية يف شرقي شبه اجلزيرة العربية.)1(

ويذكر املؤرخ الربتغالي باروس أن حاكم البحرين كان: 

»رجاًل مسناً وحمرتماً يسمى )Bucar( أو)Lucat(، وكونه من العرب أفرح سكان 
البحرين كثريًا، وذلك ألنهم كانوا خيشون من أن يتوىل احلكم عليهم رجل من أصل 

فارسي، وذلك لشدة احلقد املوجود بني الطرفني«.)2( 

ويف الثاني عشر من شهر أغسطس 1521. 4 أحبر أنطونيو كوريا متجهاً إىل هرمز ملقابلة 
حاكم اهلند دي سكويرا الذي أغدق عليه وعلى قادته الكثري من اهلدايا،)3( وقد أقر 
سكويرا مجيع اإلجراءات باستثناء انفراد اهلرمزيني مبسؤولية مجع الضرائب، فأمر 
بتعيني موظفي مجارك برتغاليني يف البحرين وُعمان، حبيث تهيمن هذه املراكز على 
السياسات التجارية يف اخلليج العربي وتسيطر سيطرة تامة على الشؤون االقتصادية 
اليت كانت موضع اهتمامه األول، وبناء على أوامر من سكويرا مت تأسيس مركز 
جتاري برتغالي يف البحرين، وأرسل جواو بوتا كوسيط جتاري، ومعه أنطونيو أبدل 
كضابط تسجيل باإلضافة إىل ستة أو سبعة رجال ملساعدتهم، وأدى ذلك إىل سخط 

كبري لدى موظفي اجلمارك اهلرمزيني يف البحرين وُعمان.)4(

ويستنتج من الروايات السابقة أن سلطة اهلرمزيني مل تكن تتعدى السيطرة على نظام 
اجلمارك، إذ ال ميكن حلامية صغرية ال يتعدى تعداد أفرادها مائة مقاتل فارسي أن حتكم 

جزيرة تطلب غزوها حنواً من أربعة آالف مقاتل.
تسميه:  البرتغالية  المصادر  فكانت  الدين  شرف  أما   ،)Mocrim( التالي:  النحو  على  البرتغالية  المصادر  في  مقرن  اسم  )1( ورد 
في ذكر مناصب هؤالء  الواضح  الخلط  )Sadradim(، ويمكن مالحظة  الدين:  الدين صهر شرف  بدر  اسم  ذكر  بينما   ،)Xarafo(
حيث كان الواحد منهم يسمى وزيراً ورئيساً وملكاً ووالياً، وما إلى ذلك من تسميات حملت دالالت مغلوطة فيما بعد، فاعتبر قائد القلعة 
البرتغالي في هرمز حاكماً على هرمز، واعتبر حاكم قلعة البحرين الهرمزي وزيراً على البحرين، ولعل السبب في ذلك هو ضعف جهاز 

اإلدارة البرتغالي وعدم توضيح المسميات اإلدارية بصورة دقيقة. 
)2( Joao de Barros )1945-46( I Asia. 3/322.
)3( قتل أنطونيو كوريا بعد هذه الحادثة بأيام قليلة، في سواحل الهند حيث انفجر مخزن البارود في سفينته مما أدى إلى مقتله مع جميع 

من كان معه. فالح حنظل )1997( مرجع سابق، ص 314.
)4( مونيك كيرفران )2004( مرجع سابق، ص 28. وفالح حنظل )1997( مرجع سابق، ص 313.
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أما اهلرمزيون فإنهم مل يقوموا حبكم اجلزيرة، بل أوكلت إليهم مهمة مجع اإلتاوة 
موظفني  وأرسل  القرار  ذلك  عن  سكويرا  تراجع  ثم  البحرين،  على  املفروضة  السنوية 
برتغاليني للقيام بهذه املهمة، مما مهد األرضية املناسبة لقيام ملك هرمز تورانشاه ووزيره 

شرف الدين بالتمرد الذي وقع فور مغادرة نائب امللك الربتغالي هرمز يف نوفمرب 1521. 

ومن ناحية أخرى فإنه من غري املمكن تصور خضوع البحرين الحتالل برتغالي يتكون 
من موظف مجارك تدعمه فرقة صغرية تتألف من سبعة رجال يقيمون يف القلعة؛ فاملصادر 
الربتغالية تؤكد بأن حاكم البحرين كان عربيًا، وقد عّرض باروس بالنفوذ الفارسي على 
اإلدارة اهلرمزية آنذاك إذ كان شرف الدين وابن أخته بدر الدين من إقليم فال الفارسي، 
قلعة  إقامته يف  أثناء  الفرس  اجلنود  من  اعتمد على جمموعة  قد  الدين  بدر  بأن  ويالحظ 
البحرين، وملا كان كوريا معنياً باستتباب األمن وعودة األمور إىل طبيعتها )حتى ال يضطر 
إىل  لالستجابة  نفسه مضطراً  وجد  فقد  البحرين(  أخرى ضد  إىل حتمل مصاريف محلة 

طلب السكان احملليني بأن ال يعني عليهم حاكماً من أصل فارسي. 

أما فيما خيص اجلبور فإن سلطتهم مل تتالشى بعد مقتل مقرن، فقد كان حكامهم 
يتوزعون السلطة يف األحساء ويف ُعمان ويف البحرين، وال ميكن تصور انهيار سلطة اجلبور 
مدة  ونواحيها،  األحساء  حكم  أجود  بن  علي  توىل  فقد  البحرين،  من  خروجهم  مبجرد 
أشهر، ثم خلفه ابن أخيه ناصر بن حممد بن أجود فملك حنو ثالث سنني، ثم خلفه قطن بن 
علي بن هالل بن زامل، الذي حكم حنو سنة ثم مات، وخلفه ابنه الذي تنازل عن احلكم 

لقضيب بن زامل بن هالل وحكم سبعة أشهر.)1( 

ومن خالل استعراض سلسلة حكام اجلبور يف األحساء ال بد من التنبيه إىل أن زعامة 
اجلبور مل تكن تنحصر يف هذه الشخصيات آنفة الذكر، بل إن أغلب املصادر العربية 
والربتغالية قد حتدثت عن أحد الزعماء البارزين الذي متكن من استعادة حكم اجلبور يف 

البحرين وهو: الشيخ حسني بن سعيد.

)1( الخليفة وأبا حسين )2005( مرجع سابق، ص.ص 202-201.
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ثورة اجلمارك بقيادة تورانشاه )نوفمرب 1521(

برتغاليني يف أحناء مملكته جلمع  تعيني موظفني  تورانشاه من  اهلرمزي  امللك  غضب 
الضرائب، فقد كان عصب اقتصاد هرمز يقوم على االستفادة من موقعها االسرتاتيجي 
العابرة من وإىل  للسفن  التجارية  التسهيالت  وتقديم  الرسوم اجلمركية  من خالل فرض 
ضد  األخرية  محلتهم  من  جعل  قد  اإلجراء  هذا  بأن  هرمز  حلكام  وبدا  العربي،  اخلليج 
إلخضاع  هرمز  خزانة  حتملتها  اليت  الباهظة  التكاليف  وبأن  فائدة،  ذي  غري  البحرين 
البحرين مل تكن موضع تقدير من نائب امللك الربتغالي سكويرا، فوضع اليد على دخل 
التجارة كان املردود السياسي الرئيس من تلك احلملة وليس السيطرة الكاملة على اإلقليم 
وإدارته احمللية. وبلغ السخط أوجه عندما أمر نائب امللك دي سكويرا أن توضع مجارك 
هرمز اليت كانت جتبى من قبل وكالء حاكم هرمز حتت إمرة وكالء برتغاليني يتولون 
إدارتها، وقد تسببت هذه اإلجراءات يف فقدان اهلرمزيني جزءاً مهماً من دخلهم، وباإلضافة 
إىل ذلك فإن الربتغاليني اكتسبوا مسعة سيئة يف أوساط السكان احملليني خالل عهد دي 
سكويرا )1518-1522( وذلك بسبب سياسته يف متكني الربتغاليني من السيطرة التامة 
على األمور املعيشية والتجارية للسكان، وقيام ضباطه بالسلب وفرض الضرائب الباهظة 

وجباية األموال غصباً.)1(

وإزاء هذه التطورات قرر تورانشاه ووزيره شرف الدين إعالن العصيان ضد الربتغاليني يف 
هرمز ومسقط وصحار والبحرين، يف نهاية شهر نوفمرب 1521، فحوصرت القلعة الربتغالية 
يف هرمز، ويف البحرين هوجم الربتغاليون يف املوقع اخلاص بهم يف مكتب اجلمارك وقتل 
الربتغالي  التجارة  مركز  على  الثائرون  واستوىل  السفن(  إىل  الباقون  فر  )بينما  بعضهم 
وقبضوا على رئيس دار التجارة يف اجلزيرة ويدعي روي بالي )Ruy Bale( وضرب بشدة 
الليلة شيخ  الثورة يف تلك  القلعة. وقد توىل  النخيل قرب  ثم شنق وعلق على إحدى أشجار 

البحرين عندئذ حسني بن سعيد والذي قاد محلة كانت مفاجأة تامة للربتغاليني.)2(

وملا وصلت أنباء ذلك العصيان إىل امللك دون جوان قرر عزل دي سكويرا وتعيني دون 
من  وصلتها  هرمز،  إىل  تعزيزات  بإرسال  بادر  الذي   ،)1524-1522( منزيس  دي  دوارت 
الطوق  فك  هلم  وأمكن  جنودهم،  من  احتياطياً  يضعون  الربتغاليون  كان  حيث  مسقط 
عن القلعة، ثم تعرضت هرمز للتدمري واإلحراق، يف حني فر تورانشاه إىل قشم حيث قتل 

)1( فالح حنظل )1997( مرجع سابق، ص 315.
الوثيقة، عدد 4،  مجلة  السادس عشر والسابع عشر«،  القرنين  البحرين وحولها خالل  العناني )1984( »البرتغاليون في  )2( أحمد 
البحرين  مجلة  البرتغاليين ونتائجها«،  الخليج ضد  السلمان )1999( »ثورة عام 1521 في  1984، ص. 98. وكذلك: محمد حميد 

الثقافية، ع 20، 1999، ص 30.
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مسمومًا، وعني صيب من أبناء تورانشاه حاكماً على هرمز ومل يكن يتجاوز الثالثة عشر 
من عمره.)1( 

ضد  معهم  والتحالف  باجلبور،  االتصال  فهو  منزيس  اختذه  الذي  اآلخر  اإلجراء  أما 
اهلرمزيني، فقد كان نائب امللك يدرك متام اإلدراك حاجته إىل سلطة حملية تتعاون معه 
فقد  بهم،  الوثوق  اهلرمزيني ال ميكن  إن  املنطقة من جديد، وحيث  لتوطيد حكمه يف 
وجد نفسه مضطراً لتقديم تنازالت كبرية للجبور نظري تقدميهم املساعدة له للتخلص من 
تورانشاه. ويف املقابل كان اجلبور -وعلى رأسهم الشيخ حسني بن سعيد- يرغبون يف استعادة 
نفوذهم بعد الضربة اليت تلقوها يف البحرين والقطيف على يد التحالف اهلرمزي-الربتغالي، 
فقاموا بإبرام اتفاقية مع الربتغاليني أقروا مبوجبها بصفة الشيخ حسني كحاكم عربي 

على البحرين مع وجود مستشار برتغالي يتوىل شؤون الضرائب.)2( 

وكانت اخلطوة التالية تتمثل يف متكني اجلبور من بسط سيطرتهم على صحار بعد 
انتزاعها من يد حاكمها اهلرمزي ريس شهاب الدين؛ حيث مت التنسيق بني دون لويز قائد 
األسطول الربتغالي املرابط يف اخلليج العربي قرب سواحل صحار واألمري حسني بن سعيد 

للمشاركة معه يف اقتحام املدينة، واتفق الطرفان على أن ختضع صحار حلكم اجلبور. 

ويف يناير 1522 حتركت القوات الربتغالية وقوات اجلبور إىل مدينة صحار حيث حاصر 
اجلبور  قوات  حاصرت  بينما  الثقيلة  باملدافع  ودكوها  البحر  جهة  من  املدينة  الربتغاليون 
البالغ تعدادها أربعة آالف ومخسمائة جندي أسوار املدينة من جهة الرب، واستسلمت املدينة 

اليت خضعت بعد ذلك حلكم اجلبور.)3( 

وبعد أن وظف الربتغاليون األطماع اهلرمزية يف السيطرة على البحرين ملصلحتهم خري 
توظيف، بدأوا يف تنفيذ اسرتاتيجية جديدة تقوم على توظيف رغبة اجلبور يف االنتقام من 
اهلرمزيني واستعادة سيطرتهم على األراضي اليت فقدوها عقب أحداث يوليو 1521، فبعد 
متكني حسني بن سعيد من استعادة حكم اجلبور على البحرين، وكذلك إسناد حكم 
صحار إليه بشرط اعرتافه بالسيادة الربتغالية، توجه اهتمام زعيم بين جرب حنو تورانشاه 
الذي كان قد فقد األمل يف جناح ثورته وفر حنو جزيرة قشم، فأرسل الشيخ حسني بن 

سعيد بعض أتباعه ليثأروا من تورانشاه وقتلوه بالسم.)4(
)1( عصام سخنيني )1997( مرجع سابق، ص 110.

)2( فالح حنظل )1997( مرجع سابق، ص 316، وكذلك: عبد الرحمن بن عثمان المال )1990( تاريخ هجر، جزءان، ط2، األحساء. 
.207-206/2

)3( Sousa )1971( The Portuguese Asia. 2/268.
)4( جمال زكريا قاسم )1985(، مرجع سابق، ص 79، نقاًل عن عباس إقبال )1956( مطالعاتي درباب بحرين وسواحل وجزاير 
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عودة اجلبور حلكم البحرين )1529-1521(

منزيس على  امللك اجلديد دي  نائب  نوفمرب1521-فرباير 1522، فرض  أحداث  عقب 
حاكم هرمز الصيب حممد شاه توقيع معاهدة ميناب، واليت مت مبوجبها زيادة الضريبة 
مجيع  تسليم  على  املعاهدة  نصت  كما  أشريف،  ألف  ستني  لتصبح  هرمز  على  السنوية 
فقد  اجلبور  أما  السالح،  املسلمني من محل  ومنع  الربتغالية  السلطة  إىل  احمللية  األسلحة 
القطيف نظري  نفوذهم يف  توطيد  إىل  باإلضافة  البحرين وصحار  استعادوا حكمهم على 

اعرتافهم بالسلطة الربتغالية يف تلك املناطق. 

وقد حتدثت العديد من املصادر عن استعادة اجلبور حكم البحرين بزعامة حسني بن 
سعيد،)1( ولعل الرواية األكثر مشوالً هي اليت نقلها ناصر اخلريي، وأكد فيها على أن 
حكم الشيخ حسني بن سعيد اجلربي قد استمر طوال الفرتة املمتدة ما بني نوفمرب 1521 
وحتى مطلع سنة 1529، حيث ذكر يف: قالئد النحرين، ناقاًل عن الرحالة الربيطاني بينت 

يف كتابه: بالد العرب اجلنوبية قوله: 

»وتوىل بعده يف احلكم يف اجلزائر روي بيلي فلم يطل به زمان احلكم لسوء سريته 
وخبث طويته وظلمه وجوره، فثار عليه العرب أهل اجلزائر بزعامة كبريهم الشيخ حسني 
بن سعيد الذي كان من قبيلة بين جرب،)2( فقاتلوه حتى تغلبوا عليه وحصروه يف قصره، 
وبعد مهامجات عنيفة أسروه وعذبوه بأقبح أنواع العذاب وأخرياً صلبوه وذلك سنة 1521م، 
وملا علمت الدولة بذلك أرادت أن تنتقم من العرب وزعيمهم اآلنف الذكر، ولكن إلدوم 
لويس دي منزيس،)3( أشار عليهم بأن مقاتلة العربان غري صواب واألحسن أخذهم بالرفق 
ولغة  ديناً  عنهم  األجنيب  حكم  العرب  ويألف  البالد  يف  الدولة  قدم  ترسخ  أن  إىل  واللني 
مع  الصلح  لعقد  منزيس  لويس دي  دوم  إليه  املشار  وأرسلت  برأيه،  الدولة  فعملت  وآدابًا، 
الشيخ حسني وقومه، فرحب الشيخ بالصلح على أن يكون هو احلاكم احمللي، والنائب 
عن الدولة يف بالده، فرضي دوم لويس بذلك وجعله حاكماً على اجلزائر، وجعل نفسه 

خليج فارس، القاهرة. ص.ص 63-65.
)1( انظر على سبيل المثال:

Sousa, M. F. )1971( The Portuguese Asia. 2/263-268.
Danvers, F.C. )1966( The Portuguese in India, pp 354.

)2( كتبت في النص: بني زابير، والصحيح ما ذكر أعاله.
البرتغالي  الملك  قد عينه  )يناير 1522-سبتمبر 1524(، وكان  البرتغالي دون دوارت دي منزيس  الملك  نائب  إلى  )3( اإلشارة هنا 
ليتولى القضاء على حركة التمرد الواسعة في منطقة الخليج بسبب سياسة سابقه دي سكويرا )1518-1522( في محاولة عزل موظفي 
الجمارك الهرمزيين وتعيين موظفي جمارك برتغاليين في الموانئ التابعة لهرمز. وتبنى دي منزيس سياسة هادئة تهدف إلى مهادنة 
السكان المحليين لتخفيف حالة االحتقان، وأقام اتفاقاً مع الجبور للقضاء على تورانشاه، وتمكينهم من استعادة األقاليم التي فقدوها ومنها 

عمان والبحرين.



البحرين وعالقاتها اخلارجية إبان القرن السادس عشر                                  130

مراقباً ومشريًا، »أو مندوب سامي كما يقولون يف هذي الزمان«، وبعد مدة مات الشيخ 
حسني، فأراد العرب أن جيعلوا له خلف عليهم فأبا عليهم بعض املوظفني العسكريني ذلك 
فثارت الفتنة ثانياً بني العرب والربتغاليني،)1( ودافع عن العرب راس برد ديه كوزيل أحد 
املوظفني السياسيني وأشار بوجوب حماسنة العرب منعاً إلهراق الدماء واتقاء لتنفري العربان 
يف اخلليج من احلكم البورتغالي، فأبى احلاكم العسكري سيمون دي اكونه،)2( وأصر 
على مقاتلة العرب، فلما رأى راس برد ديه كوزيل أن مساعيه يف إقناع زميله ال جتديه شيء 
دي اكونه  فبقي سيمون  القساوة،  من  يأتيه هذي  عدم رضاه عما  اجلزائر مظهراً  ترك 
مرض  تفشي  باهلل  والعياذ  فباغته  خيضعهم،  أن  كاد  حتى  البحرين  أهل  العرب  حيارب 
الطاعون ففتك بكثري من رجاله وقواده، وأخرياً أصيب هو بنفسه فمات فخلفه غريه على 

عمله«.)3(

ويستخلص من مجلة الروايات اليت تناولت تلك الفرتة، أن جيش اجلبور بقيادة الشيخ 
 ،1521 سنة  مقرن  األمري  مقتل  عقب  القطيف  إىل  تكتيكي  بانسحاب  قام  قد  محيد 
وكان اهلدف من ذلك االنسحاب هو إعادة تنظيم صفوف املقاتلني وانتظار الفرصة املواتية 
قام  وقع سنة 1511 عندما  ما  وذلك على شاكلة  البحرين،  السرتجاع حكم اجلبور يف 
خوجه عطار مبهامجة البحرين، فقرر اجلبور توجيه ضربة لقواته يف سواحل ُعمان، مما 
اضطره لالنسحاب من البحرين والقبول بتوقيع معاهدة تنص على التزام اجلبور بدفع إتاوة 

سنوية مللك هرمز. 

وبناء على تلك التجربة السابقة، قام اجلبور بالتفاوض مع احلاكم الربتغالي اجلديد 
لتوجيه ضربة ضد اهلرمزيني يف صحار، ومن ثم استعادة نفوذهم يف البحرين، وهذا ما مت 

هلم بالفعل.

سنة  يف  كان  والقطيف  البحرين  يف  اجلبور  إمارة  زوال  بأن  لالستنتاج  ذلك  ويدعونا 
1529، حيث استمر حكمهم لتلك األقاليم منذ أحداث سنة 1521 حتى مطلع عام 1529. 
ويتوافق ذلك مع ما يراه عبد اللطيف احلميدان من أن حكم اجلبور للقطيف قد امتد حتى 

عام 1529، إذ يقول: 

)1( اإلشارة هنا إلى أحداث سنة 1529، وبذلك يكون الشيخ حسين قد توفي في مطلع سنة 1529، وقد انتهت هذه األزمة برحيل بدر 
الدين إلى فارس وتعهده بعدم التدخل مرة أخرى في مصير البحرين، ويبدو أن ريس مراد شاه قد عين حاكماً على البحرين عقب هذه 

األحداث.
)2( كذا في النص، والصحيح: سيماو دي كونها، وهو شقيق نائب الملك نونو دا كونها )1529-1538(، وقد انتهت حملته على البحرين 

بفشل ذريع، وتوفي في رحلة العودة بعد أن فقد معظم جنوده بسبب تفشي الوباء بينهم.
)3( ناصر بن جوهر بن مبارك الخيري )2003( قالئد النحرين في تاريخ البحرين، تقديم ودراسة عبد الرحمن بن عبد هللا الشقير، 

مؤسسة األيام للنشر، البحرين. ص.ص 194-192.
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»وهنا يقتضي تصحيح خطأ تارخيي وقع فيه اجلزيري نفسه،)1( حينما أقحم القطيف 
ضمن ما استوىل عليه الشيخ راشد يف أثناء محلته هذه، فالقطيف كانت قد خرجت من 
أيدي اجلبور قبل ذلك مبدة، إذ هي يف تلك األثناء كانت حتت حكم اهلرمزيني ومل يتسن 
لراشد االستيالء عليها إال بعد مضي أكثر من عشر سنوات من استيالءه على األحساء«.)2( 

وكان اجلزيري قد افرتض بأن حكم اجلبور قد زال بصورة نهائية عن املنطقة عقب 
من  بالعراق،  املنتفق  قبائل  وزعيم  فضل  آل  شيخ  صقر  بن  مغامس  بن  راشد  األمري  تقدم 
البصرة لبسط نفوذه على األحساء سنة 1525،)3( ولكن القطيف مل ختضع حلكم ابن 

مغامس، بل بقيت حتت حكم اجلبور الذين اعرتفوا بالسيادة الربتغالية االمسية عليها.

)1( الحديث هنا عن عبد القادر بن محمد الجزيري )ت 1583( في كتابه: درر الفوائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المكرمة، 
تحقيق أحمد الجاسر، ونشرته دار اليمامة بالرياض سنة 1983.

)2( عبد اللطيف ناصر الحميدان )1997( إمارة آل شبيب في شرق جزيرة العرب 931-960هـ/1525-1553م، الرياض. ص 
.47

)3( آل حكم الجبور في األحساء إلى ناصر بن محمد بن أجود فملك نحو ثالث سنين، وتنازل بعدها لألمير قطن بن علي بن هالل بن 
زامل الذي حكم نحو سنة وخلفه ابنه الذي تنازل عن الحكم لقضيب بن زامل فحكم سبعة أشهر، ثم اندلعت الحرب بينه وبين األمير راشد 

بن مغامس أمير البصرة فانتصر راشد وزال حكم الجبور من األحساء. حنظل )1997(، مرجع سابق، ص 328.
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املبحث الثالث

هناية حكم اجلبور يف البحرين 

تشري املصادر القليلة املتوفرة لدينا حول الفرتة 1521-1529، إىل أن سلطة الربتغاليني 
قد تراخت بصورة كبرية عن البحرين، فقد جاء نائب امللك دي منزيس )1524-1522( 
بسياسة تهدف إىل إرخاء القبضة العسكرية على األهالي ملنع وقوع املزيد من الثورات ضد 
السلطة الربتغالية يف اخلليج العربي، وكان ذلك الرتاخي بالنسبة ملنزيس هو إهمال شؤون 
تلك األقاليم وعدم االهتمام باألوضاع التجارية فيها، مما أدى إىل ضعف القبضة الربتغالية 

على البحرين. 

واحلقيقة هي أن الربتغاليني مل يكن هلم تواجد فعلي يف البحرين خالل الفرتة 1521-
1529، فقد اكتفوا باعرتاف اجلبور بسلطتهم سياسيًا، وبوجود ممثل هلم لتولي مسؤولية 
اجلمارك اقتصاديًا، والذي يظهر هو أن الوجود الربتغالي كان يف أغلب األحيان يقتصر 
على مجع الضرائب وفرض الرسوم اجلمركية على نشاطات الشحن والتفريغ والتخزين يف 
البحرين، حيث جرت العادة على أن تقوم السلطات الربتغالية بتحصيل الرسوم اجلمركية 

على البضائع مبا ال يقل عن 10 باملائة.)1(

وقد عمد الربتغاليون إىل املبالغة يف تقدير قيمة الضرائب املفروضة على السفن التجارية 
وعلى العاملني يف مهنة الغوص، حيث كانوا جيربونهم على بيع الآللئ حلسابهم بأمثان 
خبسة ومن ثم بيعها مببالغ كبرية يف أوروبا، وبذلك حيصلون على إيرادات وأرباح ضخمة 

من هذه التجارة.)2( 

ويف خطاب أرسله أحد وجهاء هرمز إىل امللك جوان يشتكي فيه من فساد الربتغاليني 
عن  للحديث  شاه  النصر  أبو  تعرض   1523 أغسطس   8 بتاريخ  العامة،  لألموال  ونهبهم 
البحرين باقتضاب، وأكد بأن العادة قد جرت على تغيري الوكيل اهلرمزي املختص بشؤون 
اجلمارك كل عام، إال أن املسؤولني يف هرمز قد دأبو على تعيني الوكالء لفرتات متتد إىل 
ثالث سنوات، كما أشار إىل أن الوكيل اهلرمزي املسؤول عن اجلمارك يف البحرين هو 
ريس حممد، وبأن إقامته تنحصر على قلعة البحرين اليت قام بتحصينها، ملمحاً إىل وجود 

)1( خلدون النقيب )1989( المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت. ص 65.
)2( صبري الحمدي )2002( مرجع سابق، ص 58.
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نزعة استقاللية لديه عن السلطة الربتغالية، قائاًل:

»وبعد هذا سلم حكم هرموز وباقي بنادره إىل أقرباه، وحكم جلفار أعطاه إىل أخوه 
على ثالثة سنني ضد عادة بالدنا، ألن كل حاكم حيكم سنة، وحكم حبارين أعطاه 
بني  احلرمة  قليل  تراني  احلال  هذا  وعلى  ملنفعته  هذا  نسيب شرف، وكل  لريس حممد 
أكابر الفرنج، وبعد ما أعطى حكم حبرين إىل ريس حممد أعدها غاية العدة واآلن ما 

يقدر أحد يأخذها من يده ألن فيها برج عالي«.)1(

منزيس،  دي  عزل  جوان  دون  امللك  قرر  لشبونة،  وردت  اليت  الشكاوى  مع  وللتعامل 
وتعيني لوبو فاز )1526-1529(، الذي مل يكن أحسن حاالً من سابقه فقد أوغل لوبو فاز 
يف الفساد وسار على شاكلة منزيس يف التالعب باملال العام، وتشري املصادر إىل أن وزير 
هرمز شرف الدين قد استأثر بإيرادات هرمز، وبأن قريبه بدر الدين يف البحرين قد توقف 
عن دفع اإلتاوة السنوية منذ فرتة؛ ففي خطاب آخر أرسله كريستاو دو مندوسا، إىل نائب 
امللك جبوا عام 1529، أشار حاكم قلعة هرمز الربتغالي إىل أن وكيل اجلمارك يف قلعة 

البحرين بدر الدين، قد أظهر مترده على السلطة يف هرمز، وبأن البحرين:

»ال تؤدي أي مردود حتى اآلن، إن احتالهلا وفرض حتصيل املبلغ وفق ما هو حمدد هلا 
سيخفف من وطأة األمر«.)2(

وعلى إثر وصول تلك األنباء قرر امللك إحداث تغيريات جذرية يف نظام اإلدارة يف جوا، 
فأرسل نونو داكونها )1529-1538(، الذي كان أول عمل يقوم به هو اعتقال سابقه لوبو 
فاز بتهمة التالعب بأموال الدولة واستخدامها يف مصلحته اخلاصة، ثم أرسله خمفوراً إىل 
لشبونة، ومعه وزير هرمز شرف الدين الذي وجهت إليه التهم نفسها، ويف أعقاب ذلك أمر 

داكونها بشن محلة ضد الوكيل اهلرمزي يف البحرين.)3(

البرتغالي:  التاريخ  كتابة  في  تسهم  عربية  وثائق  كتاب  عن  نقاًل   ،424-423 ص.ص  سابق،  مرجع   ،)1997( حنظل  )1( فالح 
)Documentos Arabicos Para A Historyia Portucueza(، تأليف األب جواو دي سوزا. 

السادس عشر،  القرن  من  األول  النصف  البحرين خالل  تاريخ  كتابة  في  البرتغالية  والوثائق  المصادر  ”مساهمة  بوشرب  )2( أحمد 
الوثيقة، العدد الرابع، يناير 1984، مركز الوثائق التاريخية، البحرين. ص.ص 132-128.

)3( فالح حنظل )1997( مرجع سابق، ص.ص 328-327.
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احلملة الربتغالية على البحرين بقيادة سيماو دا كونها )سبتمرب 1529(
ما إن وصلت أخبار اعتقال شرف الدين وإرساله خمفوراً إىل لشبونة حتى قام ابن أخيه 
يف البحرين بدر الدين بإعالن التمرد وحتصن يف القلعة مع رجاله، ممتنعاً عن دفع اإلتاوة 

السنوية املقررة.)1( 

سفن  مخس  من  مكونة  قوة  بإعداد  داكونها  امللك  نائب  أمر  التمرد  ذلك  وملواجهة 
حربية عليها أربعمائة جندي وكان قائدها أخوه سيماو داكونها، الذي توجه إىل البحرين 
إىل  الربتغالي  األسطول  الغربية وصول  الرياح  أعاقت  وقد  يف مطلع شهر سبتمرب 1529، 

اجلزيرة حتى العشرين من الشهر نفسه.)2( 

وكان أحد الضباط الربتغاليني وامسه بلجوير دي سوزا قد جنح يف الوصول إىل البحرين 
قبل داكونها، حيث قام بتنظيم حصار ملنع اإلمدادات من الوصول إىل حامية بدر الدين. 
واستطاع بدر الدين يف هذه األثناء أن يدخل ستمائة من اجلنود الفرس بأقواسهم ونباهلم إىل 
البحرين عن طريق ميناء آخر قبل وصول داكونها، وبذلك بلغ تعداد جنود بدر الدين ألفاً 

وأربعمائة رجل بينهم عدد من الرماة.

القلعة  البحرين كرهائن يف  القبائل يف  الدين باحتجاز عدد من زعماء  كما قام بدر 
ضد  واالستبداد  بالتسلط  اتسمت  اليت  سياسته  من  انتقاماً  خبيانته  يقوموا  أن  من  خوفاً 

السكان احملليني.

وال بد من اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن بدر الدين قد اختذ من مقره يف القلعة مركزاً 
للتمرد ومل يتحصن يف مدينة املنامة، حيث مل يكن للهرمزيني موطئ قدم يف املدينة بل 
يكن  مل  الدين  بدر  فإن  أخرى  ناحية  ومن  ونواحيها،  القلعة  يف  ينحصر  وجودهم  كان 
يتمتع بتأييد أهل البحرين، بل كان على العكس من ذلك خيشى من بطشهم، وذلك ألن 
املصادر الربتغالية تشري بوضوح إىل أن غالبية أهل البحرين كانوا من القبائل العربية اليت 
تكن الكثري من احلقد والكراهية لوزراء هرمز من إقليم فالي، وذلك بسبب أصوهلم 

الفارسية، وتارخيهم غري املشرف يف التعامل مع أهل البحرين منذ سنة 1521. 
)1( تتحدث بعض المصادر عن سبب آخر لوقوع التمرد وهو قيام السلطات البرتغالية بزيادة الضريبة على هرمز من ستين إلى مائة 
ألف أشرفي، مما أدى إلى أن يضغط الهرمزيون على الوكيل في البحرين لزيادة اإلتاوة السنوية فرفض ذلك وأعلن تمرده. نونو بي 
سيلفيا )1985( »صفحات عن الغزو البرتغالي للبحرين«، مجلة الوثيقة، العدد الثامن، يناير 1986، مركز الوثائق التاريخية، البحرين. 

ص 128.
)2( تتوفر تفاصيل دقيقة عن تلك الحملة في وثيقة برتغالية يعود تاريخها إلى نوفمبر 1529، وقد نشرت في: أحمد بوشرب )1984( 
»مساهمة المصادر والوثائق البرتغالية في كتابة تاريخ البحرين خالل النصف األول من القرن السادس عشر، الوثيقة، العدد الرابع، 
يناير 1984، مركز الوثائق التاريخية، البحرين. ص.ص 128-132. كما يمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول تلك الحملة 

Joao de Barros )1945-46( I Asia. 3/362-369. :في
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وعندما وصل دا كونها رفع بدر الدين العلم األمحر فوق حصنه دلياًل على استعداده 
للمواجهة، ولكنه يف الوقت نفسه أرسل إىل الربتغاليني بعض الطعام واملؤونة للتأكيد على 
رغبته يف التفاوض معهم والوصول إىل حل سلمي، وقد كان اهلدف من هذه احلركة هو 
كسب املزيد من الوقت بغية تقييم قوة الربتغاليني وتصميمهم، حيث ماطل بدر الدين يف 
إرسال مفاوضني حسبما طلب دا كونها، وعندما وجد األخري أن املفاوضني غري قادمني 

أمر رجاله بالنزول إىل الرب. 

إمرة  الذين وضعوا حتت  املدفعية  بإحضار مدفعني كبريين مع رجال  الربتغاليون  قام 
فرنسيسكو دميندوزا، واختذ دي سوزا وترستاو دي تايد مواقعهما األمامية مع 80 رجل، 
وكان داكونها مع اللواء امللكي يقود بقية القوات، ويف هذه األثناء قام أحد اجلنود البلوش 
باهلرب من القلعة مدعياً بأنه لن خيون ملك هرمز، وقام الربتغاليون بالتحرك حنو اجلانب 
اآلخر من القلعة ألنهم وجدوه أضعف من اجلهة اليت حاصروها من جهة البحر، حيث أصدر 
سيماو داكونها أوامره جبلب مخسة مدافع إضافية وأمر بإطالق النار على القلعة، وبعد 
ثالثة أيام كان الربتغاليون قد أصابوا ذلك اجلانب من القلعة إصابة مدمرة، ويف انتظار أن 
يغريوا موضعهم وجدوا أن ذخرية مدافعهم من البارود قد نفذت فقرروا حينئذ تسلق اجلدار 
عند البقعة اليت أصابوها مبدافعهم، فقاموا بردم خندق القلعة بالرتاب وجذوع النخل ثم 
املدافعني  الرماة  دقة  بالفشل بسبب  باءت  السالمل، ولكن حماولة تسلق اجلدار  وضعوا 
عن القلعة الذين أمطروهم بوابل من السهام، يف حني كانت املدفعية الربتغالية عاجزة عن 
تغطية جنودها بسبب نفاذ البارود، وبازدياد خسائرهم املتالحقة أوقف الربتغاليون اهلجوم 

وأرسلوا سفنهم إىل هرمز لتحضر هلم البارود. 

اإلمدادات  قدوم  ينتظرون  الربتغاليون  كان  حيث  أسبوعني،  احلصار  مدة  استمرت 
من هرمز، ويف هذه األثناء أصيب اجلنود باحلمى، ويف خالل ثالثة أيام وقع مائتا جندي 
القوات  تكن  فلم  عنه  غنى  يف  الربتغاليون  كان  البارود  وصل  وعندما  للمرض،  ضحية 
الربتغالية يف وضع يسمح هلا باستئناف القتال، لذا ففي جنح الظالم ومبصاحبة املوسيقى 
بانسحاب  أوامره  داكونها  سيماو  أصدر  جلنوده-  املنكوبة  الظروف  -لتغطية  الصاخبة 
جنوده ومدفعيته. وتعبرياً عن امتنانه فإن بدر الدين مل يقم بالتحرش باجلنود الذين مل يكن 
باستطاعتهم الدفاع عن أنفسهم ضد أي هجوم، كما قام الصيادون احملليون مبساعدتهم 
للوصول إىل سفنهم يف رحلة العودة إىل هرمز، ويف الطريق قضى أغلب الربتغاليني حنبهم 

مبا فيهم سيماو داكونها. 
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مع  األولية  املفاوضات  أثناء  عليه  اتفق  ما  بتنفيذ  قام  الدين  بدر  أن  بالذكر  جدير 
الربتغاليني قبل بدء احلصار، حيث كان بدر الدين قد وافق على أن يغادر إىل فارس مع 
عائلته، ويبدو أن بدر الدين قرر املغادرة بالفعل والتزم بعدم التدخل يف شؤون البحرين خوفاً 

من شن الربتغاليني محلة انتقامية أخرى.)1(

تزامنت هذه األحداث مع عدة تطورات مهمة يف البحرين، فبعد وفاة الشيخ حسني بن 
سعيد، ورحيل الوكيل اهلرمزي بدر الدين، ضعف نفوذ اجلبور يف البحرين والقطيف، 
وأخذت البحرين تشهد فراغاً كبرياً يف السلطة سارع إىل ملئه جالل الدين مراد حممود 

شاه.

)1( مونيك كيرفران )2004(، مرجع سابق، ص.ص 34-30.
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املبحث الرابع

مسمى »البحرين« بني اإلقليم واألرخبيل

لقد كان النهيار سلطة اجلبور يف البحرين سنة 1529 آثاراً كبرية، قلما توقف املؤرخون 
عندها لتقييمها. ولعل أهم نتائج تلك احلقبة: االنفصال السياسي الذي وقع بني البحرين 
»اإلقليم« والبحرين »األرخبيل«، وانعكاس ذلك على استخدام مسمى: »البحرين«، حيث 
التارخيية  املرحلة  مع  تتناسب  خمتلفة  مسميات  احلديثة  العصور  يف  البحرين  إقليم  أخذ 
بينما استأثرت جزر  اإلقليم  نفوذها على خمتلف مناطق  اليت فرضت  السياسية  والسلطة 

البحرين باملسمى الذي ال تزال حتمله حتى يومنا هذا.

عشر،  السادس  القرن  إبان  للبحرين  التارخيية  املصادر  خمتلف  استقراء  خالل  ومن 
ميكن القول بأن إطالق مسمى »البحرين« قد اختذ ثالثة مراحل رئيسة ميكن تفصيلها 

فيما يأتي:

املرحلة األوىل؛ إطالق التسمية على إقليم البحرين

أطلق العرب يف العصور اإلسالمية اسم »البحرين« على اإلقليم املمتد على ساحل اخلليج 
العربي بني البصرة وعمان، ويشمل بذلك ما نعتربه يف الوقت احلاضر؛ الكويت واألحساء 

وقطر وجزر البحرين اليت كانت تعرف باسم »أوال«.)1(

والبحرين؛ مثنى حبر، وقد اختلف اجلغرافيون العرب قدمياً حول أصول تسميتها وإن 
كان غالب الرأي قد اتفق على أن سبب التسمية هو وجود كتلتني مائيتني إحداهما ماحلة 
واألخرى عذبة سواء يف اإلقليم أو يف اجلزر، وكان لوفرة املياه اجلوفية العذبة اليت تتدفق 
من الينابيع الطبيعية يف شرقي شبه اجلزيرة العربية وكذلك من الينابيع البحرية من قاع 

اخلليج عالقة بهذه التسمية.)2( 

عليه  الرسول  إىل  البحرين  أهل  وفد  عن  تتحدث  اليت  اإلسالمية  املصادر  فإن  ولذلك 

)1( عبد الرحمن العاني )2000( البحرين في صدر اإلسالم، الدار العربية للموسوعات، بيروت، ص.ص 19-20، نقاًل عن: شهاب 
الدين أبو عبد هللا ياقوت الحموي )1868( معجم البلدان، 6 أجزاء، اليبزك، 506/1-507. وأبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري 

)د.ت( الجبال واألمكنة والمياه، تحقيق محمد صادق بحر العلوم، المطبعة الحيدرية، النجف. ص 20.
)2( محمد أحمد عبد هللا وبشير زين العابدين )2009( »البحرين توطئة جغرافية«، تاريخ البحرين الحديث 1500-2002، جامعة 

البحرين، البحرين. ص 25.
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الصالة والسالم، وعن والة البحرين واحلركات السياسية يف البحرين، إمنا تعين بذلك 
إقليم البحرين، وقد ورد ذكر بالد البحرين عند املؤرخني واجلغرافيني املسلمني بأمساء 
أخرى كهجر أو األحساء أو العروض. أما جزر البحرين فكان يطلق عليها مسمى »ترم«، 

ولكن االسم الذي غلب عليها هو: »أوال« نسبة لصنم كان يعبده بنو وائل.)1(

املرحلة الثانية؛ إطالق املصادر التارخيية على أوال مسمى »جزر البحرين«:

تزامنت هذه املرحلة مع ظهور دولة اجلبور يف إقليم البحرين منذ منتصف القرن الرابع 
مستغاًل  عام 1467،  البحرين  على جزر  ببسط سلطته  زامل  بن  قام سيف  فقد  عشر،)2( 
انشغال هرمز بصراعاتها الداخلية، وقد أدت هذه الصراعات إىل تدهور األوضاع يف هرمز 
وانتعاش األوضاع االقتصادية والسياسية للجبور يف البحرين حيث كان التجار يعتمدون 

على اجلبور يف نقل جتارتهم ومحايتها.)3( 

ويف عهد أجود بن زامل )1470-1506( اهتم اجلبور بتطوير نشاطهم البحري، فأصبح 
هلم أسطول كبري، قاموا باستخدامه يف أغراض عسكرية من أبرزها مساعدة احلاكم 
اهلرمزي سلغور يف التغلب على خصومه وتثبيته على عرش هرمز عام 1477، ويف الوقت 
قيام  املصادر عن  تتحدث  اهلند، حيث  التجارة مع  ذلك األسطول يف  ذاته كان يستخدم 

عالقات وطيدة بني دولة اجلبور بالبحرين وبني الدولة البهمنية يف اهلند )1527-1347(.)4(

ونظراً الهتمام أجود بن زامل، وكذلك مقرن بن زامل بن أجود )1511-1521( بتطوير 
حلكمهم  أساسية  قاعدة  البحرين  من  اختذوا  فقد  باملدافع،  وتزويده  البحري  أسطوهلم 
على  والعسكري  التجاري  النشاط  وممارسة  البحري  نفوذهم  لبسط  أساسياً  ومركزاً 
حد سواء، فأصبح للبحرين مكانة كبرية يف اخلليج العربي، ودأبت املصادر التارخيية 
واجلغرافية على إطالق تسمية »جزر البحرين« على األرخبيل مع احتفاظ اإلقليم بامسه، 
ويف تلك الفرتة بالذات نالحظ بأن املصريني قد أطلقوا على القاهرة اسم »مصر«، وعلى 
الشاكلة نفسها كان ُيطلق على دمشق مسمى:»الشام«، باعتبارها حاضرة اإلقليم وأهم 
مدنه. وال شك بأن جزر البحرين يف فرتة حكم اجلبور كانت حاضرة اإلقليم وعصب 

)1( إبراهيم البلوشي )2002( بالد البحرين في العصر العباسي الثاني، المجمع الثقافي، أبو ظبي. ص 34.
)2( يرى عبد هللا بن خالد الخليفة وعبد الملك الحمر بأن بداية إطالق مسمى البحرين على أرخبيل الجزر تعود إلى قبيل منتصف القرن 
الثالث عشر الميالدي، حيث أصبحت البحرين تذكر كجزء منفصل عن البحرين األم. ولكن لم يورد المؤلفان أي استشهادات أو نقول عن 
مصادر معاصرة لتأييد ذلك الرأي. انظر: عبد هللا بن خالد الخليفة وعبد الملك الحمر )1972( البحرين عبر التاريخ، الشركة العربية 

للوكاالت والتوزيع، البحرين. 38-37/1.
)3( الخليفة وأبا حسين )2005( مرجع سابق، ص 193.

)4( عبد اللطيف الحميدان )1980( »التاريخ السياسي إلمارة الجبور«، مرجع سابق، ص 55.
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االقتصاد فيه، وذلك بفضل سياسة اجلبور البحرية من جهة، وما احتوت عليه البحرين 
من موارد وثروات من جهة أخرى.

ونتيجة لذلك االزدهار فقد استخدم اجلغرايف الشهري أمحد بن ماجد كلتا التسميتني 
يف آن واحد بقوله: »اجلزيرة الثامنة وهي البحرين، وتسمى أوال«.)1(

تعرضه ألحداث سنة  لدى  البحرين  استخدام مسمى جزيرة  إىل  إياس  ابن  كما عمد 
1521، بقوله: »األمري مقرن أمري عرب بين جرب، متملك جزيرة البحرين إىل بالد هرمز 

األعلى«.)2(

وميكن تتبع النسق نفسه لدى املصادر الربتغالية يف املرحلة املبكرة من القرن السادس 
عشر، حيث حتدث الرحالة الربتغالي تومي برييز سنة 1512، عن جزيرة البحرين بقوله: 

»إن اجلزيرة الرئيسة يف اخلليج هي البحرين ومتتاز بتوفر أفضل أنواع اللؤلؤ فيها«.)3(

كما حتدث القائد الربتغالي أفونسو دلبوكريك يف مواضع كثرية عن جزيرة البحرين، 
ومن ذلك التقرير الذي ورد يف األعمال الكاملة لدلبوكريك ومما ورد فيه:  

اخليول  بإنتاج  مشهورة  كذلك  البحرين  هلا:  يقال  جزيرة  أيضاً  توجد  اخلليج  »ويف 
بكثرة«.)4(

ويستخلص من هذه النصوص بأن إطالق مسمى »البحرين« على أرخبيل اجلزر قد أصبح 
دارجاً يف املصادر التارخيية واجلغرافية وذلك نتيجة للمكانة اليت تبوأها أرخبيل اجلزر يف 
ظل حكم اجلبور، ولكن إقليم البحرين يف تلك الفرتة مل يفقد مسماه، ويف الوقت نفسه 

فإن تسمية أوال كانت ال تزال تستخدم بصورة واسعة يف العديد من املصادر األخرى.

املرحلة الثالثة؛ انفراد تسمية البحرين باألرخبيل

بانهيار حكم اجلبور يف البحرين سنة 1529، فرض على الواقع السياسي يف شرقي 
بن  راشد  املنتفق  قبائل  ما أحكم شيخ  متغريات كربى، فسرعان  العربية  اجلزيرة  شبه 
مغامس سيطرته على إقليم األحسا، ومن ثم سيطر العثمانيون على اإلقليم ابتداء من سنة 

)1( إبراهيم خوري، تحقيق وتحليل )1989( أحمد بن ماجد، مرجع سابق، ص 69.
)2( ابن إياس )1960( بدائع الزهور، مصدر سابق، 431/5.

)3( طارق نافع الحمداني )1989(، »الرحالة البرتغاليون في الخليج العربي خالل القرنين السادس عشر والسابع عشر«، الوثيقة، 
العدد 15، يوليو 1989، ص 163.

)4( عبد الرحمن الشيخ، ترجمة )2000( السجل الكامل ألعمال أفونسو دلبوكيرك، مصدر سابق، 653/2.
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إجراء  أول  وكان  الزمان،  من  ونصف  قرن  عن  تزيد  ملدة  فيها  حكمهم  واستمر   1550
يتخذه العثمانيون هو إخضاع األقاليم التابعة هلم إىل تقسيمات إدارية تضمنت إنشاء ثالثة 
لذلك  ونتيجة  بيلربي،  منها  رأس كل  وعلى  واألحساء،  والبصرة  بغداد  رئيسة هي  ألوية 
فقد أصبح االسم الغالب على اإلقليم هو األحساء، واالسم الغالب على أرخبيل اجلزر هو 

البحرين.

البحرين إىل األسباب  أرخبيل اجلزر مبسمى  انفراد  فإنه ميكن عزو  وبناء على ذلك 
الرئيسة التالية:

انهيار سلطة اجلبور، وبالتالي انفصال اإلقليم عن األرخبيل سياسياً. 1 .

البحرين إىل حكمها، فقد  اإلقليم يف ضم  اليت حكمت  السياسية  السلطات  فشل  2 .
بذل راشد بن مغامس ومن بعده ابنه مانع عدة حماوالت للسيطرة على البحرين ولكنها 
باءت بالفشل، كما أن القوات العثمانية يف األحساء قد شنت عدة محالت للسيطرة 
على البحرين ولكنها عجزت عن حتقيق ذلك مما أدى إىل ترسيخ االنفصال السياسي 

ألرخبيل اجلزر عن اإلقليم.

القوى على ترسيخ  البحرين، وقد حرصت هذه  قيام سلطة سياسية مستقلة يف جزر  3 .
استقالهلا وسيادتها عن سائر القوى الطامعة يف السيطرة عليها.

العصور  طوال  البحرين  به  متيزت  الذي  واألرخبيل  اإلقليم  بني  السياسي  فاالرتباط 
تكونت  حيث  احلديثة،  العصور  مطلع  يف  قاطعة  بصورة  عراه  انفصمت  قد  اإلسالمية 
العثمانيني،  ثم  ومن  فضل،  آل  يف  متمثلة  األحساء  إقليم  يف  سياسية  كيانات  جمموعة 
يف  متمثاًل  األحيان(  أغلب  )يف  املستقل  السياسي  كيانها  للجزر  أصبح  بينما  واخلوالد، 
سلطة مراد شاه، وحفيده حممود شاه، ويف فرتة الحقة؛ قامت قبائل اهلولة متمثلة يف: الشيخ 
بأن  بريطانيا  رأت  وملا  البحرين.  على  وآل مذكور يف بسط سيطرتها  وآل حرم،  جبارة، 
الصلة بني الكيان السياسي الذي أسسه العتوب يف البحرين إبان القرن الثامن عشر، له 
امتداد ونفوذ كبري يف شبه جزيرة قطر وراس تنورة والدمام وغريها من مدن شرقي شبه 
فرتة  طوال  واألرخبيل  اإلقليم  بني  السياسي  االنفصال  ترسيخ  إىل  سعت  العربية  اجلزيرة 

محايتها على اخلليج العربي، واليت استمرت حتى العقد السابع من القرن العشرين.

واحلقيقة هي أن املصادر العربية والربتغالية والعثمانية يف القرن السادس عشر تزخر 
بعدد كبري من القرائن اليت تدل بصورة قاطعة على احنصار تسمية البحرين يف أرخبيل 
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اجلزر، بينما أطلقت مسميات أخرى على اإلقليم أبرزها: »األحساء« و»القطيف«، وميكن 
استعراض بعض هذه املصادر فيما يأتي:

1- إطالق مسمى البحرين على األرخبيل يف املصادر العربية

حتدثت املصادر العربية وباألخص منها الرسائل املدونة من قبل وزراء هرمز عن اجلزر 
امللك دون جوان سنة 1530، حتدث  »البحرين«؛ ففي خطاب من وزير هرمز إىل  بصفتها 

الشيخ راشد عن فساد سابقه شرف الدين وتالعبه يف أموال اإلتاوة بقوله: 

»وقبل مين كان رئيس شرف خيزن مدخول البحرين وجلفار ومستغان وبريونات وكان 
حيصل له ستني ألف أشريف وال يعطي إال أربعني ألف أو مخسة وأربعني والباقي حيطها يف 

كيسه«.)1(

وميكن مالحظة وجود تفريق واضح لدى وزراء هرمز آنذاك بني إقليم األحساء من جهة، 
وجزر البحرين باعتبارها كيان مستقل من جهة أخرى، ففي خطاب آخر يعود تارخيه إىل 
سنة 1544 حتدث الوزير اهلرمزي ركن الدين عن العالقات بني »حاكم األحساء« الشيخ 

مانع بن راشد، و»حاكم البحرين« الريس مراد، وورد يف ذلك اخلطاب:

»إال أن ملك األحساء مجع عدداً كبرياً من احملاربني وعاد لالستقرار بالقطيف داخل 
قلعة جديدة أمر ببنائها بعد أن أمر بهدم القلعة القدمية. وما إن علم رجاله وباقي مرافقيه 
من سكان املنطقة بنواياه الرامية إىل حماربة مسلمي البحرين حتى فر عنه أغلبهم بصحبة 
أبنائهم وزوجاتهم، وكان أول الفارين حممد بن رحال وذويه الذين رحلوا مجيعاً مع آخرين 
لوضع أنفسهم حتت محاية حاكم البحرين، كما أن أحد أعيان املسلمني املسمى الشيخ 

حممد بن مسلم قدم بدوره إىل البحرين صحبة قومه وذلك رغم أنه من أهل األحساء«.)2(

2- إطالق مسمى البحرين على األرخبيل يف املصادر الربتغالية

أما املصادر الربتغالية فتطلق تسمية »البحرين« على اجلزر بصورة أكثر وضوحًا، حيث 
تطلق على اجلزر مسمى »Barem« أي البحرين، وكان هذا االسم قد وضع على شعار 

انطونيو كوريا عقب غزوه البحرين سنة 1521.

)1( فالح حنظل )1997( مرجع سابق، ص.ص 300-302، نقاًل عن: 
 Joao De Sousa )1789( Documentos Arabicos Para A Historyia Portucueza. Lisboa.

)2( أحمد بوشرب )1984( »مساهمة المصادر ...«، مرجع سابق، ص.ص 135-133.
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جبوا  امللك  نائب  إىل  مندوسا  دي  هرمز  لقلعة  الربتغالي  القائد  كتب   1529 سنة  ويف 
تقريراً عن األوضاع يف اخلليج العربي، حيث تعرض جلزر البحرين قائاًل:

»لقد سبق مللك هرمز أن عني الرئيس بدر الدين -أحد أقارب الوزير شرف- عاماًل على 
البحرين«.)1(

وقد ميز القائد الربتغالي برنالدو دو سوزا بني جزر البحرين وبني القطيف، وذلك يف 
خطاب حتدث فيه عن احلملة الربتغالية على القطيف سنة 1545، وورد فيه: 

»وبعد مغادرتنا هلرمز وصلنا بعد عدة أيام إىل البحرين حيث مكثنا أياماً قليلة إلنهاء 
مجع قطع األسطول وتوفري بعض احلاجات الالزمة للحصار لكوننا مل نكن إال على بعد 
امتياز على  للقطيف يف هذا اجملال أي  البحرين ال توفر  القطيف... وألن  تسعة لغوات من 
الرغم من كثرة اخلضرة وكثافة الغطاء النباتي فيها إذ أنه ال ميكن رسم مكان أمجل 

منها يف العامل كله«.)2(

عن  تتحدث  اليت  الربتغالية  الوثائق  كثرة  من  الرغم  على  أنه  إىل  اإلشارة  من  بد  وال 
على  نعثر  أننا مل  إال  السادس عشر،  القرن  إبان  العربية  اجلزيرة  لشبه  الشرقي  الساحل 
وثيقة واحدة تذكر هذه املنطقة باسم البحرين، بل كان مسمى »البحرين«، يقصد به يف 

مجيع األحوال أرخبيل جزر البحرين دون غريها.

3- إطالق مسمى البحرين على األرخبيل يف املصادر العثمانية

لعل املصدر اجلغرايف األكثر وضوحاً يف حتليله لسبب إطالق تسمية »البحرين« على 
اجلزر هو كتاب سيدي علي الذي ذهب يف مهمة عسكرية سنة 1554 باجتاه البصرة، 
ويف أثناء الطريق وصل إىل البحرين حيث قابل حاكمها، وأتيح له أن يشرب من ينابيع مياه 

البحرين العذبة اليت تتدفق من قاع اخلليج العربي، وكان مما ورد يف كتابه:

»وصلت إىل مدينة القطيف الواقعة بالقرب من األحساء وهناك وجدنا دلياًل فسألناه عن 
العدو الربتغالي ومل نتمكن من احلصول على خرب بهذا الشأن فاجتزنا البحر إىل البحرين 
حيث التقينا مبراد ريس وهو حاكم البحرين فسألناه عن العدو فقال أيضاً إن العدو ليس 
يف البحر، ويف البحرين وجدنا -ويا هلا من حكمة عجيبة- الغواصني وكل واحد منهم 

)1( أحمد بوشرب )1984( »مساهمة المصادر...«، مرجع سابق، ص.ص 132-128.
)2( المرجع سابق، ص.ص 136-139. نقاًل عن: Gavetas, Torre Do Tombo, V.I. pp 915-918 ، وانظر نص الخطاب 

كذلك في: فالح حنظل )1997(، مرجع سابق، ص.ص 411-408.
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زق  بيده من  ما  ثم ميأل  أو أكثر  باعات  البحر حوالي مثانية  ويغوص يف  زقاً  بيده  ميسك 
مباء عذب من القاع، وكان هؤالء الغواصون يأتون باملاء العذب إىل ريس مراد دائمًا، ويف 
أيام الصيف يكون هذا املاء أكثر برودة من املياه األخرى وأكثر عذوبة أيضًا، وحيث 
إنه كذلك فقد كان ريس مراد يكثر الشرب منه، وقد أرسل ريس مراد إىل هذا العبد 
)يقصد نفسه( من هذا املاء كنوع من مظاهر االحرتام، واحلقيقة إن هذا املاء كان جيدًا، 
إمنا تتحدث عن هذا،  }مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ ال يبغيان{  وإن اآلية الكرمية: 

وهم يعتقدون أن املاء هو سبب إطالق هذا االسم على البحرين«.)1(

-1520( القانوني  سليمان  السلطان  أصدر   ،)1558 يف  )أي  سنوات  بأربع  ذلك  وبعد 
1566( قراراً باعتبار »جزر البحرين« والية عثمانية واالعرتاف مبراد شاه حاكماً عليها، 

وورد يف نص اخلطاب: 

»بناء على ما عرضه األمري جالل الدين مراد خان حاكم والية جزر البحرين من الوالء 
للسدة العلية العثمانية«.)2(

ويف العام التالي صدر للسلطان سليمان خطاب آخر يؤكد ما ورد يف خطابه السابق، 
ويتربأ من محلة حاكم األحساء على والية البحرين، وورد يف ذلك اخلطاب املوجه إىل مراد 

شاه:

لنا،  علينا طاعتك  وعرضت  السامي  بالطنا  إىل  مرات عديدة  أشخاصاً  أرسلت  »إنك 
احملافظني  مجيع  بذلك  وأخطرنا  البحرين،  والية  قلدناك  بأننا  إثبات  شهادة  ومنحناك 

اجملاورين، ومسعنا اآلن بأن مصطفى باشا حمافظ األحساء قد قام بغزو البحرين«.)3(

املتعلقة  الوثائق  من  مبجموعة  بإسطنبول  الوزراء  لرئاسة  التابعة  املهمة  دفاتر  وحتتفظ 
بالبحرين يف القرن السادس عشر باعتبارها والية من واليات األحساء، واملالحظ يف هذه 
الوثائق أنها حتصر مسمى البحرين يف أرخبيل اجلزر باعتبارها والية عثمانية، تابعة إليالة 
»األحساء« وهو االسم الذي درج العثمانيون على استخدامه لإلشارة إىل إقليم شرقي شبه 
العربية اخلاضع لسلطتهم، ففي سنة 1573، ورد إىل حاكم األحساء العثماني  اجلزيرة 
أمر من السلطان سليم الثاني )1566-1574( باالستعداد ملواجهة محلة برتغالية مرتقبة يف 

اخلليج العربي، وورد يف ثنايا اخلطاب: 
)1( سيدي علي )1895( مرآة الممالك، إقدام مطبعه سي، اسطنبول، ص.ص 38-37.

)2( نقاًل عن: مجلة الوثيقة، العدد 15، يوليو 1989، مركز الوثائق التاريخية، البحرين، ص 79.
)3( مجلة الوثيقة، العدد 15، يوليو 1989، مركز الوثائق التاريخية، البحرين، ص 71،  نقاًل عن: أرشيف رئاسة الوزراء، دفتر المهمة 

رقم: 3، ص 139، رقم الوثيقة: 364.
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»كما تكون السفن يف البحر حتت أمرك لتدافع بصورة جيدة عن أراضينا يف السواحل 
وعن جزيرة البحرينحسب ما تراه مناسبًا«.)1(

ويستنتج من مجلة املصادر العثمانية اليت تناولت األوضاع يف اخلليج العربي؛ أن مسمى 
أما  القرن السادس عشر،  الثاني من  النصف  البحرين قد احنصر يف أرخبيل اجلزر منذ 
العثماني وأصبح يطلق عليه  العربية فقد خضع أغلبه للحكم  إقليم شرقي شبه اجلزيرة 

مسى: »إقليم األحساء«.

4- »البحرين« يف خرائط القرن السادس عشر

متثل اخلارطة اليت نشرها للمرة األوىل عبد اهلادي التازي سنة 1984،)2( دلياًل قوياً على 
تاريخ هذه اخلارطة إىل  ويعود  البحرين،  أرخبيل جزر  البحرين قد احنصر يف  أن مسمى 
سنة 1538، وقد رمسها أحد الربتغاليني الذين صاحبوا نائب امللك الربتغالي دون غارسيا دا 
نورونها )1538-1550( الذي وصلته معلومات عن وجود خطط عثمانية سنة 1538 الحتالل 

عدن، وطرد الربتغاليني من مسقط والبحرين. 

على  الضحلة  املياه  الرسام  بني  حيث  البحرين،  جلزر  مفصاًل  تصويراً  الرسم  وميثل 
الساحل الشمالي للبحرين مع مصب القناة حيث كانت ترسو السفن أمام القلعة، ويوضح 
جبل  اخللفية  يف  ورسم  اخلميس،  سوق  وبينهما  واملنامة  البديع  الشمال:  جهة  من  الرسم 
الدخان وقبور التالل وحقول النخيل، وعلى اجلانب األيسر من اخلارطة ميكن رؤية جزيرة 
دقيقاً  اليمني نرى تصويراً  أبو ماهر، وعلى  احملرق بدون قلعتها، وجزيرة سرتة، وجزيرة 

جلزيرة أم النعسان.

أما القلعة فقد مت رمسها بدقة، وبها اجلدران اخلارجية اخلمسة، ويظهر يف اخللفية 
الربج الرئيس، كما ميكن مشاهدة الربج املربع كعالمة على الربج الشمالي. ويرفرف 
على القلعة نوعان من األعالم؛ علم البحرين املثلث وعليه اهلالل اإلسالمي، والعلم الربتغالي 
املربع وعليه الصليب، وأغلب الظن هو أن العلم الربتغالي قد وضع لإلشارة إىل وجود مكتب 
جتاري للربتغاليني يف البحرين، وذلك ألنه قد رسم بصورة منخفضة بعض الشيء عن األعالم 
اإلسالمية، كما أنه قد وضع يف إحدى زوايا القلعة، بينما نرى األعالم اإلسالمية الثالث 

الوزراء باسطنبول، دفتر  نقاًل عن: أرشيف رئاسة  تاريخ هجر، مرجع سابق، 224/2.  المال )1990(  الرحمن بن عثمان  )1( عبد 
المهمة: رقم 12، ص 222، رقم الحكم السلطاني: 683.

)2( عبد الهادي التازي )1984( »وثيقة لم تنشر عن البحرين«، الوثيقة، العدد الرابع، يناير 1984، مركز الوثائق التاريخية، البحرين. 
ص.ص 58-73. كما نشرت الخارطة نفسها بصورة أنيقة في غالف كتاب مونيك كيرفران: البحرين في القرن السادس عشر جزيرة 

حصينة.
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ترفرف يف وسط القلعة وعلى يسارها.)1(

وال شك بأن تلك اخلارطة تصور أن البحرين كانت تتمتع بنظام سياسي مستقل، مع 
خطر  لدرء  املنطقة  يف  الرئيسة  للقوى  تقدميها  على  شاه  مراد  دأب  اليت  التنازالت  بعض 

مهامجتها.

عشر  السادس  القرن  يف  ظهر  فقد  البحرين؛  جلزر  القيم  الرسم  ذلك  إىل  وباإلضافة 
جاكومو  خارطة  أشهرها  ومن  العربي،  اخلليج  مبنطقة  اخلاصة  اخلرائط  من  جمموعة 
رسم  يف  اعتمد  البندقية  من  جغرايف  هو  وغاستالدي   .1561 سنة  ظهرت  اليت  غاستالدي 
دوارتي  الشهري  الربتغالي  الرحالة  كتاب  يف  وردت  اليت  املعلومات  على  للمنطقة  خريطته 
باربوسا،)2( وكان باربوسا قد قام برحلته إىل الشرق سنة 1518، ويعترب الكتاب الذي 
صنفه يف وصف هذه الرحلة من أهم ما دون يف القرن السادس عشر ألنه اعتمد على خربته 
الشخصية، واتسم عمله بالدقة، خاصة عندما تعرض لوصف عدد من مدن اخلليج العربي 
على الساحلني الشرقي والغربي، وقد قام ب.ج. سلوت بنشر اجلزء اخلاص باخلليج العربي 

من خريطة غاستالدي واليت تظهر فيها جزيرة البحرين وقلعتها بوضوح. 

العربية  اجلزيرة  لشبه  الشرقي  اإلقليم  إىل  اخلريطة  إشارة  مالحظة  وميكن 
تسمية  لتمييز  الكبرية  باألحرف  كتبت  وقد  القطيف،  أي   »ELCATIF« باسم 

)1( مونيك كيرفران )2004( مرجع سابق، ص 83.
)2( Dames, M. L. translator )1918( The Book of Durate Barbosa: An Account of the Countries 
Bordering on the Indian Ocean and their inhabitants, Completed about the Year 1518 A.D. Vol. 
1, Hakluyt Society, London.

خارطة برتغالية للبحرين عام 1538
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يف  األخرى  املدن  عن  اإلقليم 
جمموعة  ذكر  وبعد  اخلارطة، 
الساحل،  ذلك  على  املدن  من 
كتب  وقد  البحرين  جزر  تظهر 
مقابلها:»Baharem«،وهو املسمى 
الربتغاليون   يستخدمه  كان   الذي 
البحرين.)1(  جزر  عن  احلديث  لدى 
ونظراً ألن خارطة غاستالدي كانت 
املصدر الرئيس للعديد من اخلرائط 
الباحث  فإن  بعد  فيما  ظهرت  اليت 
غري  جمموعة  على  يعثر  أن  ميكنه 
قليلة من اخلرائط اليت تظهر أرخبيل 

اجلزر حتت مسمى »البحرين«.)2(

ويف السنوات األخرية من القرن السادس عشر، ظهرت خارطة الرحالة اهلولندي جون 
هيوجن فان لنخوتن الذي قام برحلته حنو الشرق عام 1596 حني كان يف خدمة الربتغاليني 
يف جوا باهلند، ثم نشر نتائج رحلته مع دليل مالحي وصف فيه الطريق من لشبونة عاصمة 
يف  املوجودة  واجلزر  التجارية  واملوانئ  والرياح  التيارات  وصف  كما  اهلند،  إىل  الربتغال 

الطريق البحري إىل اهلند. 

وقد حتدث لنخوتن يف ثنايا رحلته عن جزر البحرين وذكر معلومات مهمة منها قوله:

»يتوفر اللؤلؤ يف كافة البلدان الشرقية وخاصة بني هرمز والبصرة يف اخلليج يف كل 
من البحرين والقطيف وجلفار وكاماران، وهناك مجاعة تابعة مللك الربتغال موجودة يف 
البحرين بصورة مستمرة لتقوم بصيد اللؤلؤ كما توجد أماكن أخرى هلذا الغرض... وتقع 
جزيرة البحرين على بعد حوالي 80 مياًل من راس مسندم وتشتهر البحرين بصيد الآللئ، 

ويف مشاهلا تقع ميناء البصرة على بعد 60 مياًل حيث يلتقي نهرا الفرات ودجلة«.)3(
)1( سلوت، ب.ج. )2003( نشأة الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتية، الكويت. ص17. جدير بالذكر أن المصادر البرتغالية 
تذكر البحرين بصيغ مختلفة، منها: »Boharim« و«Baharem«، وفي كل األحوال كان البرتغاليون يقصدون بذلك جزر البحرين 

وليس اإلقليم.
)2( من الخرائط التي ظهرت على سبيل المثال؛ خارطة الزارو لويس التي ظهرت عام 1563، وخارطة جواو تنحسيرا البارناز، 

وخارطة بارتولوميو دي السو البرتغالية التي تعود إلى عام 1590. المرجع السابق، ص.ص 12و15-21 و26.
)3( »صفحات من كتاب قديم وصف شاهد عيان مرجع لعام 1598«، مجلة الوثيقة، ع1، يوليو 1982، مركز الوثائق التاريخية، 
البحرين، ص.ص 151-155. وقد قام عيسى أمين بترجمة النص اإلنجليزي ونشره عام 1996، مع مقال تشالز بوكر ورحلة البرتغالي 
بربوسا، انظر: عيسى أمين )1996(، تاريخ البرتغاليين في الخليج العربي: مذكرات دوارتي بربوسا وجون هيونان لينخوتن ومقالة 

خارطة غاستالدي 1561
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ويالحظ بأن الرحالة اهلولندي كان يتحدث عن جزر البحرين دون التعرض للحديث 
عن الساحل الشرقي لشبه اجلزيرة العربية والذي تعرض للحديث عنه بتفصيل يف معرض 

آخر من كتابه. 

قبل  ظهرت  خارطة  كتابة  بتضمني  لينخوتن  قام  اهلام،  النص  ذلك  إىل  وباإلضافة 
حيث   ،2003 سنة  الكويت  نشأة  كتابه  يف  نشرها  سلوت  أعاد  وقد  بعامني،  الكتاب 
يالحظ إشارة لنخوتن إىل جزر البحرين باسم »Barem«، أما اإلقليم فقد أشار إليه باسم: 
وجلفار  صحار  مثل  أخرى  موانئ  أمساء  اخلارطة  على  تظهر  كما   )1(،»ELCATIE«
والقطيف، وقد ذكر لنخوتن بأنه قد نسخ هذه اخلارطة يف جوا من خارطة أخرى يرجح 

سلوت بأنها قد تكون خارطة غاستالدي.)2( 

للباحث  مرتمجاً  كتاباً   2003 عام  الكويتية  والدراسات  البحوث  مركز  نشر  وقد 
سلوت فيه حتليل دقيق للخريطة اخلاصة باخلليج العربي يف رحلة لنخوتن، كما ظهر يف 

الكتاب صورة طبق األصل عن هذه اخلريطة اليت تتواجد يف األرشيف الوطين بهولندا.

تشالزبوكر، األيام، البحرين.
)1( هكذا وردت في خارطة لنخوتن، والصحيح هو: »Elcatif«، كما وردت في خارطة غاستالدي.

)2( سلوت، ب.ج. )2003(، نشأة الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتية، الكويت، ص.ص 33-26.

خارطة لنخوتن 1596
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التارخيية 1478- »اخلليج يف اخلرائط  القامسي يف كتابه:  الشيخ سلطان  نشر  وقد 
عشر،  السادس  القرن  من  الثاني  النصف  إىل  تارخيها  يعود  خرائط  جمموعة   )1(،»1861
وتؤكد مجيع هذه اخلرائط على تسمية أرخبيل اجلزر باسم »البحرين«، بينما درجت هذه 
اخلرائط على تسمية اإلقليم باسم: »القطيف«، ومن أهم اخلرائط اليت نشرت يف كتاب 

القامسي:

- خريطة غاستالدي )Gastaldi( اليت يعود تارخيها إىل عام 1548.)2( 

- خريطة روسيلي )Ruscelli( احملفوظة بباريس واليت يعود تارخيها إىل عام 1561.)3( 

- نسخة أخرى من خريطة غاستالدي يعود تارخيها إىل عام 1561، ويظهر فيها رسم قلعة 
البحرين بوضوح.)4( 

- خريطة أورتيليوس )Ortelius( اليت يعود تارخيها إىل عام 1570، ويظهر فيها رسم قلعة 
البحرين.)5( 

- نسخة أخرى من خريطة أورتيليوس يعود تارخيها إىل عام 1580.)6( 

- خريطة جريار دي جو )Gerard de Jode( اليت يعود تارخيها إىل عام 1593.)7( 

- خريطة فان النغرين )Van Langren( اليت يعود تارخيها إىل عام 1596، ويظهر فيها 
اسم البحرين على األرخبيل، ومسمى »القطيف« على شرق شبه اجلزيرة العربية.)8( 

- خريطة بورو )Porro( اليت يعود تارخيها إىل عام 1596، ويظهر فيها اسم البحرين على 
األرخبيل، و«القطيف« على اإلقليم.)9( 

- خريطة بومساخر )Bussemacher( اليت يعود تارخيها إىل عام 1600، ويظهر فيها اسم 
البحرين والقطيف.)10( 

يعود تارخيها إىل عام 1600، ويظهر فيها مسمى  اليت   )Metellus( خريطة ميتيلوس   -

)1( Sultan Al-Qasimi )1999( The Gulf in Historic Maps 1478-1861, 2nd Edititon, Leicester, England.
)2( المصدر السابق، ص 16.

)3( المصدر نفسه، ص 25.
)4( المصدر نفسه ص 26.

)5( المصدر نفسه، ص 30.

)6( المصدر نفسه، ص 33.

)7( المصدر نفسه، ص 37.

)8( المصدر نفسه، ص 39.

)9( المصدر نفسه، ص 40.
)10( المصدر نفسه، ص 43.
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البحرين على اجلزر مع رسم للقلعة، واسم »القطيف« على اإلقليم.)1( 

جدير بالذكر أن مجيع هذه اخلرائط ال تشري بأي صورة إىل شرقي شبه اجلزيرة العربية 
مبسمى البحرين، بل جتمع كلها على استخدام مسمى: »البحرين« لإلشارة إىل اجلزيرة.

5- إطالق مسمى البحرين على األرخبيل يف املصادر احمللية

على  العثور  فيمكن  عشر،  السادس  القرن  يف  »البحرين«  مسمى  استخدام  عن  أما 
صخرة يعود تارخيها إىل سنة 1561، وقد نقش عليها سنة ترميم قلعة البحرين واسم حاكم 
مستقاًل  سياسياً  باعتبارها كياناً  للبحرين  واضح  فيها ذكر  ورد  وقد  آنذاك،  البحرين 

خيضع حلكم جالل الدين حممود شاه، ونصها:

»يف ضمن شهر شعبان من سنة مثان وستني وتسعمائة وافق الفراغ من قطع مائة ألف 
صخرة لتجديد بروج قلعة البحرين وذلك إبان وزارة الوزير األعظم جالل الدين حممود شاه 

على يد العبد فريوز«.)2(

وعلى الرغم من أن تسمية البحرين باسم: »أوال« بقيت شائعة حتى القرن العشرين إال 
أنه من الواضح بأن مسمى »البحرين«، قد أصبح يستخدم بصورة موازية ملسمى أوال، يف 
حني مل يعد يطلق اسم البحرين على اإلقليم، حبيث أنه إذا أطلقت كلمة »البحرين« فإنه 
يقصد بها أرخبيل اجلزر مطلقاً دون اإلقليم، وميكن التدليل على ذلك من قصائد الشاعر 
جعفر اخلطي الذي أقام يف البحرين ابتداء من عام 1590، ودأب على استخدام مصطلح 
البحرين  وجهاء  من  وجيهني  مدح  يف  قوله  ذلك  ومن  األرخبيل،  على  للداللة  »البحرين« 

غادراها إىل تاروت عام 1597.)3(

وإن قرى البحرين أضحى نهارها         دجى بعدما فارقتماها كالكما

وقال يف قصيدة أخرى أنشدها يف احلنني إىل البحرين وقراها وهو يف شرياز:)4(

ال حتسب البحرين أني بعدها           مستوطن داراً وال أصحابـــــــــــــــا

)1( المصدر نفسه، ص 44.
)2( ال تزال الصخرة موجودة في قلعة البحرين، ويمكن العثور على صورة لها في: مونيك كيرفران )2004(، مرجع سابق، ص. 85. 
كما ورد الحديث عنها في: محمد بن خليفة النبهاني )2004( التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية، المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر. ص 71. وكذلك في: ناصر بن جوهر بن مبارك الخيري )2003( قالئد النحرين في تاريخ البحرين، مرجع سابق. ص.ص 

.197-196
)3( جعفر الخطي )2002( مصدر سابق، ص 136.

)4( المصدر نفسه، ص.ص 294-292.
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وبالرجوع إىل حجج بيع األراضي والوقف يف البحرين إبان الفرتة 1580-1600، ميكن 
مالحظة استخدام تسمية »البحرين« ليقصد بها جزيرة أوال بصورة حمددة، حيث نصت 

حجة بيع يف قرية عالي يعود تارخيها إىل عام 1586، على ما يلي:

»فهذه حجة شرعية تشمل وتدل على أنه قد باع املفتقر هلل الغين حممد بن يوسف بن 
علم البحراني، من جناب املخدرة العفيفة الطاهرة بييب جنيبة بنت الرئيس أمني بن حممد 
اهلرجي متام الربع الشايع من النخل املسمى بشطيب سنجرد، مع الثمر الشائع من الصرمه 

املتصلة من الشمال الواقعة بسيحة عالي من قرى البحرين محيت عن الشني«.)1(

ويتكرر النص مرة أخرى يف حجة بيع أخرى، سنة 1599، فيذكر بعض فرى البحرين 
بأنها من:

» قرى البحرين  احملروسة يف ظل واليها عن الشني«.)2(

ويف حجة ثالثة يعود تارخيها إىل عام 1600، يرد يف النص:

»يف سيحة قرية عالي من قرى البحرين حرست من الشني«.)3(

وبناء على ما تقدم، ميكن االستنتاج بأن مسمى البحرين قد احنصر منذ العقد الثاني 
من القرن السادس عشر يف أرخبيل جزر البحرين، يف حني مل تعد تستخدم هذه التسمية 

على اإلقليم الشرقي لشبه اجلزيرة العربية منذ تلك الفرتة.

)1( حجة بيع أرض زراعية بالبحرين عام 1576، محفوظة في قسم الوثائق والمخطوطات بمتحف البحرين الوطني.

)2( حجة بيع أرض زراعية بالبحرين عام 1599، محفوظة في قسم الوثائق والمخطوطات بمتحف البحرين الوطني.

)3( حجة بيع أرض زراعية بالبحرين عام 1600، محفوظة في قسم الوثائق والمخطوطات بمتحف البحرين الوطني.
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الفصل الرابع 

البحرين يف عهد جالل الدين مراد حممود شاه 

)1577-1529(

الذي  شاه  حممود  مراد  الدين  جالل   ،1577-1529 الفرتة:  يف  البحرين  حكم  توىل 
تعامل حبنكة سياسية مع القوى الطامعة يف البحرين، وأدت سياسته اخلارجية املتوازنة 
إىل حتقيق االستقرار احمللي، وازدهار احلركة التجارية بها، ونتيجة لذلك فقد سجلت 
املصادر قدوم سلسلة هجرات قبلية إىل البحرين، حيث أسهمت هذه القبائل يف تشكيل 

القوات العسكرية وتطوير النظام االقتصادي يف البحرين.

وقد شهدت البحرين يف عهد مراد شاه هدوءاً على اجلبهة اهلرمزية-الربتغالية، فبعد 
مخس محالت تكبد فيها الربتغاليون واهلرمزيون خسائر كبرية يف األرواح مل يعد لديهم 
استعداد لشن محلة جديدة على البحرين، وكان لفشل احلملة الربتغالية األخرية عام 1529 

دور يف محل الربتغاليني على احرتام استقالل البحرين وسيادتها. 

وجود  ألي  ختضع  مل  البحرين  بأن  تثبت  اليت  الوثائق  من  مجلة  الفصل  هذا  ويسوق 
عسكري أجنيب فيها طوال فرتة حكم مراد شاه.

وعلى الشاكلة نفسها فإن احلملة العثمانية على البحرين عام 1559 كانت بالنسبة هلم 
احلملة العسكرية األوىل واألخرية، فقد خسر العثمانيون أكثر من ألف قتيل على أرض 
العثمانيني،  مع  التفاوض  يف  حنكة  شاه  مراد  أبدى  بينما  الفاشلة،  محلتهم  يف  البحرين 
وذلك بعد االستعانة بالقوات الربتغالية-اهلرمزية دون أن يضحي بسيادة بالده واستقالهلا، 
فقد غادرت مجيع القوى أرض البحرين بعد انقضاء احلملة وانسحاب العثمانيني، وأخذ 
بإيرادات أي  الربتغاليون حيرضون مراد شاه على مهامجة إقليم األحساء نظري أن يستقل 

مدينة ختضع له، معرتفني بذلك ضمنياً باستقالل البحرين عن سلطتهم. 

وعلى الرغم من األحداث الدامية اليت وقعت عام 1559 فإن مراد شاه جنح يف احلصول 
بعده على  وأبنائه من  العثمانية حبكمه ومن ثم حبكم إخوانه  السلطة  على اعرتاف من 
البحرين، كما حصل على اعرتاف هرمزي-برتغالي بسلطته، وذلك يف الوقت الذي حافظ 
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فيه على مسافة واحة إزاء مجيع أطراف النزاع اإلقليمي.

والتحقيق،  الدراسة  من  املزيد  يستحق  منوذجاً  الدفاعية  شاه  مراد  سياسة  مثلت  وقد 
إىل  باإلضافة  وافدة  وقبلية عربية  أجنبية وحملية  قوات  حيث شكل فرقاً عسكرية من 
السيادة  رمز  مثلت  اليت  البحرين  قلعة  وحتصني  لرتميم  املتطورة  الربتغالية  اخلربات  جلب 

الوطنية للبالد عام 1561.

حكام البحرين يف القرن السادس عشر:

إىلمناحلاكمم

14701506أجود بن زامل اجلربي1

15061511حممد بن أجود2

15111521مقرن بن زامل بن أجود3

15211529حسني بن سعيد اجلربي4

15291577جالل الدين مراد شاه5

15771577خضر شاه6

15771600ركن الدين حممود شاه7



159 الفصل الرابع:  البحرين يف عهد جالل الدين مراد حممود شاه 

املبحث األول 

تويل مراد شاه احلكم يف البحرين

تعترب احلملة الربتغالية على البحرين عام 1529 مبثابة كارثة حقيقية بالنسبة للربتغاليني، 
وقد عرب عن نتائجها حاكم قلعة هرمز دو مندوسا بقوله:

»ومن جمموع 450 أو 455 شخصاً ذهبوا إىل هناك مل يبق على قيد احلياة شخص مل 
يصبه الوباء، وقد تويف منهم ما يقارب املائتني، وما يقرب هذا العدد يف طريقه إىل املوت. 
الفرسان،  لقد مات من احلمى سيماو دا كونها، وكذا مانويل دو مندوسا وكثري من 
وبالنظر إىل عدد املرضى فإن جناة مائة من املشاركني يف احلملة من املوت سيعترب معجزة 

حبق«.)1(

مقاتل  تتجاوز ثالمثائة  تلك احلملة  الربتغاليني يف  لقتلى  النهائية  وإذا كانت احملصلة 
عام  خاضوها  اليت  املعارك  مجيع  يف  مثلها  الربتغاليون  يتكبد  مل  كبرية  خسارة  )وهي 
1507(، فإن نتائج املعركة مل تتوقف عند ذلك احلد؛ بل كان من النتائج كذلك: توقف 
العمل بتعيني موظف مجارك هرمزي يف البحرين، حيث غادر الريس بدر الدين عقب هذه 
األحداث إىل فارس مع عائلته، متعهداً بعدم التدخل يف شؤون البحرين مرة أخرى.)2( ومل 

تسجل املصادر تعيني خلف له يف البحرين من قبل هرمز بعد ذلك أبداً. 

وتزامنت هذه األحداث مع وفاة الشيخ حسني بن سعيد، لينقضي بذلك حكم اجلبور 
على البحرين بصورة نهائية. 

وكانت هذه التطورات مقدمة النتقال البحرين إىل عهد جديد من االستقرار الذي حتقق 
هلا إثر توقف احلمالت الربتغالية-اهلرمزية اليت عصفت بها خالل الفرتة 1529-1511.

أعقبت فشل  اليت  تفاصيل األحداث  يسرد  برتغالياً  أننا ال منلك مصدراً  املؤسف  ومن 
محلة سيماو داكونها عام 1529، إال أنه تتوفر بعض القرائن التارخيية اليت تساعد على 
بأن  فارسية  ينقل أمحد صبحي عن مصادر  آنذاك؛ حيث  وقعت  اليت  التطورات  استقراء 
الربتغاليني قد عادوا حبملة جديدة إىل البحرين بعد أن وصلتهم اإلمدادات من جوا، وبادرت 
)1( أحمد بوشرب )1984(، ”مساهمة المصادر...”، مرجع سابق، ص.ص 128-132. ويمكن االطالع على نص الخطاب أيضاً في: 

فالح حنظل )1997( مرجع سابق، ص.ص 407-402.
)2( مونيك كيرفران )2004(، مرجع سابق، ص.ص 34-30.



البحرين وعالقاتها اخلارجية إبان القرن السادس عشر                                  160

احلملة اجلديدة خبلع حاكم البحرين من أسرة اجلبور، وولوا بدالً منه حاكماً فارسياً 
سنيًا، ورأى أن الربتغاليني قد اختاروا حاكم البحرين على هذا النحو ألنهم كانوا يهدفون 
بذلك أن خيتلف جنسه عن سكان البحرين، ومعظمهم من العرب، كما خيتلف يف مذهبه 

عن الدولة الصفوية اليت مل يرغب الربتغاليون أن يرتبط بها أهل البحرين.)1(

البحرين على عهد  التاجر يف وصف حالة حكومة  ما ذكره حممد علي  ذلك  ويؤيد 
الربتغاليني: 

»أنهم كانوا ينصبون هلا حكاماً من املسلمني األعاجم السنيني، واحلاكم يتخذ له 
وزيراً من جنسه ليكون أدعى إىل عمران البالد، وأوفق لنظام السياسة الربتغالية وذلك أنه 
بصفة كونه مسلماً ال تنفر منه نفوس شيعة أهل البحرين، وبصفة كونه أعجمياً فجنسيته 
متنعه من االحنياز إىل جانب األهالي لكونهم عربًا، وبصبغته املذهبية يؤمن منه امليل إىل 

جانب الدولة الصفوية اليت كانت شديدة التمسك مبذهبها الشيعي«.)2(

وخيطو ناصر اخلريي خطوة أبعد من ذلك، ليقرر بأن احلاكم املعني على البحرين سنة 
1529، هو: »جالل الدين مراد حممود شاه«.)3(

وميكن أن نستنتج من هذه النصوص بأن ظهور مراد شاه قد جاء على خلفية اضمحالل 
حكم اجلبور، ومغادرة الوكيل اهلرمزي من البحرين، باإلضافة إىل رغبة الربتغاليني يف 
عدم التورط باملزيد من احلمالت العسكرية الفاشلة يف البحرين. وقد جنح مراد شاه يف 
توظيف هذه العناصر توظيفاً جيداً ليمنح البحرين بذلك فرتة طويلة من اهلدوء واالستقرار.

العناصر املكونة جملتمع البحرين يف القرن السادس عشر

وقبل الشروع يف احلديث عن عهد مراد شاه، ال بد من التوقف للتساؤل عن أصول ذلك 
احلاكم واجلهة اليت كان يدين هلا بالوالء.

وهذا السؤال هو جزء أساسي من مشكلة الطارئ واألصيل يف الكيانات اجلزرية عرب 
التاريخ.

فقد امتلكت البحرين عرب العصور عوامل جذب طبيعية استقطبت العديد من اهلجرات؛ 

)1( أحمد محمود صبحي )1962( البحرين ودعوى إيران، االسكندرية. ص.ص 67-66.
)2( محمد علي التاجر )1994(، مرجع سابق، ص 94.
)3( ناصر الخيري )2003(، مرجع سابق، ص 196.
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كما  القيس،  عبد  وأبرزها  اإلسالم  قبل  العربية  القبائل  بعض  الستقرار  هدفاً  فكانت 
كان ملوقع البحرين يف وسط اخلليج العربي دور يف استقرار عدد من التجار الذين ينتمون 

إىل أجناس وأعراق خمتلفة.

وكأي كيان جزري يقع يف وسط طرق التجارة العاملية؛ اكتسبت البحرين هوية خاصة 
متيزت بها عرب العصور، واستطاعت أن تكيف سكانها مع هذه اهلوية اليت تكونت من 

عدة عناصر فرضتها عوامل التاريخ واجلغرافيا.

ولدى دخول القرن السادس عشر كان غالبية جمتمع البحرين من أصل عربي، فكان 
حكامها من اجلبور ينحدرون من بين عامر، كما كانت الغالبية العظمى من سكان 
البحرين من العرب، وقد حتدث الربتغاليون عن هيمنة العنصر العربي يف جمتمع البحرين 

ورفضهم أن يتوىل احلكم عليهم رجل من أصل فارسي.)1( 

هجرات  من  باملزيد  عشر  السادس  القرن  إبان  البحرين  يف  العربي  العنصر  تعزز  وقد 
القبائل العربية اليت استقرت يف البحرين فراراً من األوضاع السياسية املتدهورة يف إقليم 
بن  بزعامة شيخها حممد  مسلم  آل  املهاجرة؛ عشرية  العربية  العشائر  بني  ومن  األحساء، 
سلطان بن مسلم،)2( وأسرة آل رحال ذات الثروة الكبرية واجلاه العريض والشهرة الواسعة 
يف جتارة اللؤلؤ، وعلى رأسها عميدها حممد بن رحال وحسني بن رحال، وكذلك مجعة 

بن رحال الذي حتدثت املصادر العثمانية عن ثراءه، وورد يف إحدى هذه الوثائق:

بيلربي  استوىل مصطفى  وعندما  القطيف،  التجار يف  رحال هو من كبار  بن  »مجعة 
على أمواله، هرب إىل البحرين، واستقر فيها، وأخذ معه ما ميلكه من السفن والغواصني 

واللؤلؤ، مما أدى إىل ركود اقتصادي يف األحساء، ومل يعد يذكر اسم اللؤلؤ فيها«.)3(

أما العنصر السكاني اآلخر فكان يتمثل يف خليط من السكان من أصول فارسية 
ومغولية وهندية، وقد شهدت البحرين يف القرنني: الرابع عشر واخلامس عشر امليالديني، 
حركة هجرة واسعة النطاق من قبل هذه العناصر اليت استقرت يف البحرين قادمة من هرمز 
وقشم وجزيرة قيس؛ ففي منتصف القرن الرابع عشر اندلع صراع بني األسرة احلاكمة يف 
هرمز، وقام أخوا السلطان اهلرمزي قطب الدين تهمتهن الثاني )شادي وشبنا( باالستيالء 
على جزيرة قيس، ومن ثم استقرا يف البحرين واختذا منها قاعدة حلكمهم، وجلبا إليها 
)1(  Joao de Barros )1945-46( I Asia. 3/322.

)2( عبد اللطيف الحميدان )1997( إمارة آل شبيب في شرق جزيرة العرب، الرياض. ص.ص 82-80.
الوزراء  رئاسة  أرشيف  نقاًل عن:  البحرين، ص 121،  التاريخية،  الوثائق  مركز  )يناير 1987(  العاشر،  العدد  الوثيقة،  )3( مجلة 

العثماني، دفتر المهمة رقم: 3، رقم الوثيقة 1123، الصفحة 379، بتاريخ 18 شعبان 967هـ/1560م.
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عوائلهم وقواتهم اليت استقرت معهم يف البحرين وشكلت جزءاً من اجملتمع احمللي. وقد 
أشار ناصر اخلريي إىل وجود هذه الفئة يف اجملتمع البحريين بقوله عن مراد شاه: »ورمبا 
كان من ذرية تهمتهن طوران شاه حكام اجلزيرة )البحرين( وهرموز قبل البورتغاليني«.)1(

وعلى الرغم من أن السلطان تورانشاه بن تهمنت )1346-1377( قد متكن من إمخاد 
بداية  كانت  األحداث  تلك  أن  إال  البحرين،  على  اهلرمزي  النفوذ  واستعادة  التمرد  ذلك 
إىل  أدى  والذي  بهرمز،  الداخلي  الصراع  من  فراراً  البحرين  حنو  اهلجرات  من  لسلسلة 
اغتيال عدد من ملوكها، وإىل تصفية جمموعة كبرية من الطبقة التجارية األرستقراطية 
يف تلك اجلزيرة.)2( وكانت األوضاع األمنية املستقرة بالبحرين توفر بدياًل استثمارياً أفضل 
نظراً لبعدها عن تلك األحداث الدامية، باإلضافة إىل انتعاش مهنة الغوص وحركة التبادل 

التجاري فيها.

تلك، حيث  الربتغالي قد أعطى زمخاً حلركة اهلجرة  الغزو  فإن  وباإلضافة إىل ذلك 
اندفع الكثري من جتار هرمز للخروج برؤوس أمواهلم حبثاً عن أماكن أكثر استقراراً 
ملزاولة جتارتهم يف اخلليج العربي، وكانت البحرين هي البديل األفضل للمهاجرين اجلدد، 
الذين تبوأوا مكانة مهمة يف النظام السياسي واإلداري يف البحرين بسبب ثرائهم ونفوذهم 

التجاري، وكان هؤالء ينتمون إىل ثالثة أعراق رئيسة:

وزراء هرمز من أصول  العديد من  اهلرمزية احلاكمة، كما كان  ومنهم األسرة  عرب: 
عربية، وباألخص من قلهات ومسقط يف عمان.)3(

 فرس: وأغلبهم ينسب إىل إقليم فال، وهي إحدى املقاطعات اليت كانت ختضع لسلطان 
بأن سالطني هرمز كانوا خيتارون من فال كبار  مملكة هرمز، وكانت من األهمية 

موظفي الدولة، وكان معظم الوزراء الفاليني من أصول فارسية.)4(

الشرق،  يف  هلم  دويالت  أسسوا  حيث  اإلسالمي،  للشرق  املغول  غزو  بقايا  من  مغول: 
واعتنق كثري منهم اإلسالم، واستقر عدد منهم يف هرمز حيث شكلوا جزءاً من األسر 

االرستقراطية يف املنطقة، ومن ثم هاجر بعضهم واستقر يف البحرين.)5(

)1( ناصر الخيري )2003(، مرجع سابق، ص 196.
)2( محمد محمود خليل )2006( مرجع سابق، ص.ص 425-415.

)3( كان الوزير الهرمزي المخضرم خوجه عطار عربياً من قلهات، كما كان الوزير راشد ركن الدين من مسقط.
)4( إبراهيم خوري وأحمد جالل التدمري )2000(، سلطنة هرمز العربية، مركز الدراسات والوثائق، راس الخيمة. 142/2. ومن 
أبرز الوزراء الفاليين: وزير هرمز الريس نور الدين، وابن أخته الريس حامد الذي قاد تمرداً في هرمز سنة 1513، وكذلك الوزير 

شرف الدين الذي عزل سنة 1529، وبدر الدين الذي تولى على جمارك البحرين سنة 1521.
)5( كان السلطان قطب الدين تهمتهن الثاني يؤدي خراج هرمز إلى اإللخان أبي سعيد سلطان المغول، وكان الخراج يدون في حساب 
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اهلجرات الرئيسة إىل البحرين يف القرن السادس عشر:

املهاجرونالتاريخ

آل رحال بزعامة حممد وحسني ابين رحال1544

آل مسلم بزعامة حممد بن سلطان بن مسلم1555

جمموعة من أهل األحساء بسبب تدهور األوضاع األمنية عقب  احلملة العثمانية1559

عدد كبري من جتار اللؤلؤ بالقطيف، ومعهم جمموعة من الغواصني1577

آل املقلد من بين وائل بزعامة عبد اهلل بن ناصر بن حسني1590

تلك  يف  البحرين  حكم  توىل  الذي  شاه  مراد  أصل  حتديد  املؤرخني  بعض  حاول  وقد 
الفرتة، وفيما يأتي، نستعرض أهم األقوال يف ذلك:

أصول مراد شاه

ذهب عبد اللطيف احلميدان إىل أن مراد شاه فارسي األصل، وبأنه من إحدى أسر فال 
السلطة  احنسار  بعد  البحرين  على  والسياسي  االقتصادي  نفوذها  بسطت  اليت  الفارسية 
العربية عنها بعد انهيار حكم اجلبور،)1( وأكد التاجر كذلك على أن حكام البحرين 

يف تلك الفرتة كانوا من أصول فارسية.)2(

شاه،  مراد  أصل  حتديد  يف  التارخيية  املصادر  يف  ارتباك  وجود  حنظل  فاحل  والحظ 
قائاًل: 

تقول  بينما  البحرين،  يف  هرمز  حكومة  وميثل  فارسي  أنه  الربتغالية  املصادر  »تقول 
خان،  مراد  الدين  جالل  األمري  وامسه  البحرين  على  األتراك  والي  أنه  العثمانية  املصادر 

ويسمى أيضاً مراد شاه«.)3( 

لقب  اعتبار  بني  وسطاً  موقفاً  اختذ  عندما  اإلرباك  من  املزيد  اخلريي  ناصر  وأضاف 

مقاطعة كرمان. محمد محمود خليل )2006(، مرجع سابق، ص 419.
)1( عبد اللطيف الحميدان )1997(، مرجع سابق، ص 94.

)2( محمد علي التاجر )1994(، مرجع سابق، ص 94.
)3( فالح حنظل )1997( مرجع سابق، ص.ص 394-393.
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بأنه قد يكون من  القائل  اآلخر  االحتمال  ثم ذكر  الفارسي،)1(  دلياًل على أصله  »شاه« 
األسر األرستقراطية اهلرمزية اليت استقرت يف البحرين يف منتصف القرن الرابع عشر.)2( 

وقد انطلق القائلون بأن مراد شاه من أصل فارسي إىل النفوذ الذي مارسه الوزراء الذين 
ينتمون يف أصوهلم إىل إقليم فال، وما متتعوا به من وجاهة يف هرمز والبحرين وفارس على 
حد سواء، وكان هلؤالء مصاحل جتارية يف خمتلف موانئ املنطقة. ويف ظل قيام الربتغاليني 
بتهميش القوى العربية يف اخلليج متمثلة يف اجلبور؛ برزت األرستقراطية الفارسية كقوة 

سياسية بديلة يف البحرين.

ولكن الدراسة التفصيلية ألحداث تلك الفرتة تشري إىل أن العناصر الفارسية قد تعرضت 
حلمالت تطهري كبرية من قبل الربتغاليني؛ فقد عمد الربتغاليون إىل توظيف األحقاد بني 
االستئثار  من  جهة  أي  منع  إىل  وسعوا  نفوذهم،  لتوطيد  العربي  اخلليج  يف  احمللية  القوى 
الفارسي يف هرمز  النفوذ  بتحجيم  عام 1515،  دلبوكريك  قام  ذلك  ولتحقيق  بالسلطة، 
عندما الحظ بأن وزير هرمز الفارسي األصل قد مجع حوله »سبعة أو مثانية أقرباء من ذوي 
النفوذ هناك«، وعندما دعم هؤالء حركة مترد الريس حامد ابن أخت الوزير نور الدين، 

قام دلبوكريك بقتله يف بالط ملك هرمز، ثم نفى أتباعه إىل بالد فارس.)3(

اخلليج  الفاليني يف  نفوذ  تعاظم  الربتغاليون  األحداث الحظ  تلك  من  وجيزة  وبعد فرتة 
العربي مرة أخرى، وذلك من خالل تولي شرف الدين الوزارة بهرمز، وقيامه بتنصيب أقاربه 
يف مسؤولية اجلمارك يف صحار والبحرين والقطيف، وعلى إثر ذلك قام القائد الربتغالي دي 
منزيس بالتحالف مع العناصر العربية )متمثلة يف اجلبور( لتوجيه ضربة ضد نفوذ الفاليني 
وإحالل سلطة عربية بديلة يف البحرين والقطيف وصحار. وكان أنطونيو كوريا قد أقام 
يف الفرتة نفسها اتصاالت سرية مع اجلبور، استشعر من خالهلا مدى الكراهية املتبادلة 

بني العناصر العربية والفارسية يف املنطقة. 

ولذلك فإنه عندما ظهرت بوادر مترد جديد يف هرمز بزعامة الوزير شرف الدين، وابن 
أخته بدر الدين يف البحرين عام 1529، قام داكونها بعزل شرف الدين وإرساله خمفوراً 
إىل لشبونة، ثم أرسل محلة حبرية لعزل بدر الدين. ويصعب بعد ذلك تصور قيام الربتغاليني 
بتنصيب سلطة فارسية بديلة يف البحرين، فالربتغاليون كانوا يسعون إىل إحالل اهلدوء يف 
)1( ال يمكن اعتبار لقب شاه دلياًل على أصل فارسي، فحكام هرمز لم يكونوا فرساً ومع ذلك فقد أطلق عليهم لقب شاه، كما أن حاكم 
البحرين قد أطلقت عليه ألقاب أخرى منها: »ريس«، و»وزير« و»ملك« و»والي«، وليس بالضرورة أن تشير هذه األلقاب إلى أصل 

محدد لحاملها.
)2( ناصر الخيري )2003( مرجع سابق، ص 196.

)3( فالح حنظل )1997( مرجع سابق، ص 236.
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البحرين حتى ال يضطروا للعودة إليها مرة أخرى، خاصة بعدما تكبدوه من خسائر بشرية 
فادحة، كما أن تصفية العناصر الفالية يف املنطقة قد كلفتهم الكثري، ومن غري املمكن 

أن يوافقوا على تعيني فالي آخر على حكم البحرين. 

البحرين،  العربي والفارسي من الساحة السياسية يف  الوجود  ولذلك فإنه بعد تصفية 
كانت األولوية لدى اهلرمزيني والربتغاليني هي السعي إىل تنصيب عنصر حيادي يعيد إىل 

البحرين االستقرار الذي يضمن هلم استمرارها يف دفع اإلتاوة السنوية دون انقطاع.

غالبية  فإن  عشر،  الرابع  القرن  إبان  العربي  اخلليج  يف  اإلخلانيني  لنفوذ  ونظراً 
األرستقراطية التجارية اليت استقرت يف البحرين يف تلك الفرتة كانت من أصول تركية 

أو مغولية.

أسرة  يرتأس  بل كان  نفسه فحسب،  مراد شاه مل يكن ميثل  أن  إىل  التنبيه  وجيدر 
متماسكة يف البحرين، وقد راعت السلطة العثمانية ذلك العنصر األسري عندما نصت يف 
فرمان إقراره حاكماً بأن احلكم يؤول من بعده إىل إخوانه وأبناءه، ونص قرار السلطان 

العثماني على: 

»أن تكون مسؤولية تلك األيالة يف يد األمري جالل الدين مراد خان، ومن بعده يقلدها  
أن يسريوا  بعده ومن عقبه، على  النقا، وألبناء مراد خان من  أبو  الدين خان  أخاه شهاب 

حبكم الشرع القويم«.)1(

ومل يكتفي مراد شاه باحلصول على إقرار العثمانيني له باحلكم، بل سعى إىل اعرتاف 
مجيع القوى الرئيسة يف اخلليج بسلطته، وحكم أبنائه من بعده، وكان ألسرة مراد شاه 
تواجد يف الساحة احمللية يف البحرين، حيث امتدح الشاعر جعفر اخلطي )ت1618( أحد 
هؤالء الوزراء )وهو ركن الدين حممود( يف عدة قصائد، أشار فيها إىل أن ركن الدين 
األتراك  يافث يف اخلليج تنحصر يف  املعلوم أن ساللة  »يافث«،  ومن  ينتمي يف نسبه إىل 

واملغول.)2( 

وكان مما قاله اخلطي يف مدح ركن الدين حممود:

من معشر سّن املكارم )يافث(                 هلم وأسس جمدهم وأشادا

)1( مجلة الوثيقة، العدد 15، يوليو 1989، مركز الوثائق التاريخية، البحرين، ص 79.
)2( يافث هو ثالث أبناء نوح عليه السالم، وإليه تنسب الشعوب اآلرية، والهنود واألوروبيون.
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وقال يف القصيدة نفسها:

نالت بهم هام السهى يد )يافث(                 طوالً لكونهم له أحفـادا)1(

وبناء على ذلك فإن غالب الظن أن يكون مراد شاه من أصول تركية أو إخلانية، نظراً 
للهيمنة السياسية واالقتصادية هلذه الطبقة يف البحرين منذ منتصف القرن الرابع عشر، 
استبعاد  البحرين عقب  الذي طرأ يف  السياسي  الفراغ  الفئة من حالة  استفادت هذه  وقد 

العناصر العربية والفارسية، وهيمنت على نظام اإلدارة واحلكم ابتداء من سنة 1529.

على أن ذلك جيب أن ال يذهب بنا لالعتقاد بأن البحرين كانت ختضع لثقافة فارسية أو 
مغولية، فقد كانت الثقافة السائدة يف اخلليج العربي هي الثقافة العربية.

هيمنة الثقافة العربية

العربية  اللغة  العرب والفرس، إال أن  على الرغم من أن جتار هرمز كانوا خليطاً من 
كانت هي اللغة الرمسية يف هرمز ويف مجيع أحناء اخلليج العربي، وكان التجار الفرس 

يتكلمون العربية إىل جانب لغتهم األصلية.

فقد تغلب اجلانب العربي على هرمز القدمية على الساحل، باعتبارها جزءاً من ساحل 
كرمان الذي كان موطناً للقبائل العربية قبل اإلسالم.)2( 

وقد تكاثر العرب يف هذه املنطقة بعد ذلك وعمروا عدداً من القالع فيها، منها قلعة يف 
هرمز كانت آلل عمارة، كما شهدت املنطقة قدوم هجرات عربية متالحقة إليها خاصة 
من ُعمان، وقد كون أهل عمان يف القرن التاسع امليالدي إمارة يف هرمز بقيادة سليمان بن 

عبد امللك السليمي، ورثها ابنه بعد وفاته.)3( 

ويرى عصام سخنيين بأن تأسيس هرمز اجلديدة كان على أيدي هذه الغالبية العربية، 
للسلطة  امتداداً  فهي اليت هاجرت إىل جزيرة جرون، وأسست هناك مملكة هلا كانت 

)1( أنيسة المنصور وعبد الجليل العريض، دراسة وتحقيق )2002( ديوان أبي البحر الشيخ جعفر الخطي، الكويت. ص.ص 113 
و115.

)2( ذكر الطبري بأنه قد حدث في عهد الملك الساساني سابور هجرة عربية واسعة من ساحل البحرين )بالد عبد القيس( عبرت مياه 
في  وأعمل  البدوي  الطابع  عليها  التي غلب  الهجرة  لهذه  بالتصدي  سابور  فقام  فارس وكرمان،  أسياف  في  واستقرت  العربي  الخليج 
المهاجرين قتاًل وتنكياًل، إال أنه عاد فتراجع عن ذلك وأخذ يشجع تلك الهجرات إلحداث توازن سكاني في المنطقة. فأسكن في كرمان 
بطوناً من بكر بن وائل ليكبح بهم كما يبدو جموح المهاجرين األول. انظر: محمد بن جرير الطبري )1985( تاريخ األمم والملوك، 

مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، بيروت. 346-345/1.
)3( حميد بن محمد بن رزيق )1978( الشعاع الشائع اللمعان في ذكر أئمة عمان، تحقيق عبد المنعم عامر، وزارة التراث القومي، 

مسقط. ص.ص 56-55.
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العربية اليت كانت قد قامت يف هرمز القدمية، وقد أدى ذلك االزدهار إىل جلب عناصر 
من  جزءاً  الوقت  مع  فأصبحت  السكان  مع  واندجمت  التجارة  يف  اشتغلت  عربية،  غري 

النسيج االجتماعي، متخذة من اللغة العربية أداة للتخاطب.)1( 

اعتماد  حول  دلبوكريك،  ألفونسو  الكاملة  األعمال  يف  ورد  ما  الرأي،  هذا  ويؤيد 
العربية كلغة رمسية للبالد، فعندما سقطت هرمز بيد الربتغاليني عام 1507، مت توقيع 
معاهدة بني أفونسو دلبوكريك، وسيف الدين ملك هرمز ووزيره خوجه عطار، وكتبت 

املعاهدة باللغة العربية، حيث يشري دلبوكريك إىل ذلك بقوله: 

وقد  الورق،  فرخ  حبجم  مذهب  ورق  على  نسخة  نسختان،  املعاهدة  هذه  من  »وكتب 
طويت لتأخذ شكل كتاب وكتبت باللغة العربية حبروف غائرة فيها )حمفورة( وغلّفت 
خوجه  وختم  هرمز،  ملك  ختم  بسالسل:  تدلت  ذهبية  أختام  ثالثة  بها  وأحلق  بالذهب، 

عطار، وختم مدينة هرمز«.)2(

أما يف البحرين فقد كانت اللغة الرمسية طوال القرن السادس عشر هي اللغة العربية، 
وميكن التدليل على ذلك من خالل املعلومات اليت قدمها لنا الشاعر اخلطي يف قصائده 
واليت تؤكد بأن وزراء البحرين كانوا يتكلمون اللغة العربية ويستخدمونها يف خماطباتهم 

الرمسية، وكذلك من خالل صكوك البيع واملدونات الوقفية اليت كتبت باللغة العربية.

بل إن مراد شاه قد حرص على ختليد ذكرى ترميم القلعة يف عهده سنة 1561 باللغة 
العربية دون غريها، وذلك من خالل حفر النص اآلتي على إحدى صخور القلعة:

»يف ضمن شهر شعبان من سنة مثان وستني وتسعمائة وافق الفراغ من قطع مائة ألف 
صخرة لتجديد بروج قلعة البحرين وذلك إبان وزارة الوزير األعظم جالل الدين حممود شاه 

على يد العبد فريوز«.)3(

وسار حفيده ركن الدين حممود شاه على سريته عندما قام برتميم مسجد اخلميس، 
وأمر حبفر نص على أحد احلجارة باللغة العربية، ورد فيه:

)1( عصام سخنيني )1997( مرجع سابق، ص 48.
)2( يشير النص إلى كتابة نسخة أخرى من المعاهدة باللغة الفارسية بناء على طلب ملك هرمز ألنها كانت شائعة في البالد، ولكن من 
الواضح أن اللغة العربية كانت هي اللغة الرسمية في هرمز واألقاليم التابعة لها كما مر معنا. عبد الرحمن الشيخ، ترجمة )2000( 

السجل الكامل ألعمال أفونسو دلبوكيرك، مصدر سابق، 242-241/1.
)3( ال تزال هذه الصخرة موجودة في قلعة البحرين إلى يومنا هذا، وقد تحدث عنها محمد بن خليفة النبهاني )2004( مرجع سابق، ص 
71. وكذلك: ناصر الخيري )2003( مرجع سابق، ص.ص 196-197، وهناك صورة لها مع بعض التفصيل في: مونيك كيرفران 

)2004( مرجع سابق، ص 85.
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»وقف وإعالن: مسجد اخلميس، بسم اهلل الرمحن الرحيم، ملثل هذا فليعمل العاملون، 
وخنبة  األعاظم،  الوزراء  خالصة  حضرة  اجلسيم،  لثوابه  طلباً  العظيم،  اهلل  إىل  تقربت 
األواصف األفاخم، وركنا الوزارة واإليالة واإلقبال، حضرة حممود بن خضر عزيز...«.)1( 

ويستنتج من مجلة هذه املنقوشات وغريها من املخطوطات الرمسية إىل أن اللغة العربية 
كانت هي اللغة السائدة يف البحرين.

وعلى الرغم من أن حكام البحرين مل يكونوا من أصول عربية إال أن طول مدة إقامتهم 
يف البحرين قد أدت بهم إىل أن يستعربوا.

الثالثة  املباحث  حتاول  احمللية  واألعراق  السكانية  األصول  يف  التفصيل  عن  وبعيداً 
يف  الطامعة  القوى  بني  التوازن  حتقيق  على  وقدرته  شاه،  مراد  دهاء  تستعرض  أن  التالية 
اعرتاف  على  ذلك  نظري  منهم  وحصل  للعثمانيني،  ظاهراً  والء  مراد  أعلن  فقد  البحرين، 
رمسي حبكمه الذي متثل مبحنه لقباً عثمانياً ورتبة »صنجق«. ويف الوقت نفسه أظهر مراد 

تعاوناً مع الربتغاليني واهلرمزيني وحصل منهم على لقب »وزير«.

ولكن البحرين يف عهده كانت تتمتع حبكم مستقل عن هذه القوى، وقد جنح مراد 
يف حتقيق االستقرار السياسي، واالزدهار االقتصادي الذي دفع بالعديد من أهل املنطقة 

للقدوم إىل البحرين واالستقرار فيها.

المزيد من  العثور على  يمكن  يوليو 1586م، كما  إلى  تاريخه  الوطني، ويعود  البحرين  في متحف  الحجر محفوظاً  يزال هذا  )1( ال 
النصوص المنقوشة على الصخر في تلك الفترة، ومنها على سبيل المثال وقف الكرانة المنسوب إلى محمد بن ناصر بن عبد هللا بن ربيع، 

ويعود تاريخه إلى شهر رجب 965هـ/1558م.
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املبحث الثاني 

الصراع مع آل فضل يف البصرة واألحساء

محلة راشد بن مغامس )ت 1539( التوسعية يف األحساء

متكن األمري راشد بن مغامس بن صقر )شيخ آل فضل وزعيم قبائل املنتفق بالعراق( من 
بسط سيطرته على البصرة، وامتد نفوذه على األحساء حبلول عام 1525، ولكن القطيف 
بالسيادة  اعرتفوا  الذين  اجلبور  حكم  حتت  بقيت  بل  مغامس،  ابن  حلكم  ختضع  مل 

الربتغالية االمسية عليها. 

وقد سعى ابن مغامس عام 1534 إىل توطيد سلطته يف املنطقة عن طريق إرسال وفد إىل 
السلطان العثماني يلتمس قبول البصرة يف التابعية العثمانية وأعلنت البعثة اليت كان يف 
عدادها مانع بن راشد ووزيره عامر بن حممد عن رغبة أهالي البصرة يف اخلضوع للسلطة 
العثمانية، كما قدمت للسلطان هدايا قيمة ومفتاح املدينة، ولكن اهتمام العثمانيني يف 
تلك الفرتة املبكرة جتسد يف االكتفاء باخلطبة للسلطان العثماني ونقش امسه على النقود 

دون التدخل يف الشؤون الداخلية للبصرة.)1( 

العثمانية  الدولة  البصرة، وحصل على اعرتاف  الشيخ راشد حكمه يف  وبعد أن عزز 
األحساء  خضعت  أن  بعد  القطيف  على  السيطرة  إلحكام  طموحاته  بتنفيذ  بدأ  بسلطته 
بالقلق من  الدين فالي يشعر  بدر  البحرين  لسلطته. وكان مسؤول اجلمارك اهلرمزي يف 

أطماع راشد التوسعية حيث أشار يف خطاب إىل السلطات الربتغالية أن:

»الشيخ راشد جيد نفسه اآلن أمام فرصة مواتية لالستيالء على القطيف نظراً الضطراب 
أوضاع الربتغاليني يف اهلند، إذ ليس مبقدورهم اجمليء إىل اخلليج للنجدة، إضافة إىل أنه 

يدرك بأن ملك هرمز أعجز من أن يتحرك للوقوف يف وجهه ومقاومته«.)2(

وكان ختوف بدر الدين يف حمله؛ ففي أواخر عام 1538 زحف راشد من البصرة باجتاه 
عرب  من  البنادق  رماة  من  ألفني  حنو  صفوفه  يف  ضم  كبرياً  جيشاً  يقود  وهو  القطيف، 
وأتراك فوجد ترحيباً من سكانها وعلى رأسهم وزيرها وهو من أمراء اجلبور، ففتحت له 

)1( نيقوالي إيفانوف )2004( الفتح العثماني لألقطار العربية 1516-1574، دار الفارابي، بيروت. ص.ص 111-110.
)2( نقاًل عن: عبد اللطيف الحميدان )1997(، مرجع سابق، ص 66.
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أبواب القطيف ودخلها دون أدنى مقاومة. مما يؤكد بأن حكم اجلبور على القطيف قد 
استمر حتت السلطة اهلرمزية حتى تسليمها البن مغامس سنة 1538.)1( 

الربتغالية؛ الحظ  والسلطة  اهلرمزيني  الوزراء  بني  املتبادلة  للخطابات  تتبعه  ومن خالل 
يف  اإلدارة  على  للهيمنة  وفارسية  عربية  أطراف  بني  صراع  وجود  احلميدان  اللطيف  عبد 
هرمز، حيث علق بدر الدين فالي على تلك األحداث بقوله: »إن العرب يرون أن من حقهم 
وحدهم حكم بالدهم«. مما يعكس مدى كراهية العرب للسلطة الفارسية اليت كان 
ميثلها الفاليون يف تلك الفرتة، وكان بدر الدين فالي يعّرض  ببين جرب الذين كانوا قد 
سهلوا لراشد أمر االستيالء على األحساء سنة 1529 ومكنوه من حكمها، ثم قاموا سنة 

1538 بالعمل نفسه عندما سلموه حكم القطيف دون أي مقاومة.

ويعلق احلميدان على ذلك بقوله: 

األول  والوزير  األصل  الُعماني  املسقطي  راشد  بن  أمحد  حيمل  الفالي  الدين  بدر  »إن 
لقيامه بتعيني  إليه أمر القطيف، نظراً  يف مملكة هرمز )1533-1540( مسؤولية ما آل 
أبناء جلدته وفتح  بدوره مع  تعاطف  الذي  الفارسي عنها،  الوزير  وزير عربي عليها وعزل 
هلم أبوابها، يف الوقت الذي كان بإمكانه أن يصمد ويقاوم معتمداً على مناعة أسوارها، 
ويبدو أن وزير البحرين الفارسي أراد استغالل حادثة سقوط القطيف لكي يدافع بشكل 
الربتغال،  إىل  أبعد  الذي  فالي  الدين  الرئيس شرف  مباشر عن مدى إخالص صهره  غري 
وليثري بالتالي غضب الربتغاليني ضد الوزير العربي أمحد املسقطي، األمر الذي قد ينتهي 
بعزله عن منصبه ليفوز به من بعده شخص من أقاربه من آل فالي، إضافة إىل أن الرسالة 
نفسها تطفح مبشاعر التعصب والكراهية السائدة يف اخلليج بني الزعامتني التجاريتني 

العربية والفارسية«.)2( 

أنظاره حنو  أي مقاومة اجتهت  دون  القطيف  راشد سلطته على  الشيخ  أن بسط  وبعد 
البحرين للسيطرة عليها، فشرع يف هدم القلعة القدمية بالقطيف، وبناء قلعة جديدة، ثم 
حشد قبالة البحرين عدداً كبرياً من قواته، ويف الوقت نفسه أرسل إىل حاكم البحرين 
إياه بتسليم اجلزيرة منعاً إلراقة الدماء والرحيل بأمواله إىل أي جهة  رسالة تهديد مطالباً 

شاء.)3(

)1( المرجع السابق، ص 67.

)2( المرجع السابق، ص 68.
)3( المرجع نفسه، ص 69.
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ويف هذه األثناء انفجر الصراع بني راشد وزعيم بين خالد، مما دفع بالشيخ راشد أن 
يصرف النظر عن احتالل البحرين، والرجوع إىل البصرة تاركاً ولده مانع ملعاجلة األوضاع 

املتوترة يف األحساء والقطيف. 

أطماع مانع بن راشد بن مغامس يف البحرين

تويف السلطان راشد بن مغامس سنة 1539، وترك دولة واسعة األطراف امتدت ختومها 
من شواطئ الفرات حتى األحساء وجند واليمامة. وقد أدت وفاته املفاجئة إىل اندالع الصراع 
بني ابنه مانع بن راشد )الذي كان قد تركه يف األحساء(، وبني ابن عمه عثمان بن حممد 

بن مغامس )الذي أصبح حاكماً على البصرة بعد وفاة راشد(. 

وملواجهة ابن عمه عثمان وبسط نفوذه على البصرة، ختلى مانع عن طموحات والده يف 
السيطرة على البحرين، وبادر إىل تهدئة األوضاع مع حاكمها من جهة، ومع بين خالد من 
جهة أخرى، ثم أخذ يف التجهيز لشن محلة ضد البصرة، حيث قام باالستيالء على سفن 
أهل األحساء، وصادر أموال جتارها لتمويل احلملة اليت كان ينوي القيام بها، لكن تلك 
لدى قطاع هام من  التدابري سرعان ما اصطدمت مبعارضة شديدة وخلقت استياء واسعاً 
السكان، وخاصة أصحاب السفن وجتار اللؤلؤ واخليول، الذين هاجروا برؤوس أمواهلم 

وممتلكاتهم باجتاه البحرين، وجلأوا إىل حاكمها مراد شاه.

بالدها  ليس يف  الكبريين  واالقتصادي  املالي  ثقلها  هلا  أسر  النازحني  بني هؤالء  ومن 
الثروة الكبرية والشهرة  العربي، ومنهم أسرة آل رحال ذات  فحسب بل يف عموم اخلليج 
الواسعة يف جتارة اللؤلؤ، وعلى رأسها عميدها حممد بن رحال وحسني بن رحال، وكذلك 
عشرية آل مسلم بزعامة شيخها حممد بن سلطان بن مسلم الذي جند له ولعشريته وصفاً 

قيماً يف وثيقة عثمانية تعود لسنة 1555، وجاء فيها:

»إن ابن مسلم شيخ ألتباع يقيمون بقطر وميارسون نشاطهم يف التجارة والنقل البحري، 
إذ هم مجيعاً من البحارة، وميتلكون زهاء األلف سفينة ما بني كبرية وصغرية، وإن أهل 

تلك املنطقة مدينون لنشاطهم هذا«.

وتضيف الوثيقة: 

الواسعة  ممتلكاتهم  حيث  باألحساء  وثيقة  صلة  هلم  حممد  وشيخهم  مسلم  آل  »إن 
هناك«.
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املظامل  إىل  ذلك  وعزت  البحرين  إىل  مانع  الشيخ  رعايا  فرار  الوثيقة عن  وقد حتدثت 
بني  نزاع  وقوع  إىل  فرارهم  أدى  أن  فكان  األخري،  يدي  على  هلا  يتعرضون  كانوا  اليت 
غزو  على  مانع  لدى  تصميم  وجود  الوثيقة  تلك  تذكر  أن  دون  من  البحرين،  ووزير  مانع 
البحرين، وتضيف الوثيقة بأنه بعد فرار عرب آل رحال من ظلم مانع بن راشد، والتجائهم 
إىل البحرين، ارتسمت يف خميلة الشيخ مانع فكرة االستيالء على البحرين حبجة استعادة 
البحرين حتت محايته،  وزير  أن وضعهم حممود  بعد  الفارين،  العرب  سلطته على هؤالء 
البحرين بعد أن  العرب سرعان ما تراجع عن خطته وعدل عن حماربة وزير  ولكن شيخ 

أدرك أن املصلحة تقتضي ذلك يف الوقت احلالي.)1( 

وقد أشار الوزير اهلرمزي ركن الدين إىل هذه األحداث بقوله:

»اعلموا بعد هذا أن امللك حممود حاكم البحرين يف صحة جيدة، وأن ملك األحساء 
الشيخ مانع بن راشد مقبل على القطيف وعازم على االستيالء على البحرين، وأنه مت تبادل 
بينهما  توسط  األحساء  وهو من سكان  اهلل  عبد  بن  إن سعيد  بينهما، حتى  رسائل  عدة 
لالستقرار  وعاد  احملاربني،  من  كبرياً  عدداً  مجع  األحساء  ملك  أن  إال  هدنة،  فأمضيا 
بالقطيف داخل قلعة جديدة أمر ببنائها بعد أن أمر بهدم القلعة القدمية. وما إن علم رجاله 
فر  حتى  البحرين  مسلمي  حماربة  إىل  الرامية  بنواياه  املنطقة  سكان  من  مرافقيه  وباقي 
الذين  وذويه  رحال  بن  الفارين حممد  أول  وزوجاتهم، وكان  أبنائهم  أغلبهم بصحبة  عنه 
رحلوا مجيعاً مع آخرين لوضع أنفسهم حتت محاية حاكم البحرين، كما أن أحد أعيان 
املسلمني املسمى الشيخ حممد بن مسلم قدم بدوره إىل البحرين صحبة قومه وذلك رغم أنه 

من أهل األحساء«.)2(

ومل يتسن للشيخ مانع السيطرة على البصرة إال سنة 1542 عندما تويف الشيخ عثمان بن 
حممد ونصب ابنه حممداً خلفاً له رغم صغر سنه، فذهب الشيخ مانع إىل البصرة اليت فتح 

أهلها له أبوابها، فدخلها دون أدنى مقاومة ونصب حاكماً عليها على الفور. 

محلة مراد شاه ضد القطيف 1542

حتركت املعارضة حلكم مانع يف البحرين إثر توحد إمارة آل شبيب حتت حكمه، 
وكان مراد شاه قد استقبل كبار التجار املعارضني حلكم مانع وأكرم وفادتهم، وأصبح 
بعضهم من وزراء الدولة، وللتعبري عن امتنانهم، قام رجال القبائل من آل رحال وآل مسلم 

)1( المرجع السابق، ص.ص 82-80.
)2( نشرت هذه الوثيقة في: أحمد بوشرب )1984(، ”مساهمة المصادر..”، مرجع سابق، ص.ص 135-133. 
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بوضع إمكاناتهم حتت تصرف مراد شاه الذي كان يرغب يف توجيه ضربة استباقية ملانع 
حتى ال يفكر يف مهامجة البحرين بعد توطيد حكمه يف البصرة، واختار القطيف هدفاً 
املائة  يقارب  ما  منها  فأحرق  فيها،  الراسية  السفن  استهدف  مباغت  بهجوم  قام  له حيث 

ومخسني مركباً.

أثبتت دهاءه  العسكرية ملراد شاه، واليت  وكانت هذه احلادثة من بواكري األنشطة 
السياسي، فقد كان يدرك بأن البحرين ليس هلا قبل مبواجهة قوات البصرة واألحساء إذا 
توحدت حتت حكم مانع، فقرر االستفادة من انشغال األخري بتوطيد حكمه يف البصرة، 
وقام بتدمري أسطوله بالكامل يف ميناء القطيف، وذلك لتفويت فرصة مهامجة البحرين من 
قبل الشيخ مانع الذي كان ال يزال يطمح يف السيطرة على البحرين. وكان مراد شاه يدرك 
بأن اخلطر األقرب الذي يتهدد دولته هو قيام أسطول آل شبيب مبهامجة البحرين من جهة 
القطيف، فبادر إىل تفويت هذه الفرصة، واستعمل أسلوب الردع، ليمنع مانعاً من التفكري 

مبهامجة البحرين مرة أخرى.

على سفن  باالستيالء  أمر  القطيف  أسطوله يف  بتدمري  مانع  إىل  األنباء  وردت  وعندما 
البحرين الراسية يف البصرة وشط العرب ومصادرة محولتها، وقد استفزت هذه اإلجراءات 

جتار البصرة الذين رأوا بأن ذلك سيتسبب يف إحداث ضرر كبري بتجارتهم.

البحرين كان هلا  نزلت على مراد شاه يف  اليت  العربية  القبائل  ناحية أخرى فإن  ومن 
يف  ملانع  املعارض  الفريق  حترك  إىل  بينهم  السرية  املراسالت  وأدت  البصرة،  يف  امتداد 

البصرة، وأرغموه على التخلي عن احلكم سنة 1544 وهو مل يكمل عامه األول فيها.

وأمام هذه احلركة املباغتة اضطر مانع إىل املوافقة على اقتسام مملكة آل شبيب مع 
أبناء عمه، حبيث تكون األحساء والقطيف من نصيبه، وتكون البصرة من نصيب ابن 
عمه حييى بن حممد بن مغامس الذي نصب سلطاناً عليها إثر ذلك، وكان أول عمل يقوم 
به حييى؛ إعادة سفن البحرين املصادرة وتعويض جتارها عما حلق بهم من أضرار، يف حني 

عاد الشيخ مانع إىل األحساء. 

وقد أشار إىل هذه األحداث الوزير اهلرمزي ركن الدين بقوله:

»فاستغل حاكم البحرين الرئيس حممود ذلك ومجع عدداً كبرياً من الفرس والعرب 
وهاجم القطيف حيث أحرق له مائة ومخسني مركباً ما بني صغري وكبري كانت من قبل 
يف ملكية عاهل هرمز قبل أن ختونه وتصبح يف حوزة ملك األحساء. وملا وصل ملك األحساء 
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إىل البصرة فتح له أعيان املدينة األبواب وبايعوه ملكًا، وفور تلك البيعة بالبصرة علم بإحراق 
حاكم البحرين ملراكبه، فأمر مبصادرة كل مراكب جتار البحرين املوجودة بالبصرة 
واالستيالء على سلعهم، غري أن أعيان املدينة استاءوا من ذلك وطردوه من مدينتهم وبايعوا 
البحرين،  ملسلمي  والسلع  السفن  وأعادوا  حييى،  الشيخ  املسمى  أقاربه  أحد  عنه  عوضاً 

وعوضوا هلم ما كانوا قد فقدوه«.)1(

وكان حلملة مراد شاه على القطيف آثاراً مهمة يف املنطقة، فقد أدت إىل عزل مانع 
عن حكم البصرة، وسعي حاكمها اجلديد الشيخ حييى للتقارب مع الربتغاليني، يف حني 
شرع مانع يف بذل جهود موازية للتقرب من السلطة الربتغالية بغية تفويت فرصة شن هجوم 

عليه يف القطيف.

إىل لويس فلكاو بريرا قبطان هرمز اجلديد )1544- ففي 1544 أرسل مانع خطاباً 
1547( عرب فيها عن رغبته يف صداقة ملك الربتغال وحرصه على توثيق هذه الصداقة، بل 
واستعداده لتسليم القطيف إىل الربتغاليني، وكان يأمل يف املقابل باحلصول على دعم ملك 
الربتغال له السرتجاع حكمه الذي اغتصب منه يف البصرة. وأمام هذا العرض املثري للجدل 
إياه بتسليم القطيف  للتفاوض مع الشيخ مانع مطالباً  أرسل لويس فلكاو مبعوثاً برتغالياً 
قبل الشروع يف أي عمل عسكري مشرتك ضد البصرة، وأن يتعهد الشيخ مانع بدفع إتاوة 
سنوية هلرمز بعد استعادة حكمه على البصرة. وورد يف اخلطاب الذي كتبه قبطان هرمز 

إىل ملك الربتغال ما يأتي: 

»وصلتين قبل بضعة أيام رسالة من ملك األحساء الشيخ مانع يعرب فيها عن رغبته يف صداقة 
موالي، ويبني أنه مل يقم باالستيالء على القطيف إال من أجل تسليمها لكم، ويطلب أن حيظى 
من موالي بالدعم واملساعدة ضد البصرة ألنه كان ملكها الشرعي، إال أنها انتزعت منه 
بالقوة، فقمت بالرد على رسالته واليت محلها إليه مبعوث برتغالي، حيث تضمنت االشرتاط 
عليه بتسليم القطيف قبل كل شيء، لكونها كانت دائماً تابعة ململكة هرمز، وإذا ما فعل 
ذلك فإنه سينال مساعدة موالي ضد ملك البصرة ألنه أحق بامللك منه، ثم إذا ما فعل ذلك 
فعليه االلتزام بدفع مبلغ من املال كل عام خلزينة موالي، ألن من يدفع مللكنا أكثر سينال 

صداقته، والسيما أن جاللته ال يستفيد أبداً اآلن من ملك البصرة«.)2(

)1( المرجع السابق، ص 134.
)2( عبد اللطيف الحميدان )1997( مرجع سابق، ص.ص 95-94.
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دور محلة مراد شاه يف ترسيخ استقالل البحرين وسيادتها

تضمنت رسالة القبطان آنفة الذكر فقرة مهمة ذكر فيها لويس فلكاو حرصه على 
احلصول على أكرب قدر ممكن من إيرادات خزينة هرمز، األمر الذي يقتضي السعي من 
إيرادات البحرين: »فوزيرها ال يدفع شيئاً خلزينة هرمز منذ  أجل احلصول على جزء من 
لذا فمن احملتمل  اتفاق معه بذلك اخلصوص«،  بالرغم من عقد  أكثر من عشر سنوات 
أن رسالة الشيخ مانع قد أوحت له بإمكانية اختاذ القطيف قاعدة ميارس منها الضغط 

لضمان احلصول على إيرادات البحرين بانتظام.)1( 

وإذا كان مراد شاه قد امتنع عن دفع اإلتاوة السنوية هلرمز منذ عام 1534 وحتى عام 
املقابل  يف  الربتغالية  املصادر  فإن  املنطقة،  يف  سلطة  أي  عن  استقالله  لتأكيد   ،1544
البحرين؛  حلاكم  االستقاللية  النزعة  حيرتمون  كانوا  الربتغاليني  الضباط  أن  إىل  تشري 
ففي أعقاب املواجهة بني حاكم البحرين وحاكم القطيف حترك وزير هرمز الستغالل 
الفرصة وتوجيه ضربة مزدوجة ضدهما يف آن واحد بالتعاون مع الربتغاليني، إال أن القبطان 
الربتغالي دوميلو كان يرغب يف توظيف اخلالفات بني الطرفني بصورة أفضل وذلك حتى 
هذه  يف  طاقاتهم  الربتغاليون  يستنزف  ال  وحتى  القوى،  هذه  بصراعات  العثمانيني  يشغل 

الصراعات، ويصف ركن الدين هذه األحداث بقوله: 

»وملا علمت بهذه األحداث التحقت بالقبطان مرتني أفونسو دوميلو إلشعاره بها، وكذا 
الكاتب وأعيان الربتغاليني وقلت هلم أن عليهم إرسال أسطول حلماية البحرين أو بناء قلعة 
بالقطيف لضمان أمن البحرين، إال أن القبطان أجابين منذ ثالثة أيام أن موالنا امللك يتحمل 
مصاريف ضخمة باهلند وبهرمز، األمر الذي حيول دون إرسال أسطول إىل البحرين، واقرتح 
أن جيمع حاكم البحرين كل حماربيه وأقاربه وأن يستولي ملدة سنة على اجلبايات اليت قد 
تكون هناك للفرس، وذلك بقصد جتهيز أسطول ميكنه من االستيالء على القطيف. لذا 
بعث إليه القبطان برسالة موقعة من طرفه وكذا من لدن الكاتب خيربانه فيه أن العمل 
باقرتاحهما ميثل خدمة مللك الربتغال. وإنه يف حالة استيالئه على القطيف فإنه سيحتفظ بها 
لنفسه دون أن ينازعه يف ملكيتها أحد، وأكدا له أن ملك هرمز موافق على ذلك بدوره، 
وبعث له ملك هرمز بدوره خطاباً آخر، إال أن احلاكم مل ينفذ هذا االقرتاح بعد. وقد تطوع 

حممد بن رحال وحممد بن مسلم باملساهمة يف نفقات جتهيز ذلك األسطول«.)2( 

)1( المرجع نفسه.
)2( أحمد بوشرب )1984(، »مساهمة المصادر..«، مرجع سابق، ص 135.
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املنطقة، حيث ميكن  الربتغالية يف  السياسة  الرواية بصورة كبرية مع  وتنسجم هذه 
على  وحثه  البحرين  يف  الفرس  التجار  ضد  شاه  مراد  بتحريض  الربتغاليني  قيام  مالحظة 
أصل  من  يكن  مل  شاه  مراد  أن  إىل  واضحة  إشارة  ذلك  ويف  أمواهلم،  على  االستيالء 

فارسي.

ومن ناحية أخرى فإن الوثيقة آنفة الذكر تؤكد عدم وجود أي قوات برتغالية أو هرمزية 
يف البحرين، مما يعين أن البحرين كانت مستقلة عن أي هيمنة خارجية، بل إن الربتغاليني 
قد اقرتحوا على مراد شاه مجع قواته من حماربيه ومن أقاربه،)1( ملواجهة مانع يف القطيف، 

إذ مل تكن خزانة الربتغال آنذاك حتتمل توفري مبالغ لشن محلة ضد البحرين أو القطيف.

له  الوعود  وتقدميهم  شاه،  مراد  بسلطة  الربتغاليني  اعرتاف  فهي  األهم؛  اإلشارة  أما 
باسم نائب امللك الربتغالي وملك هرمز على حد سواء بأنهم سيعرتفوا باستقالل سلطته يف 

البحرين ويف القطيف دون أن ينازعوه عليهما إذا جنح يف شن محلته ضد مانع.

وجيدر التنبيه إىل أن مراد شاه قد امتنع عن شن محلة تهدف إىل االستيالء على القطيف 
رغم توفر املوارد الكافية لذلك، والسبب يف ذلك؛ علمه أن العثمانيني كانوا على وشك 
التوجه حنو القطيف لبسط سيطرتهم عليها، وبأنه لو دخل بقواته إىل تلك املناطق فسيجد 

نفسه يف املواجهة املباشرة مع القوات العثمانية، وهو أمر مل يكن يرغب يف التورط فيه.

والشيخ مانع، قرر دو سوزا شن محلة على  الربتغاليني  وعندما فشلت االتصاالت بني 
القطيف يف نوفمرب 1545، حيث تتحدث وثيقة برتغالية مطولة عن تفاصيل اهلجوم الربتغالي-
اهلرمزي على القطيف، والذي انتهى بتدمري قلعة القطيف وتسليمها إىل الوزير اهلرمزي بدر 
الدين الذي رافق تلك احلملة، علماً بأن الشيخ مانع قد تفادى مواجهة الربتغاليني يف تلك 

احلملة.

وباإلضافة إىل تقديم تفاصيل مهمة حول تلك احلملة، قام دي سوزا بإيراد عبارات تدل 
على أن الربتغاليني كانوا يتفادون البحرين منذ الكارثة اليت حلت بقواتهم عام 1529، 

واليت انتهت بوفاة قائدها سيما دا كونها، حيث يقول دي سوزا:

»ومبا أن مجيع الذين رافقوني قد عادوا ساملني، باستثناء اثنني قتال خالل املعركة، 
ووفاة آخر بسبب املرض، فقد أحاطتنا العناية اإلهلية يف البحرين ألن أرضها غري صحية 

)1( وفي ذلك إشارة واضحة إلى أن مراد شاه كان يتمتع بدعم عائلة كبيرة تمتلك قوة عسكرية ال يستهان بها.
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كما سبق جلاللتكم معرفته، عندما تويف اجلنود الذين رافقوا سيماو كونها«.)1(

ويدل ذلك على أنه مل يكن يف البحرين أي قوات برتغالية طوال الفرتة املمتدة ما بني عام 
1529 و1545، حيث حرص الربتغاليون على جتنب البحرين خوفاً من اإلصابة باحلمى اليت 

أودت حبياة أكثر من ثالمثائة جندي برتغالي عام 1529.

وبعد أن قام الربتغاليون بتدمري قلعة القطيف، أرسل حاكم قلعة هرمز الربتغالي لويس 
فلكاو خطاباً إىل نائب امللك الربتغالي يف جوا يقرتح فيه حتويل القطيف إىل قبطانية )أي 
وحدة إدارية برتغالية مستقلة بشؤونها على قدم املساواة مع مثيلتها قبطانية هرمز(، إال أن 
نائب امللك رفض هذا االقرتاح، قائاًل بأنه من األجدى للربتغاليني أن يقتصر وجودهم على 
جمموعة قليلة من القالع، حيث يتم تركيز قوتهم العسكرية حمدودة العدد، مما يضمن 
هلم توفري النفقات الباهظة بدالً من نشر أساطيلهم يف مناطق شاسعة، تتسبب يف حتميلهم 
الكثري من األعباء والتكاليف، كما أن القطيف من جهة أخرى قريبة من البصرة وأراضي 
الدولة العثمانية، ووجود الربتغاليني فيها سوف يستفزهم، ويقتضي ذلك أن تكون القوة 

الربتغالية يف حالة استنفار دائم خشية وقوع هجوم عثماني مباغت عليها.)2( 

العثمانيني  بني  املناوشات  اندلعت  ما  إذ سرعان  السياسة مل جتد كثرياً  ولكن هذه 
والربتغاليني يف اخلليج العربي، وبسط العثمانيون سيطرتهم الكاملة على القطيف سنة 
1550، وعينوا حممد فروخ باشا عليها، واستمر احلكم العثماني على األحساء والقطيف 
حتى عام 1671، أي ملدة 121 عاماً دون انقطاع. وقد فرضت هذه التطورات على حاكم 
قادتها  كان  واليت  املنطقة  يف  العثمانية  القوات  وجود  يف  يتمثل  جديداً  واقعاً  البحرين 

يطمحون بالسيطرة على البحرين.

)1( Arquivo Nacional da Torre do Tombo, )1960-1977(, As Gavetas Da Torre Do Tombo Lisboa. 
5/915-918.

)2( عبد اللطيف الحميدان )1997( مرجع سابق، ص99.
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املبحث الثالث 

العالقة بني البحرين والسلطة العثمانية 

املرحلة األوىل من التواجد العثماني يف اخلليج العربي )1550-1534(

الثالثة  بني القوى اإلسالمية  الثاني من القرن السادس عشر توتراً كبرياً  العقد  شهد 
العثمانية  الدولة  بني  املعارك  اندلعت  ما  وسرعان  والصفويون(،  والعثمانيون  )املماليك 
والدولة الصفوية، حيث تكبد الصفويون خسائر فادحة يف معركة جالديران عام 1514، 
وبعد ذلك بعامني شن السلطان العثماني سليم األول  )1512-1520( محلته الشهرية باجتاه 
العثمانية  السلطة  إىل  أقاليمها  املماليك وخضوع  دولة  بانهيار  انتهت  واليت  الشام ومصر، 

حبلول عام 1517.

ويف هذه األثناء كانت اجلبهة العثمانية األوروبية تشهد املزيد من املعارك اليت استمرت 
طوال الثلث األول من القرن السادس عشر وحتديداً يف اجملر وأملانيا. ومل يشعر العثمانيون 
حبرية التحرك يف الشرق إال بعد عقد معاهدة سالم مع آل هابسبورغ صيف عام 1533، مما 
دفع بالسلطان سليمان القانوني )1520-1566( لشن محلته الكبرية ضد الدولة الصفوية 
واليت دخل بها مدينة تربيز يف شهر يوليو 1534. ونتيجة هلذه املعركة احلامسة بدأت العشائر 
العربية تعلن انضمامها إىل السلطة العثمانية؛ حيث تسلم السلطان سليمان خالل مدة بقائه 
يف بغداد )من ديسمرب 1534 حتى أبريل 1535( خضوع راشد بن مغامس الذي أرسل ابنه 
مانع ومعه مفاتيح البصرة وتعهدات باحملافظة على والئه للعثمانيني، وكذلك قدم الرؤساء 
احملليون يف لورستان واحلويزة والئهم للعثمانيني، وقدمت أيضاً إىل بغداد يف ديسمرب 1534 

وفود من شيوخ القطيف والبحرين حاملني معهم رسائل ترحيب إىل السلطان اجلديد.)1(

لإلدارة  فعلي  بشكل  البصرة  انضواء  حتى  امسياً  ظل  األقاليم  هذه  خضوع  أن  إال 
املركزية العثمانية سنة 1546، حني انطلق إياس باشا على رأس قوات اإليالة إىل البصرة، 
ودخلها يف ديسمرب 1546 وجعلها مركزاً لإليالة، وأصبحت بذلك البصرة القاعدة البحرية 
العسكرية الثانية بعد السويس بالنسبة للعثمانيني، وأخذ العثمانيون على عاتقهم حماربة 
والية  أصبحت  عشر  السادس  القرن  منتصف  ومنذ  العربي.  اخلليج  مياه  يف  الربتغاليني 
األحساء حتت حكم والة عثمانيني برتبة بيلربي. ويف 1550 سيطر العثمانيون على القطيف 

)1( صالح أوزبران )1979(، مرجع سابق، ص 29.
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اليت أصبحت نقطة ارتكاز رئيسة للربتغاليني يف اخلليج العربي.)1(

كان وصول العثمانيني إىل مياه اخلليج العربي بالنسبة ملراد شاه فرصة كبرية للسعي 
إىل ترسيخ استقالل البحرين، وإبعاد خطر الغزو الربتغالي عنها، فبمجرد عودة وفد مراد 
شاه من بغداد عقب إظهار خضوعه للسلطة العثمانية سنة 1534، امتنعت البحرين عن دفع 

اإلتاوة السنوية إىل هرمز طوال الفرتة املمتدة ما بني عام 1534 و1544.)2( 

وعلى الرغم من ذلك فقد استطاع حاكم البحرين أن حيافظ على عالقات طيبة مع 
إقامة عالقات  دأب على  فقد  بالده.  استقالل  احرتام  الربتغاليني  يفرض على  وأن  هرمز، 
سواء،  حد  على  الربتغالية  السلطة  ومع  العثمانية  الدولة  مع  الكواليس  خلف  دبلوماسية 
وكان من اجللي أن اهتمام مراد الرئيس كان منصباً حنو محاية استقالل البحرين عن 

أي من هاتني القوتني. 

البحرين،  استقالل  على  احملافظة  على  شاه  مراد  حرص  يقدرون  الربتغاليون  وكان 
ويدركون يف الوقت ذاته عدم قدرتهم على شن محلة الحتالل البحرين أو حتى للبقاء فرتة 
طويلة يف القطيف إذا قرروا مهامجتها، ولذلك فإنهم عرضوا على مراد شاه أن يشن محلة 
تتكون من قواته اخلاصة والقبائل العربية املتحالفة معه ليستولوا على القطيف عام 1544، 

ونص اخلطاب الذي أرسله نائب امللك الربتغال إىل مراد شاه بأنه:

»يف حالة استيالئه على القطيف فإنه سيحتفظ بها لنفسه دون أن ينازعه يف ملكيتها 
أحد«.)3(

ولكن مراد شاه مل يتجاوب مع ذلك العرض ألنه كان يدرك قرب قدوم العثمانيني، 
وبأن  والربتغاليني،  العثمانيني  بني  عسكرياً  تصعيداً  يشهد  العربي  اخلليج  كان  فقد 
ذاته كان  الوقت  العثمانيني، ويف  املواجهة مع  أن تضعه يف خط  محلة كهذه من شأنها 
الربتغاليون والعثمانيون يعدون اخلطط حلرب شاملة تستمر عقداً من الزمان وكان كال 
الطرفني يفكران يف احتالل البحرين بهدف االستفادة من موقعها االسرتاتيجي وقلعتها 

احلصينة على حد سواء.

)1( فاضل بيات )2007( الدولة العثمانية في المجال العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت. ص 502.
)2( عبد اللطيف الحميدان )1997( مرجع سابق، ص.ص 95-94.

)3( أحمد بوشرب )1984(، »مساهمة المصادر..«، مرجع سابق، ص 135.
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العمليات العثمانية يف اخلليج العربي )1550-1560( واالستهداف املباشر للبحرين

كانت سنة 1550 حامسة بالنسبة للصراع الربتغالي-العثماني يف اخلليج العربي؛ ففي 
هذا العام قرر العثمانيون توحيد قواتهم يف احمليط اهلندي ووضعها حتت قيادة أمريال أو 
الشهري  اجلغرافية  اخلرائط  وواضع  العثماني  املالح  وعني  األمحر،  البحر  قابودان  باشا 
تعيني  مت  نفسه  العام  ويف  األمحر،  البحر  قابودان  منصب  يف  بريي  الريس  الدين  حميي 
أفونسو دي نورونها مبنصب نائب امللك )1550-1554( الذي ما إن استقر يف جوا حتى أمر 
العربي، وكانت احلملة  واخلليج  البحر األمحر  العثمانيني يف  بتشكيل محلتني حملاربة 
عشر  تسعة  من  احلملة  وتشكلت  نورونها،  دي  أنطونيو  أخيه  ابن  بقيادة  للخليج  املتجهة 
سفينة حتمل 1200 جندي برتغالي، حيث كانت وجهتها األوىل القطيف اليت خضع أهلها 

للحكم العثماني يف ذلك العام.

وملا وصلت احلملة إىل هرمز انضم إليها ثالثة آالف مقاتل هرمزي.

وبأسطول  القطيف،  يف  عثمانية  حبامية  حماطاً  نفسه  شاه  مراد  وجد  ما  وسرعان 
برتغالي حياصرها بأكثر من أربعة آالف مقاتل. وبعد أن متكن الربتغاليون من اقتحام 
انسحبوا  ثم  وجيزة  لفرتة  البصرة وحاصروها  توجهوا حنو  باملدافع  القطيف ودكها  قلعة 

منها دون قتال.)1(

وجودهم  توطيد  يف  والربتغاليون  العثمانيون  شرع  القطيف،  يف  املواجهة  تلك  وبعد 
وتقوية  مسقط  دفاعات  بتعزيز  الربتغالية  السلطات  قامت  فقد  املنطقة،  يف  العسكري 
قالعها، وحصنت قلعة جلفار، يف حني أرسل السلطان سليمان أوامر إىل القوات البحرية 
العثمانية يف البحر األمحر بالتوجه حنو اخلليج العربي ومقاتلة الربتغاليني، وأرسل القائد 
العثماني الريس بريي للقيام مبهمة إقامة حاجز حبري يف اخلليج العربي، فخرج على رأس 
قوة حبرية مكونة من ثالثني سفينة حربية على متنها 16 ألف مقاتل من السويس متجهاً 
لفرتة  عليها  وسيطر  مسقط،  يف  بالربتغاليني  هزمية  أحلق  أن  وبعد  ُعمان،  سواحل  حنو 
وجيزة فشلت قواته يف الصمود أمام املدافع الربتغالية أثناء حصارها هلرمز، فانسحب إىل 
البصرة بعد سلسلة من اإلخفاقات، ومنها عاد إىل مصر حيث أعدم هناك.)2( وتشري املصادر 
البحرية  القوات  قائد  حتدث  حيث  البحرين،  باحتالل  أوامر  لديه  كانت  أنه  الربتغالية 
امللك يف جوا إىل مراد شاه،  نائب  نورونها عن خطاب أرسله  العربي  الربتغالية يف اخلليج 
يعلمه بنوايا العثمانيني يف مهامجة البحرين وينصحه باالستعداد لتلك احلملة، وورد فيها: 
)1( Danvers, F.C. )1966( The Portuguese in India, p 492.

)2( بدر الدين الخصوصي )1984(، مرجع سابق، ص 26.
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البحرين( قد  واملوجهة إىل مراد رئيس )حاكم  لي  بعثها سيادتكم  اليت  الرسالة  »إن 
حولتها إليه على الفور، وكتبت إليه أن يستجمع قواته يف حال جميء األتراك لالستحواذ 

على البحرين، وذلك لكي يتمكن من الدفاع عن نفسه، مما ميثل خدمة ملوالنا«. )1(

وتدل هذه الوثيقة على عدم وجود قوات برتغالية أو هرمزية يف البحرين، حيث كان 
قواته«،  »أن يستجمع  أن حيثه:  نورونها  يتمتع بسلطة مطلقة فيها، مما اضطر  مراد شاه 
وذلك لكي »يدافع عن نفسه«، وكان نائب امللك جبوا قد رفض مقرتحات ببسط السيطرة 
الربتغالية على البحرين، نظراً لقلة عدد القوات الربتغالية املتواجدة يف املنطقة وقلة املوارد 

املالية اليت ال تتحمل محلة كهذه.

ويف أغسطس 1553 عني مراد باشا قائداً لألسطول العثماني يف البحر مبهمة تتطلب 
ولكنه  األمحر،  البحر  إىل  سيئة  حالة  يف  بريي  تركه  الذي  العثماني  باألسطول  العودة 
اضطر للرتاجع باألسطول إىل البصرة بعد أن تعرض هلزمية أخرى على يد نورونها بالقرب 

من هرمز.

العثمانيون قد جنحوا يف إعادة جتهيز األسطول وصيانته،  وحبلول يوليو 1554 كان 
اخلروج  مهمة  إليه  وعهدت  البحر  أمري  منصب  يف  علي  سيدي  الشهري  الكاتب  وعني 
البصرة  البحر األمحر، ويف طريقه إىل  به إىل  والعودة  العربي  باألسطول من مياه اخلليج 
بتقديم  قام  الذي  مراد شاه،  قابل حاكمها  البحرين حيث  إىل  علي  وصلت سفن سيدي 
انطباعات طيبة  الربتغاليني، وحرص أن يرتك لدى سيدي علي  للعثمانيني حول  معلومات 
حيث قدم له مياهاً عذبة من قاع اخلليج العربي، وقد حتدث سيدي علي عن تعاون حاكم 

البحرين معه يف تلك احلملة قائاًل:

دلياًل فسألناه  بالقرب من األحساء وهناك وجدنا  الواقعة  القطيف  إىل مدينة  »وصلت 
عن العدو الربتغالي، ومل نتمكن من احلصول على خرب بهذا الشأن، فاجتزنا البحر إىل 
البحرين، حيث التقينا مبراد ريس وهو حاكم البحرين فسألناه عن العدو فقال أيضاً إن 

العدو ليس يف البحر«.)2(

ولكن الربتغاليني كانوا يرتصدون خفية لألسطول العثماني الذي وقع فريسة لقوات 
نورونها، وأحلقت بهم هزمية كبرية، ومع ذلك فقد جنح سيدي علي من اإلفالت ببعض 

القطع املتبقية من أسطوله إىل اهلند.)3(  

)1( نشرت هذه الوثيقة في: صالح أوزبران )1979(، مرجع سابق. ص.ص 76-80، ومصدرها في األرشيف البرتغالي: 
.)5r )v( 3 fol 9-Doc ,89 Maco ,la Parte ,CC(

)2( سيدي علي )1895( مرآة الممالك، إقدام مطبعه سي، إسطنبول، ص.ص 38-37.
)3( نيقوالي إيفانوف )2004(، مرجع سابق، ص.ص 115-113.
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احلملة العثمانية على البحرين بقيادة مصطفى بيلربي عام 1559

عني العثمانيون حممد باشا فروخ )1550-1554( حاكماً على القطيف بعد أن خضعت 
حلكمهم، وقد كان حملمد باشا دور إجيابي يف تقسيم والية األحساء والقطيف إىل أقضية 
حبيث يكون لكل قضاء حامية عسكرية ومركز متوين وقائمقام يتوىل األمور اإلدارية، 
كما شرع يف توطني القبائل العربية املوالية يف املنطقة لصد غارات البدو، واهتم كذلك 
بتعزيز دفاعات البالد أمام الغزاة من ناحية البحر فركز احلاميات يف املوانئ واألسياف. 
وبعد أن تويف يف األحساء سنة 1554 خلفه شقيقه مصطفى باشا فروخ )1554-1559( الذي 

شرع بعد توطيد نفوذه يف التجهيز حلملة بهدف إخضاع البحرين.)1(

وكان حاكم البحرين، مراد شاه، يتحسب هلذه احلملة فسارع إىل إرسال الوفود إىل 
السلطة العثمانية لتأكيد والئه للسلطان سليمان القانوني، الذي أصدر »خطاً شريفًا« عام 

1558، يعرتف فيه حبكم مراد شاه على البحرين، ونصها:

»بناء على ما عرضه األمري جالل الدين مراد خان حاكم والية جزر البحرين من الوالء 
للسدة العلية العثمانية، وطلب أن تكون تلك األيالة يف حوزة واليته، لذلك فقد قلدناها له 
وفوضناها إليه، ونفذنا كالمه بأن تكون مسؤولية تلك األيالة يف يد األمري جالل الدين 
مراد خان  ومن بعده يقلدها  أخاه شهاب الدين خان أبو النقا، وألبناء مراد خان من بعده 

ومن عقبه على أن يسريوا حبكم الشرع القويم«.)2(

بل شرع يف االستيالء على أموال التجار  ولكن مصطفى بيلربي مل يعر ذلك اهتماماً 
احلملة  وصلت  وقد  بها.  القيام  يعتزم  كان  اليت  للحملة  حتضرياً  القطيف،  يف  وسفنهم 
السفن األصغر حجماً  البحرين يف سفينتني كبريتني وجمموعة من  إىل  بالفعل  العثمانية 
هذه  ويف  البحرين،  قلعة  وحاصرت  966هـ،  رمضان   13 يف  وذلك  جندي،   1200 وعليها 
العسكري  احلاكم  نورونها  دي  أنطونيو  إىل  مستعجاًل  نداء  مراد  الريس  أرسل  األثناء 
الربتغالي بهرمز خيربه بهجوم مصطفى باشا، فقام نورونها بتجهيز محلة بقيادة أخيه جواو 
دي نورونها مكونة من عشر سفن هرعت إىل البحرين، إال أن البحرية العثمانية تصدت له 

يف مشارف اجلزيرة وقاتلته وأجربته على االنسحاب إىل الشاطئ املقابل. 

ثم مل يلبث نورونها أن أوفد محلة أخرى بقيادة ألفارو دي سلفريا ومعه عدد من السفن 
العثمانية،  املقاومة  دحر  من  االثنان  ومتكن  سفينة   22 احلملتني  سفن  تعداد  بلغ  حبيث 

)1( علي الدرورة )2001( تاريخ االحتالل البرتغالي للقطيف، المجمع الثقافي، أبو ظبي. ص.ص 172-171.
)2( نقاًل عن مجلة الوثيقة، العدد 15، يوليو 1989، مركز الوثائق التاريخية، البحرين، ص. 79.
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وتوجها حنو سواحل البحرين اليت كانت مطوقة ببقية األسطول العثماني، حيث اشتبك 
الطرفان وقام حممد بيك قائد صنجق األحساء بقيادة عدد من الفرسان االنكشارية جيء 
النزول براً من الربتغاليني، أما مصطفى باشا فقد  بهم من بغداد فهاجم بشدة من حاول 

كان يدير املعركة من مدينة املنامة.

فارسي  جندي  بثالمثائة  العثمانية  القوات  ضد  معارك  سلسلة  مراد  ريس  خاض  وقد 
أن  إال  رحال،  بن  حممد  يعاونه  الربتغالية  القوات  دعم  بهدف  العرب  الفرسان  من  وفرقة 
الربتغاليني أوشكوا على االنكسار، وقتل يف إحدى هذه املعارك قائد احلملة الربتغالي 
جواو دي نورونها، فقام حاكم قلعة هرمز الربتغالي بإيفاد بريو بيتشو ليحل حمله ثم تبعه 
بنفسه، وبذلك مت تطويق القوة العثمانية بني دفاعات البحرين الربية واألسطول الربتغالي، 
ويف هذه األثناء قتل قائد احلملة العثماني مصطفى باشا فانهارت معنويات قواته، ودبت 

اجملاعة يف صفوفهم.

ونتيجة لتلك األوضاع فقد رغب الطرفان يف التفاوض، ومت إيفاد حممد بيك وسلطان 
اليت  الربتغالية  القوات  البحرين وقائد  للتفاوض مع حاكم  القطيف  علي بيك قائد موقع 
وأن  لديهم  الربتغاليني  األسرى  عن  العثمانيون  يفرج  أن  على  االتفاق  ومت  لنجدته،  قدمت 
يعيدوا معهم غنائم احلرب اليت كسبوها، كما التزم العثمانيون بدفع مائة ألف دوكات 

للربتغاليني، ومسح هلم نظري ذلك بالعودة إىل القطيف ساملني.

ويف غضون تلك املعارك بلغ عدد قتلى الربتغاليني -حسب تقديراتهم- أكثر من سبعني 
قتياًل، أما العثمانيون الذين عادوا إىل القطيف فكانوا مائيت مقاتل من أصل 1200 قدموا 
إىل البحرين، وقد استمرت املعارك مدة ستة أشهر تقريبًا، حيث رحلت القوات العثمانية 

عن البحرين يف شهر أبريل 1560.)1(

وعلى الرغم من تربؤ السلطان العثماني سليمان القانوني من تلك احلملة، وتعهده مبعاقبة 
بيلربي األحساء، إال أن املصادر العثمانية تؤكد مشاركة قوات فرق االنكشارية، وفرقة 

اجلنولليان، وعدد من الفرسان الذين قدموا من البصرة وبغداد لنجدة قوات األحساء.

كما يالحظ تركيز القوات العثمانية الغازية على القلعة، حيث احنصر مسرح العمليات 
العسكرية يف منطقة القلعة، وذلك ملوقعها اهلام يف اجلزء الشمالي من جزيرة البحرين، 
الزراعي  النشاط  وعلى  املالحية،  احلركة  على  السيطرة  من  عليها  االستحواذ  وميكن 

)1( فالح حنظل )1997( مرجع سابق، ص 395.
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عام  الغازية  الربتغالية  القوات  تركيز  فقد كان  ولذلك  بأسرها،  البحرين  والتجاري يف 
1529 منصباً حنو السيطرة على القلعة بينما بقيت مدينة املنامة وغريها من مدن البحرين 

بعيدة عن ذلك الصراع.

ويف تقرير مطول أعده قائد احلملة الذي خلف مصطفى بيلربي بعد وفاته باحلمى يف 
العثماني، حيث  اهلجوم  التعامل مع  براعة مراد شاه يف  الكاتب عن  البحرين،)1( حتدث 
سارع باالستنجاد بالقوات الربتغالية اليت هرعت لدعمه خوفاً من أن يتعرض ميزان القوى 
يف اخلليج العربي لالختالل. ويظهر يف ثنايا الوثيقة أن البحرين مل يكن يوجد بها حامية 
تتوىل مسؤولية األمن والدفاع عن  البحرين هي اليت  أو هرمزية بل كانت قوات  برتغالية 
أراضيها، وكانت قوات البحرين آنذاك تتكون من: فرقة من قوات مراد شاه اخلاصة، 
من  فرقة  إىل  باإلضافة  رحال،  بن  حممد  يقودها  كان  اليت  العربية  القبائل  من  وفرقة 

الفرسان يصل تعدادها إىل حوالي 400 مقاتل.

وتتحدث الوثيقة العثمانية عن ثالث جلسات عقدت بني القوات العثمانية من جهة، ومراد 
وأسفرت  بنفسه،  املفاوضات  دفة  مراد شاه  أدار  أخرى، حيث  من جهة  والربتغاليني  شاه 

املفاوضات يف جلستها األوىل عن االتفاق على:

إطالق  إىل  باإلضافة  العثمانيني  حبوزة  كانت  اليت  واخليول  واألموال  املدافع  »تسليم 
سراح األسرى... وتقديم 35 فرسًا، وتسليم بيلربي األحساء 240.000 آقجة«.

ونظراً لرفض مصطفى بيلربي هذه الشروط اندلع القتال مرة أخرى، ثم عقدت جلسة 
مفاوضات ثانية يف القلعة حبضور:

وآخر  هرمز،  من  ممثل  حضره  كما  لشبونة،  من  قدم  كبرية  برتبة  برتغالي  »ممثل 
مبتعثاً  التقرير  هذا  كاتب  وكان  األحساء،  وبيلربي  اجلزيرة  يف  العثماني  اجليش  ميثل 
كذلك لتمثيل القوات العثمانية يف االجتماع. ويف احملادثات اليت دارت بني هذه األطراف 
قد  السلطان سليمان  إن  مراد:  الريس  له  قال  حيث  حرج،  ملوقف  العثماني  املمثل  تعرض 
منحه كتاب العهد وأنه بهذه احلملة يكون قد نقض عهده وخالف وعده، وعلى ذلك فإنه-
ويطلعهم على حقيقة  اهلند كافة  أمراء  بني  مراد- سينشر قصة هذا احلدث  الريس  أي 

)1( توجد هذه الوثيقة في أرشيف متحف طوب قابي تحت رقم )NE 3004(، وهي مكتوبة بخط أحد المشاركين في الحملة العثمانية في 
أربع صفحات، ولكن ال يذكر فيها اسم الكاتب وال تاريخ االنتهاء من كتابة التقرير وإن كان يتحدث بصورة واضحة عن تفاصيل حملة 
966هـ/1559م العثمانية على البحرين. وقد نشرها أورهنلو باللغة التركية في مجلة التاريخ الصادرة عن كلية اآلداب بجامعة اسطنبول 
في عددها السابع عشر الصادر عام 1968، ثم ترجمها إلى العربية حسين علي الداقوقي ونشرها في مجلة دراسات الخليج والجزيرة 

العربية في العدد 24، أكتوبر 1980، ص.ص 220-211.
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سلطنته، فأجابه الوفد العثماني بأن السلطان مل يقم بأي عمل خيالف عهده، ألن السلطان 
ال يعلم بأمر هذه احلملة شيئًا، فإذا عمل الريس مراد جهده وجد يف إنقاذ اجليش العثماني 
فإن السلطان سيغمره بإحسانه الواسع، وعندئذ أجاب حاكم البحرين باملوافقة وتعهد بأن 

ال تتعدى أخبار هذه احلملة منطقة البصرة«.)1(

واهلرمزيني  الربتغاليني  على  خيفي  يكن  مل  شاه  مراد  أن  اجللسة  هذه  يف  ويالحظ 
اتصاالته مع العثمانيني، وحصوله على عهد باألمان من قبل السلطان سليمان، وقد أقر 
الربتغالي- الطرف  من  ومسمع  مرأى  على  شاه  مراد  ذكره  ما  بصدق  العثماني  الوفد 

اهلرمزي.

إدارة  من  متكن  قد  شاه  مراد  أن  إىل  يشري  التقرير  كاتب  فإن  أخرى  ناحية  ومن 
املفاوضات بدهاء واستطاع أن يضع الوفد العثماني يف موقف حرج عندما هدد بنشر قصة 
احلملة العثمانية على البحرين يف أرجاء احمليط اهلندي، حيث كان العثمانيون يبحثون عن 

موطئ قدم وحياولون التحالف مع بعض القوى املناوئة للربتغاليني.

قبل  من  املبذولة  اجلهود  جنحت  نتائج،  أي  عن  تسفر  مل  ثالثة  مفاوضات  جلسة  وبعد 
حيث  اجلزيرة،  يف  احملاصرة  العثمانية  القوات  إلنقاذ  القطيف  صنجق  بيك  علي  سلطان 
القوات  لإلفراج عن  الربتغالي يف هرمز  البحر  أمري  مع  اتفاق  إلبرام  حصل على صالحية 
احملاصرة على أن يدفع تعويضات هلم، وأن يتخلى املقاتلون عن مجيع خيوهلم، وعلى هذا 

األساس نقلت القوات العثمانية إىل ميناء القطيف بالسفن الربتغالية يف مخس دفعات. 

وقد دفعت هذه النهاية املأساوية للحملة بالعثمانيني ألن يصرفوا عن النظر عن حماولة 
يف  واضعني  اجلزيرة  استقالل  حيرتمون  جعلتهم  كما  طويلة،  لسنوات  البحرين  مهامجة 
اعتبارهم أن بإمكان حاكم البحرين أن يؤجج ثورات يف منطقة األحساء إضافة إىل األخذ 

يف االعتبار أن بإمكان الريس مراد االعتماد على األسطول الربتغالي حلماية اجلزيرة. 

نتائج محلة مصطفى بيلربي ضد البحرين يف الوثائق العثمانية

أظهرت الوثائق العثمانية أن محلة مصطفى بيلربي كان هلا آثاراً مدمرة على األوضاع 
العامة يف إقليم األحساء. فقد تكبد العثمانيون أكثر من ألف مقاتل يف محلتهم، وتركوا 
هنالك كمية من املدافع واخليول وغريها من العتاد احلربي، باإلضافة إىل إحراق سفنهم 

من قبل الربتغاليني.

)1( المصدر السابق.
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وسرعان ما بدأت ردود األفعال ترد من إسطنبول إىل واليات بغداد والبصرة واألحساء 
عن تلك احلملة:

ففي حكم سلطاني موجه إىل حاكم البحرين مراد شاه )صدر يف 30 سبتمرب 1559( 
أكد السلطان سليمان عدم معرفته بتلك احلملة، ووعد مبعاقبة املسؤولني عنها، ونص 

اخلطاب على ما يأتي:

»إنك أرسلت أشخاصاً مرات عديدة إىل بالطنا السامي، وعرضت علينا طاعتك لنا، 
احملافظني  مجيع  بذلك  وأخطرنا  البحرين،  والية  قلدناك  بأننا  إثبات  شهادة  ومنحناك 
دون  البحرين  بغزو  قام  قد  األحساء  حمافظ  باشا  مصطفى  بأن  اآلن  ومسعنا  اجملاورين، 
السفن  بعض  الربتغاليون  حجز  وكذلك  ضده،  اإلجراءات  بعض  اختذت  وأنك  منا،  إذن 
العثمانية، ولذلك فإننا قررنا عزل مصطفى باشا عن منصبه بسبب ما قام به من اعتداء، 
العثمانية،  أن ترد اجلنود إىل احملافظ يف األراضي  وعينا حمافظاً جديداً حمله، وعليك 
وسننزل بهم العقاب الذي يستحقونه، وسيكون حمافظونا ومجيع موظفينا يف األحساء 

جممعني على تنفيذ إرادتنا حتى ال يتمكن العدو من إحلاق أي ضرر بذلك اإلقليم«.)1( 

ويف حكم موجه إىل بيلربي البصرة أكد الديوان اهلمايوني أنه قد تبلغ باحلملة وأن 
الربتغاليني قد استولوا على سفن عثمانية وبأنهم يقومون اآلن بتقديم الدعم ملراد شاه، هلذا 
مت إرسال حكم شريف ملراد شاه، وطلب السلطان من بيلربي البصرة إيصاله إليه، وأن 

يرسل من جانبه رسالة أيضاً يسعى فيها الستمالته.)2( 

ويبدو أن مراد شاه مل يستجب لذلك اخلطاب، حيث ورد تقرير يف 30 يناير 1560، 
العثمانيني  اجلنود  غزو  بعد  الربتغاليني«  »بالكفار  استنجد  قد  شاه  مراد  أن  يؤكد 
فانقطعت  اإلسالمية  السفن  على  واستولوا  اجلزيرة  قصدوا  »الكفار  وأن:  البحرين، 
شهرين  العثمانيني  اجلنود  معاناة  استمرت  وقد  اجلزيرة«،  يف  السبل  العثمانيني  باجلنود 
املوصل  اليوم نفسه صدر حكم موجه إىل أمري صنجق  بعد ذلك اخلطاب.)3( ويف  آخرين 
مراد بيك بتعيينه حاكماً على إيالة األحساء، وطلب منه أن يقيم عالقة جيدة مع العشائر 

املوجودة يف املنطقة، وأن ال يتدخل بشؤونهم أو يعتدي عليهم.)4(

سبتمبر  966هـ/30  الحجة  ذي   27 في  مؤرخة   ،364 الوثيقة:  رقم   ،139 3 ص  رقم:  المهمة  دفتر  الوزراء،  رئاسة  )1( أرشيف 
.1559

)2( دفتر المهمة رقم 3، ص 140، الحكم رقم: 366، وقد استفاد الباحث من مجموعة الوثائق العثمانية التي ورد الحديث عنها في: 
فاضل بيات )2007( الدول العثمانية في المجال العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ص.ص 514-505.

)3( دفتر المهمة رقم 3، صفحة 258، الحكم رقم: 747.
)4( دفترالمهمة رقم 3، الصفحة 140، رقم الحكم: 367.
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ورد  أبريل،  شهر  يف  القطيف  إىل  العثمانيون  اجلنود  وعاد  األحداث  انتهت  أن  وبعد 
تقرير مقتضب بتاريخ 14 مايو 1560، يشري إىل أن بيلربي األحساء قام حبملة فاشلة على 
البحرين، وبعد وفاته قام األمراء واآلغاوات وطائفة القول، بعقد اتفاقية صلح مع الكفار 
الربتغاليني، أعطوا مبوجبها كل ما ميتلكه مصطفى باشا هلم، وكان ضمن مقتنياته 
سيف ذهيب، وأمتعة خاصة، وخيول، ومبلغ كبري من املال، ومتكنوا من إنقاذ أنفسهم.
)1( وورد يف التاريخ نفسه تقرير عن تدهور األوضاع األمنية يف القطيف، وذلك ألن طائفة 

اجلنولليان: »قد سلموا خيوهلم وأسلحتهم إىل الكفار يف البحرين«، األمر الذي أدى إىل 
بقائهم من دون خيول أو أسلحة بعد وصوهلم إىل األحساء: »وهم ال يتمكنون من مغادرة 

القلعة عند تعرضهم العتداء الكفار«.)2(

وتشري املصادر العثمانية إىل ضعف الدفاعات العثمانية يف األحساء عقب هذه احلادثة 
حيث حاصر الربتغاليون القطيف وأضرموا النار فيها، كما أخذت سفنهم جتول يف سواحل 
األحساء دون أن يتمكن العثمانيون من التعرض هلا بسبب فقدانهم لعدد كبري من السفن 
واملقاتلني واخليول واألسلحة يف محلة البحرين. كما انعكست هذه اهلزمية املروعة على 
األوضاع األمنية يف األحساء؛ حيث تشجعت بعض القبائل العربية على شق عصا الطاعة 
عن العثمانيني مستفيدين من حالة الفراغ اليت شابت اإلقليم عقب هزمية القوات العثمانية 

ومقتل مصطفى بيلربي.)3(

ونظراً ألن العثمانيني مل يتمكنوا من السيطرة على البحرين، ومل ينجحوا يف هز قوة 
الربتغاليني البحرية خالل محالتهم يف اخلليج العربي )1551-1559(، فإنهم قرروا التخلي 
عن خمططاتهم الرامية إىل القضاء على األسطول الربتغالي يف ضربة واحدة، ويف الوقت 
ذاته مل يتمكن الربتغاليون من زعزعة مواقع العثمانيني يف البصرة وشرقي شبه اجلزيرة 

العربية.

ويف مطلع ستينيات القرن السادس عشر شرع العثمانيون يف تبين سياسة جديدة تهدف 
أمر  اخلليج  البحري يف  نفوذهم  القضاء على  بأن  أدركوا  بعدما  الربتغاليني،  مهادنة  إىل 
متعسر، وظهرت بوادر اسرتضاء الربتغاليني والسعي إلقامة عالقة طيبة معهم يف خطاب 
أرسله ألفارو دي نورونها حاكم قلعة هرمز إىل امللك دون جوان الثالث سنة 1562، وأشار 
وأنهم  الربتغاليني،  أمام  مفتوحة  البصرة  تظل جتارتهم يف  بأن  العثمانيني  اهتمام  إىل  فيه 

)1( دفتر المهمة رقم 3، ص 381، رقم الحكم: 1128.

)2( دفتر المهمة رقم 3، ص 382، رقم الحكم: 1130.
)3( دفتر المهمة رقم: 3، األحكام رقم: 11245 و1446، و1146. 
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كتبوا بهذا الشأن رسائل عدة إىل ملك الربتغال، كما أشار إىل التسهيالت التجارية ما 
بني البصرة وهرمز.)1( ويف االجتاه نفسه بعث السلطان العثماني سليمان القانوني إىل امللك 

الربتغالي سباستيان رسالة يف العام 1564 يقول فيها: 

»إن كان قصدكم الصلح والسالم فكفوا أيديكم عن االعتداء على احلجاج والتجار 
عند وصول رسالتنا اهلمايونية، وابعثوا إلينا رسالتكم مع مندوبكم املعتمد عليه ليصار 

إىل تقرير النظام يف تلك األصقاع«.)2(

جتدد االهتمام العثماني بالبحرين )1577-1570(
عندما قارب العقد السادس من القرن السادس عشر على االنقضاء، بدأت تظهر مالمح 
تقارب بني أهل البحرين والسلطة العثمانية يف األحساء، ففي حكم سلطاني صدر يف 9 

يونيو 1568 ورد فيه: 

»إن زين الدين أمحد وفضل اهلل ومشس الدين وعبد اهلل ومشس الدين اآلخر وحممد 
وعلي وهم من األعيان الساكنني يف جزيرة البحرين كانوا على الطاعة يف السابق، وقد 
أرسلوا رسالة إىل بيلربي األحساء يناشدونه بناء برج على غرار برج ميناء العقري، وذلك قبالة 
قلعة العدو، ويتم بذلك ضبط البالد والرعايا، وإخضاع أمري القلعة، وأعلموه أن مستلزمات 

البناء من حجر وجص متوافرة يف اجلزيرة«.

لتلك الفكرة، حيث رد على ذلك  الديوان اهلمايوني مل يظهر محاساً كبرياً  غري أن 
)أي  البالد  فتح  يف  سيساهم  الربج  بناء  كان  إذا  ما  يف  استفسارات  مبجموعة  اخلطاب 
البحرين(، ومن يغطي تكلفة البناء، وما الفائدة املادية اليت جتنيها الدولة العثمانية بعد 

بناء هذا الربج.)3(

الربتغالي يف  العسكري  التصعيد  إثر  بالبحرين جتدد على  العثماني  االهتمام  ولكن 
إىل  إسطنبول  من  ورد  خطاب  ففي  عشر،  السادس  القرن  سبعينيات  مطلع  منذ  املنطقة 
حاكم عدن عام 1570، أشار السلطان سليم الثاني )1566-1574( إىل تزايد احلمالت 

الربتغالية يف اخلليج العربي، وورد يف اخلطاب:

على  يغريون  يزالون  ال  الربتغاليني  الكفرة  أن  البحرين  من  الواردة  املعلومات  »أفادت 
)1( أحمد العناني )1984( »البرتغاليون في البحرين في القرنين السادس عشر والسابع عشر«، مجلة الوثيقة، ع4، يناير 1984، 

مركز الوثائق التاريخية، البحرين. ص 106.
)2( جاهد بلطجي )1989( »صراع الدولتين العثمانية والبرتغالية في الخليج العربي«، مجلة الوثيقة، ع15، يوليو 1989، مركز 

الوثائق التاريخية، البحرين. ص 62.
)3( الحكم رقم 1406، دفتر المهمة رقم: 7، ص 487.
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إىل  ضررهم  يصل  وقد  أمواهلم،  ونهب  املسلمني  بأسر  فيها  فيفسقون  بسفنهم  جوانبها 
جوانب خما وعدن«.)1(

وحتدثت املصادر العثمانية سنة 1573 عن استمرار السفن الربتغالية يف مهامجة البحرين 
وسواحل القطيف، حيث وردت األوامر السلطانية إىل بيلربي البصرة أن يدافع:

»بصورة جيدة عن أراضينا يف السواحل، وعن جزيرة البحرين حسب ما تراه مناسبًا«.)2(

وأشار تقرير آخر أن الربتغاليني قد استولوا على بعض السفن بالقرب من البحرين وأسروا 
موفد الرستان إليها، وطلب من حاكم األحساء أن يعمل على رد العدوان الربتغالي.)3(

ويستنتج من ذلك اخلطاب أن البحرين مل تكن خاضعة حلكم الربتغاليني، ويف الوقت 
نفسه مل تكن خاضعة لسلطة العثمانيني، وذلك على الرغم من التقارب مع مراد شاه يف 
هلا  يتعرض  كان  اليت  للتهديدات  ونتيجة  البحرين،  على  الربتغالية  التعديات  انتشار  ظل 
العثمانيون من قبل القوات الربتغالية على شواطئ األحساء، فقد بدأت تلوح يف األفق فكرة 
الوجود  العثمانية ضد  الدفاعات  تعزيز  بهدف  البحرين  على  لالستيالء  شن محلة جديدة 

الربتغالي يف مياه اخلليج العربي.

إلخضاع  محلة  بشن  القيام  فيه  يقرتح  خطاباً  األحساء  بيلربي  أرسل   1575 عام  ففي 
البحرين، وذكر فيه بأن إيرادات البحرين السنوية ستكون كبرية، وبناء على ذلك قام 
السلطان مراد الثالث )1574-1595( بتكليف حاكم البصرة أن يكتب تقريراً مفصاًل 

يتضمن: 

»كيفية التحضري للقيام بهذه احلملة وفق معرفتك، وأن تذكر عدد السفن املطلوبة 
من  األمر  يتطلب  وكم  عليها،  احلصار  لفرض  املطلوبة  املدافع  نوع  وما  القلعة،  ملهامجة 
واملؤن  املدافع  توفري  وهل ميكن  القلعة،  ملهامجة  والتجهيزات  واملؤن  واملعدات  العسكر 
هذه  لتنفيذ  العسكر  من  الكايف  العدد  فيهما  يوجد  وهل  والبصرة،  بغداد  من  املطلوبة 
املهمة، وهل ميكن للعدو الربتغالي بأسطوله املتمركز يف هرمز أن يقف يف وجه احلملة 

ضد البحرين«.)4( 

)1( نقاًل عن الوثيقة، عدد 15، سنة 18، ذو الحجة 1409هـ/يوليو 1989م، ص.ص 62-61.
)2( أرشيف رئاسة الوزراء باسطنبول، دفتر المهمة: رقم 12، ص 222، رقم الحكم : 683. نقاًل عن عبد الرحمن بن عثمان المال 

)1990( تاريخ هجر، األحساء. 224/2.
)3( أرشيف رئاسة الوزراء باسطنبول، دفتر المهمة: رقم 12، ص 222، رقم الحكم : 683. نقاًل عن: صالح أوزبرن )1979( 

مرجع سابق، ص 57.
)4( وثيقة مؤرخة في 9 صفر 983هـ/20 مايو 1575م، أرشيف رئاسة الوزراء، دفتر المهمة رقم: 27، ص 81، رقم الحكم: 27. 

نقاًل عن صالح أوزبران )1979(، مرجع سابق، ص.ص 86-85.



191 الفصل الرابع:  البحرين يف عهد جالل الدين مراد حممود شاه 

ويف خطاب بتاريخ 1575 جدد العثمانيون اهتمامهم بالفكرة اليت طرحت من قبل والي 
األحساء سنة 1568 خبصوص إنشاء قلعة أخرى يف البحرين، فقد حتدث السلطان العثماني 
القطيف  قلعة يف  تتضمن  إنشائية  األحساء عن عدة مشاريع  بيلربي  إىل  موجه  يف خطاب 

وكذلك بناء قلعة جديدة بالقرب من ميناء املنامة يف البحرين، وورد يف هذا اخلطاب:

»أرسل إلينا بيلربي بغداد برسالة مفصلة إىل الباب العالي خبصوص فتح قلعة البحرين، 
وبناء برج قوي مقابل هذه القلعة يف ميناء املنامة بالبحرين، وكذلك إنشاء مبنى آخر يف 
القطيف للمهمات العسكرية وختزين الذخائر واملستلزمات الضرورية إلنشاء ذلك الربج يف 
امليناء املذكور، باإلضافة إىل تأمني وختزين 20 ألف قطعة من القلف والزنابيل املصنوعة 

من سعف النخيل الستعماهلا يف نقل املواد اإلنشائية يف ذلك امليناء«.)1(

وقد كان االهتمام العثماني بإنشاء قلعة بديلة يف املنامة، ناشئاً عن الرغبة يف السيطرة 
عام  برتميمها  قام  قد  شاه  مراد  كان  اليت  القلعة  اقتحام  إىل  احلاجة  دون  البحرين  على 
1560، حتت إشراف املهندس الربتغالي كارفاهلو، فقد حافظت القلعة على قوتها ومتانتها 
مدينة  مهامجة  يف  يفكرون  العثمانيون  أخذ  فقد  لذلك  ونتيجة  الزمان،  من  طويلة  لفرتة 
املنامة وإحكام السيطرة عليها بدالً من تضييع وقتهم يف حماوالت يائسة لبسط السيطرة 

على قلعة البحرين.  

وتشري مونيك كريفران إىل أن املنامة كانت تشكل بدياًل أفضل للقوات الغازية من 
فقد  لذلك  ونتيجة  إليها،  الوصول  من  الكبرية  السفن  املائية ومتكن  املعابر  توفر  حيث 
حتولت خطط اقتحام البحرين من االهتمام بالسيطرة على القلعة خالل الفرتة 1559-1521 
املنامة باعتبارها مركز السلطة احلاكمة والعاصمة  إىل االهتمام ببسط السيطرة على 

التجارية للبحرين، وميكن من خالل احتالهلا بسط السيطرة على البحرين بأسرها.)2(

)1( أرشيف رئاسة الوزراء باسطنبول، دفتر المهمة: رقم 27، ص 197. بتاريخ 983 هـ، الموافق 1575م. 
الخطط  إلى وضع  القلعة  على  االستيالء  محاولة  من  البحرين  بغزو  الطامعة  للقوات  بالنسبة  األهمية  تحول  على  كيرفران  )2( دللت 
للسيطرة على مدينة المنامة بتقرير برتغالي كتب عام 1610 حول استعادة السيطرة البرتغالية على البحرين، وكان كاتب التقرير بنتو 
دي فونسيكا، قد أشار إلى أن القلعة: »عديمة الفائدة تماماً، ألنها بعيدة عن البحر بمرمى مدفع، كما أنها محاطة بشعب مرجانية تجعل من 
المستحيل وصول السفن إليها لترسو هناك، وفي غير أوقات المد العالي ال يمكن أن تصل إليها إال القوارب الصغيرة التي تستخدم في 
الصيد، وفي نقل البضائع إلى المدينة الرئيسة بنامار )المنامة( على بعد نصف فرسخ من القلعة، التي لم تكن سوى مستودع سالح، فهي 
قوية بأساساتها وجدرانها فقط، وحيث إنه ال تستطيع اإلبحار في القنوات المحيطة بها سوى السفن الصغيرة فال يمكن للسفن الكبيرة أن 
تمثل مساعدة حقيقية، وإذا ما تم إنزال في البحرين فإن القلعة يجب تجاهلها، فما يهم هو المدينة حيث ال يمكن مقاومة المدفعية البرتغالية... 
فالسكان يفتقرون إلى المدفعية وال يستطيعون الحصول على عون خارجي، ومع قائد مقتدر، نستطيع أن نمنع هذه اإلمدادات من الوصول 

إلى الجزيرة«. انظر: مونيك كيرفران )2004( مرجع سابق، ص.ص 111-113، نقاًل عن: 
Liveros das Monoes )1880(. Docummetos remettidos da India 1585-1631. 14 vols. ms., , 9 vols. ed. 
)1986(, Lisbon. 2/100-104.
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إال أن اخلطط العثمانية لغزو البحرين مل توضع حيز التنفيذ، فقد بادر الربتغاليون خالل 
العقد السابع من القرن السادس عشر إىل تصعيد املوقف العسكري، ومهامجة سواحل 
األحساء واإلغارة على سفن البحرين وأسر حبارتها، ونتيجة لذلك فقد انشغل العثمانيون 
يف مواجهة أعمال القرصنة اليت تسبب بها الربتغاليون يف الساحل الشرقي لشبه اجلزيرة 

العربية. 

العثمانيني ختلوا عن خطة االستيالء على  ويستشف من وثيقة تعود إىل سنة 1577 أن 
أيديهم، حيث عني حممود كتخدا  اليت يف  السواحل  بالسيطرة على  البحرين واكتفوا 
قائد األسطول العثماني يف البصرة قبوداناً على األحساء، أي قائداً على القوة البحرية فيها. 
ويف 26 ذي احلجة 985هـ/3 فرباير 1577م، ورد إىل بيلربي األحساء خطاب يذكر فيه أن 
حممود شاه حاكم البحرين قد قتل، وبأن ابنه خضر شاه توىل احلكم من بعده، وبأن 

وزير هرمز نور الدين قد قام بإنزال يف اجلزيرة وألقى القبض على حاكمها اجلديد. 

وقد أمر السلطان العثماني حاكم األحساء أن يرسل أسطوله والذخرية لديه إىل بيلربي 
البصرة بانتظار األوامر الختاذ إجراء عسكري.)1( 

)1( Ozbaran S )1989( «Bahrain in the Sixteenth Century», Al-Watheekah, vol 15, )July 1989(, p. 221. 
نقال ًعن :أرشيف رئاسة الوزراء بإسطنبول ،دفتر المهمة ،3 :ص .353 وانظر كذلك: 

Mandaville J.E )1970( «The Province of Al-Hasa in the Sixteenth and Seventeenth Centuries», Journal 
of the American Oriental Society, vol. 90, )1970(, p. 496.

نقال ًعن :أرشيف رئاسة الوزراء بإسطنبول ،دفتر المهمة ،33 :ص.724 
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املبحث الرابع 

الربتغاليون والبحرين

شهدت السياسة الربتغالية جتاه اخلليج العربي مراجعة شاملة يف أعقاب الثورة العارمة 
اليت اندلعت يف املنطقة عام 1529، فقد أرسل امللك جوان الثالث نونو داكونها نائباً له يف 
جوا )1529-1538(، واستمر داكونها يف منصبه ملدة عشر سنوات، وكان له دور كبري 

يف إعادة تقييم السياسة الربتغالية االقتصادية والعسكرية يف احمليط اهلندي. 

العربية أضراراً كبرية باقتصاديات  فقد أحلقت سياسة احلصار االقتصادي للموانئ 
املنطقة، ومل تأت بنفع كبري للسلطة الربتغالية يف لشبونة، وأدرك الربتغاليون بأن إغالق 
اخلليج العربي يف وجه التجارة العربية ميكن أن يدفع يف نهاية األمر إىل تنشيط الطرق 

الربية اليت ال ميكن للربتغاليني مراقبتها.)1(

درء  حنو  اهتمامه  ركز  لكونها،  خلفاً   )1550-1538( نورنها  غارسيا  توىل  وعندما 
خلفاؤه:  سياسته  على  وسار  العربي،  اخلليج  يف  الربتغالي  الوجود  على  العثماني  اخلطر 
أفونسو دي نورونها )1550-1554(، وبريو دي ماسكرينهاس )1554-1557(، األمر الذي 
أعطى القوى احمللية متنفساً كبريًا، وجماالً واسعاً للمناورة بني القوى الطامعة يف اخلليج 
العربي، وكان من أهم القوى احمللية: حكام البصرة من آل فضل، وحكام القطيف من 

اجلبور، وحاكم البحرين مراد شاه.

وميكن القول بأن أهداف السياسة الربتغالية يف تلك املرحلة قد متثلت فيما يأتي: 

اخلليج  مياه  يف  الربتغالي  الوجود  تهدد  أن  ميكن  حملية  حبرية  قوة  أي  قيام  منع  1 .
العربي.

اجلمارك  من  املتأتية  اإليرادات  لزيادة  العربي  اخلليج  يف  التجارية  احلركة  تشجيع    .2
ونظام الرخص واجلوازات.

التصدي حملاوالت التغلغل العثماني يف اخلليج العربي. 3 .

وبعد أن متكن الربتغاليون من توجيه ضربة للقوى البحرية التابعة للجبور عام 1521، 
مغامس  بن  راشد  الطموح  حاكمها  أسطول  شكل  حيث  البصرة؛  حنو  اهتمامهم  توجه 

)1( صبري الحمدي )2002( مرجع سابق، 66.
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مصدر قلق للربتغاليني، وظهر ذلك القلق يف خطاب بعث به حاكم قلعة هرمز الربتغالي 
كريستا دي ميندوسا إىل ملك الربتغال سنة 1528، وتضمن اإلشارة إىل حماوالت والي 
البصرة راشد بن مغامس إنشاء أسطول خاص به وخطر ذلك على هرمز -رغم أن األخري 
كان يدعي الوالء مللك الربتغال- وأكد على أهمية احليلولة دون تقوية نفوذ الوالي املذكور.
يف  خصمه  ضد  مغامس  ابن  بهم  استنجد  عندما  الساحنة  فرصتهم  الربتغاليون  ووجد   )1(

احلويزة سنة 1529، وما لبث األسطول الربتغالي أن انقلب على ابن مغامس، وطلب منه 
تسليم جمموعة من السفن التابعة له، وملا رفض قام الربتغاليون حبرق بعض القرى التابعة 

له.)2(

ويف ثالثينيات القرن السادس عشر أدى انشغال الربتغاليني مبواجهة التحالف العثماني 
مع القوى اإلسالمية يف اهلند، باإلضافة إىل محالتهم يف البحر األمحر، إىل إهمال األوضاع 
بصورة مؤقتة يف اخلليج العربي، حيث ذكر القائد الربتغالي يف هرمز نبذة عن األحوال 

يف قلعتها بقوله:

أن  ما سبق  سيئاً حسب  السابقون إصالحاً  الوالة  أصلحها  فقد  القلعة،  هذه  »أما عن 
البارود، وعلى  أربعة أو مخسة براميل من  يتوفر لدي اآلن سوى  كتبت جلاللتكم، وال 
يوجد يف رودس، ألن  توفري أكثر مما  الرغم من ضرورة  وذلك على  قليلة جدًا،  مدفعية 
جاللتكم تعلم بأن أقواماً عديدة تفد إليها من كل بقاع العامل من جنويني وبنادقة وأتراك 
ويهود وأرمن، ومن شعوب أخرى، وأول ما يقومون به فور وصوهلم هو التعبري عن رغبتهم يف 
زيارة القلعة، وبالطبع ال ميكن السماح ألحد بذلك ألن داخل القلعة ال خيتلف عن خمزن 

للتنب«.)3( 

وكان للخسائر املروعة اليت تكبدها الربتغاليون يف محلتهم ضد البحرين عام 1529 
البحرين  ذكر  أصبح  حيث  الزمان،  من  طويلة  لفرتة  املنطقة  عن  إبعادهم  يف  كبري  دور 
جيلب للربتغاليني احلزن واألسى، وميكن مالحظة ذلك يف عبارات باروس عندما حتدث 

عن البحرين قائاًل: 

»إن موضع تلك اجلزيرة )البحرين( يف حد ذاته منخفض، وهي كثرية النخيل، وشديدة 

)1( Serjeant, R.S. )1974( The Portuguese off the South Arabian Coast. Libraire du Liban, Beirut. 
p12. 
برتغالية-هرمزية  قوات  قامت  إلى سنة 1545 عندما  مانع  ابنه  بعده  ابن مغامس، ومن  البرتغالية ضد راشد  الحمالت  )2( استمرت 
مشتركة بتدمير القلعة التي شيدها مانع في القطيف، بعد أن رفض مانع االلتزام بشروطهم أثناء المفاوضات التي عقدت بين الطرفين 

عام 1544.
)3( أحمد بوشرب )1984( »مساهمة المصادر...«، مرجع سابق، ص.ص 132-128.



195 الفصل الرابع:  البحرين يف عهد جالل الدين مراد حممود شاه 

الرطوية واخلضرة، حتى إنه أينما حفر السكان جيدون املاء، غري أنه غري عذب، وهذا ما 
جيعلها كثرية الوباء خصوصاً يف بعض شهور السنة، أي من نهاية شهر سبتمرب إىل فرباير، 
فهي يف بعض األحيان خالل شهور هذه السنة شديدة الوباء إىل حد أن أعيانها يغادرونها إىل 

القطيف املوجودة على الساحل العربي«.)1( 

عن  حديثه  يف  سوزا  دو  برنالدو  الربتغالي  القائد  ذكره  ما  مع  الشهادة  هذه  وتتطابق 
احلملة الربتغالية على القطيف عام 1545، حيث قال:

املعركة،  قتال خالل  اثنني  باستثناء  عادوا ساملني  قد  رافقوني  الذين  أن مجيع  »ومبا 
ووفاة آخر بسبب املرض، فقد أحاطتنا العناية اإلهلية يف البحرين ألن أرضها غري صحية 
وألن  كونها،  سيماو  رافقوا  الذين  اجلنود  تويف  عندما  معرفته،  جلاللتكم  سبق  كما 

البحرين ال توفر للقطيف يف هذا اجملال أي امتياز«.)2(

ويدل ذلك النص على أن القوات الربتغالية كانت تتفادى اإلقامة يف البحرين خوفاً من 
إصابة اجلنود باحلمى اليت أودت حبياة أكثر من ثالمثائة جندي برتغالي عام 1529.

وقد كان مراد شاه يدرك حرص الربتغاليني على عدم التورط يف عمليات طويلة األمد 
يف بالده، فعمل على تعزيز استقالل البحرين وسيادتها، وذلك من خالل االمتناع عن دفع 
أن  فبعد  عام 1529،  احلكم  توليه  منذ  بانتظام  البحرين  على  املفروضة  السنوية  اإلتاوة 
إيرادات من  القلعة بهرمز عدم وصول أي  عادت احلملة الربتغالية أدراجها اشتكى قائد 

البحرين قائاًل: 

األمر  يكون  وقد  كبرية،  جهوداً  يتطلب  فإنه  أخرى  بصورة  الضرائب  حتصيل  »أما 
مستحياًل، ألن البحرين اليت تعد أهم منطقة باململكة يف حالة عصيان، ومبا أنها ال تؤدي 
أي مردود حتى اآلن فإن احتالهلا وفرض حتصيل املبلغ وفق ما هو حمدد هلا سيخفف من 

وطأة األمر«.)3(

بن  راشد  فعل  كما  ضده  الربتغاليني  يستعدي  مل  ذاته،  الوقت  يف  شاه  مراد  ولكن 
مغامس وابنه مانع، بل حرص على موازنة العالقات معهم من خالل إظهار التعاون والوالء، 
حيث كان يطلق على نفسه لقب: »وزير«، مما يعين والءه الرمزي لسلطة هرمز، ولكنه 

)1( Barros, J. D. )1945-46( I Asia. 4/317.
)2( Arquivo Nacional da Torre do Tombo, )1960-1977(, As Gavetas Da Torre Do Tombo Lisboa. 
5/915-918.

)3( أحمد بوشرب )1984( »مساهمة المصادر...«، مرجع سابق، ص.ص 132-128. 
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يف الوقت ذاته كان يقيم عالقات مماثلة مع العثمانيني الذين أنعموا عليه بلقب »صنجق«.

شاه  مراد  كان  والعثمانيني،  الربتغاليني  بني  العسكرية  املواجهات  اندلعت  وعندما 
يدرك بأن قيادة القوات الربتغالية يف جوا مل تكن متحمسة للتوغل يف اخلليج العربي، بل 
كانت التعليمات املشددة لقباطنتهم أن يركزوا دفاعاتهم يف هرمز ومسقط، دون التورط 
يف عمليات عسكرية طويلة األمد داخل مياه اخلليج العربي، كما كانت موارد الربتغاليني 
قد استنفذت يف الصراع مع أعدائهم العثمانيني، مما فرض عليهم استبعاد فكرة احتالل 
البحرين، ولذلك فإنه عندما اقرتح وزير هرمز على الربتغاليني شن محلة تتجه إىل البحرين 

إلخضاع القطيف سنة 1544، فوجئ برد نائب امللك الذي ورد فيه:

»إن موالنا امللك يتحمل مصاريف ضخمة باهلند وبهرمز، األمر الذي حيول دون إرسال 
أسطول إىل البحرين، واقرتح أن جيمع حاكم البحرين قواته، وأن يستولي على اجلبايات 
اليت قد تكون هناك للفرس ملدة سنة، وذلك بقصد جتهيز أسطول ميكنه من االستيالء 
الكاتب  لدن  برسالة موقعة من طرفه، وكذا من  القبطان  إليه  بعث  لذا  القطيف.  على 
على  استيالئه  حالة  يف  وإنه  الربتغال.  مللك  خدمة  ميثل  باقرتاحهما  العمل  أن  فيه  خيربانه 
أن ملك  له  ينازعه يف ملكيتها أحد، وأكدا  أن  لنفسه دون  بها  القطيف فإنه سيحتفظ 
هرمز موافق على ذلك بدوره، وبعث له ملك هرمز بدوره خطاباً آخر، إال أن احلاكم مل 

ينفذ هذا االقرتاح بعد«.)1( 

ويالحظ يف هذا اخلطاب بأن الربتغاليني مل يظهروا عجز خزينتهم عن جتهيز محلة إىل 
البحرين فحسب، بل إنهم أبدوا استعدادهم لرتسيخ استقالل حكم مراده شاه من خالل 
حضه على شن محلة يتحمل مصاريفها بنفسه، وأن يسمحوا له نظري ذلك باالستحواذ على 
إيرادات القطيف، وذلك على الرغم من أن مراد شاه مل يكن يدفع أي إتاوة هلرمز طوال 

الفرتة املمتدة ما بني 1534 و1544.)2(

وعندما هاجم الربتغاليون قلعة القطيف ودمروها عام 1545، أرسل حاكم قلعة هرمز 
الربتغالي لويس فلكاو خطاباً إىل نائب امللك الربتغالي يف جوا يقرتح فيه حتويل القطيف 
إىل قبطانية )أي وحدة إدارية برتغالية مستقلة بشؤونها على قدم املساواة مع مثيلتها قبطانية 
هرمز(، إال أن نائب امللك رفض هذا االقرتاح، قائاًل بأنه من األجدى للربتغاليني أن يقتصر 
وجودهم على جمموعة قليلة من القالع، حيث يتم تركيز قوتهم العسكرية حمدودة العدد، 

)1( أحمد بوشرب )1984(، »مساهمة المصادر..«، مرجع سابق، ص.ص 135-133.
)2( عبد اللطيف الحميدان )1997( مرجع سابق، ص.ص 95-94.



197 الفصل الرابع:  البحرين يف عهد جالل الدين مراد حممود شاه 

مما يضمن هلم توفري النفقات الباهظة بدالً من نشرها يف مناطق شاسعة تتسبب يف حتميلهم 
الكثري من األعباء والتكاليف، كما أن القطيف من جهة أخرى قريبة للبصرة وأراضي 
الدولة العثمانية، ووجود الربتغاليني فيها سوف يستفزهم، ويقتضي ذلك أن تكون القوة 

الربتغالية يف حالة استنفار دائم خشية وقوع هجوم عثماني مباغت عليها.)1( 

واستمر الوضع على ما هو عليه حتى نهاية اخلمسينيات من القرن السادس عشر، فعندما 
برتغاليني،  جنود  أي  البحرين  يف  يكن  مل  العربي،  اخلليج  إىل  العثمانية  القوات  وصلت 
وكانت القوات العسكرية فيها تنحصر يف القبائل العربية املوالية ملراد شاه من آل مسلم 

وآل رحال من جهة، وقوات مراد شاه اخلاصة من جهة أخرى.

بنية  معلومات مؤكدة  الربتغاليني  وتلقي  املنطقة  األوضاع يف  الرغم من خطورة  وعلى 
برتغالية ملنع  يبدوا أي رغبة يف إرسال قوات  أنهم مل  إال  البحرين،)2(  الريس بريي احتالل 
وقوع البحرين يف قبضة العثمانيني، بل اكتفى نائب امللك بإرسال خطاب إىل مراد شاه، 

ورد فيه:

البحرين( قد  واملوجهة إىل مراد رئيس )حاكم  لي  بعثها سيادتكم  اليت  الرسالة  »إن 
حولتها إليه على الفور وكتبت إليه أن يستجمع قوته يف حال جميء األتراك لالستحواذ على 

البحرين، وذلك لكي يتمكن من الدفاع عن نفسه، مما ميثل خدمة ملوالنا«.)3(

ويف الوقت الذي فشل فيه العثمانيون من السيطرة على هرمز مل ينجح الربتغاليون من 
بسط سيطرتهم على سواحل البصرة والقطيف، وبالتالي ظلت البحرين كجزيرة حدود 
تفصل بني القوى املتنازعة ومدى تأثرياتها. ورغب الطرفان )العثماني والربتغالي( يف عدم 
وقوع املزيد من التصادم يف املنطقة عندما فشال يف حتقيق أهدافهما، مما دفع بهما للتفاوض 

بهدف تعزيز التجارة بينهما ابتداء من عام 1562.)4(

من  لالستفادة  الربتغاليني  وبني  بينه  التقارب  فرصة  شاه  مراد  استغل  األثناء  هذه  ويف 
خربتهم يف جمال بناء القالع وحتصينها، حيث أوفد إليه نائب امللك املهندس املعماري الشهري 
إنوفر دي كفاهلو الذي شارك يف محلة نورونها ضد العثمانيني سنة 1553، ثم صاحبه مرة 

أخرى كمهندس حصار ضد احلامية العثمانية اليت هامجت البحرين سنة 1559. 

)1( المرجع نفسه، ص99.
)2( صالح أوزبران )1979( مرجع سابق، ص 44.

CC, Parte la, Maco 89, Doc-9 fol 3 )v( 5r :األرشيف البرتغالي )3(
)4( صالح أوزبران )1979( مرجع سابق، ص 55.
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وقد بدأ كفاهلو العمل برتميم القلعة على النمط األوروبي عام 1560، وانتهى منه عام 
1561،)1( ثم حرص مراد شاه على ختليد ذكرى هذا العمل من خالل احلفر على الصخرة 

اليت ال تزال موجودة يف القلعة، ونصها:

»يف ضمن شهر شعبان من سنة مثان وستني وتسعمائة وافق الفراغ من قطع مائة ألف 
صخرة لتجديد بروج قلعة البحرين وذلك إبان وزارة الوزير األعظم جالل الدين حممود شاه 

على يد العبد فريوز«.)2(

ويالحظ يف ذلك النص عدم ورود أي ذكر للربتغاليني أو اهلرمزيني، بل ورد اسم مراد 
شاه منفرداً باعتباره حاكم البحرين املستقل عن أي سلطة خارجية، وذلك خبالف الكتابة 
اليت تركها الربتغاليون على القالع اليت شيدوها يف مسقط، حيث حرصوا على نسبتها 

إليهم، وال تزال آثارها باقية إىل اليوم.)3(

ونتيجة للسياسة املتوازنة اليت اتبعها مراد شاه طوال فرتة حكمه اليت امتدت حنواً من 
نصف قرن، فقد نعمت البحرين بفرتة طويلة من االستقرار السياسي واالزدهار االقتصادي، 
العقد  ففي  الفرتة،  تلك  إليها طوال  السكان  من  نزوح جمموعات كبرية  حبيث شهدت 
أبناء  من  نزوح عدد كبري  إىل  الربتغالية  املصادر  أشارت  السادس عشر  القرن  من  الرابع 
القبائل العربية إىل البحرين حيث استقروا بها، وشكلوا جزءاً مهماً من قواتها العسكرية 

ونشاطها التجاري على حد سواء. 

انتهت أحداثها عام 1560(  )واليت  البحرين  الفاشلة على  العثمانية  ويف أعقاب احلملة 
االقتصادي  تطورها  يف  كبرية  بصورة  أسهمت  أخرى  نزوح  موجة  البحرين  شهدت 
واالجتماعي، وقد حتدثت املصادر العثمانية عن هذه اهلجرة، يف حكم صادر من اسطنبول 

إىل بيلربي األحساء ورد فيه:

»إن أمري األحساء السابق مصطفى بيلربي قد استوىل على أموال مجعة بن رحال املوجود 
يف القطيف رغم األمر السلطاني الصادر إىل أمري األحساء األسبق حممد بيلربي حول منع 
االعتداء على أموال رحال وأقربائه بعد أخذ حقوق الديوان منها، ومجعة بن رحال هو من 
كبار التجار يف القطيف، وعندما استوىل مصطفى بيلربي على أمواله هرب إىل البحرين 

)1( مونيك كيرفران )2004( مرجع سابق، ص 125.
إلى  وأشار   ،197-196 ص.ص  سابق،  مرجع   )2003( الخيري  وكذلك:   .85 ص  سابق،  مرجع   )2004( كيرفران  )2( انظر: 

معلومات لم ترد في كيرفران وهي أن العبد اسمه فيروز، وأشار إليها بصورة عابرة كذلك: النبهاني )2004( مرجع سابق، ص 71.
)3( كتب على القلعة التي شيدت في مسقط عام 1588 النص التالي: »على عهد صاحب الجاللة والعظمة فيليب صاحب االسم األول 
ملكنا المفدى، وفي السنة الثامنة بعد اعتالئه العرش البرتغالي، فلقد أمر دون دوارت دي منزيس، وبعد انتصاره في الهند أن يقوم ببناء 

هذه القلعة«.
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أدى إىل ركود  واللؤلؤ، مما  والغواصني  السفن  واستقر فيها، وأخذ معه ما ميلكه من 
اقتصادي يف األحساء، ومل يعد يذكر اسم اللؤلؤ فيها«.)1(

البحرين حتى سبعينيات  التجار إىل  نزوح  العثمانية إىل استمرار موجة  وتشري املصادر 
إقليم  يف  واألمنية  االقتصادية  األوضاع  تردي  خلفية  على  وذلك  عشر،  السادس  القرن 
األحساء؛ ففي أكتوبر 1577 ورد يف تقرير ألحد ضباط البحرية العثمانية باألحساء، بأن 
غارات القراصنة قد تسببت بأضرار كبرية يف األسواق احمللية يف القطيف األمر الذي أدى 

بالتجار احملليني إىل أن ينتقلوا إىل البحرين باعتبارها أكثر أمناً.)2(

وقد رأى الباحث دونالد فالج بأن املعارك الدائرة يف مياه اخلليج العربي مل تؤثر على 
األوضاع يف البحرين، بل جنح حاكمها يف احملافظة على استقالل بالده والوصول بها إىل 
مستوى عال من االستقرار السياسي واالزدهار السياسي طوال القرن السادس عشر، وذلك 

بقوله:

»لقد احتفظت البحرين مبوقع اسرتاتيجي هام، فالربتغاليون منذ عام 1521، والسنوات 
على  فعلية  أنه مل تكن هلم سيطرة  البحرين، غري  من  اإلتاوة  يأخذون  تلتها كانوا  اليت 
حكومة البحرين أو على جتارتها األهلية، لقد كان الربتغاليون فقط يفرضون اإلتاوة، 

أحياناً بانتظام وأحياناً على فرتات غري منتظمة.

ويبدو من سجالت الربتغاليني أنه يف األربعني عاماً األخرية من القرن السادس عشر ظلت 
بأن  يبدو كذلك  االسرتاتيجي كقوة وسط وحمايدة، كما  البحرين حمتفظة مبوقعها 
البحرين كانت تتمتع بانتعاش اقتصادي خالل تلك الفرتة، وكان التجار والسفن التجارية 
أبعد من ذلك حسب ما  ال تذهب إىل هرمز فحسب بل تصل حتى إىل اهلند بل ورمبا إىل 
تذكره السجالت، وقد كانت هناك حروب حملية بني األعوام 1560 إىل 1602، مبا فيها 
البحرين كقاعدة هلم، كما  القراصنة  بعض  واستخدم  بالقرصنة،  ذات عالقة  حوادث 
وال  القرصنة  ال  أنه  من جهات خارجية، غري  للقرصنة  البحرين  السفن يف  بعض  تعرضت 
احلروب الدولية وقفت عائقاً دون االنتعاش االقتصادي والسلم النسيب واهلدوء الذي ظلت 

تتمتع به البحرين طيلة تلك الفرتة«.)3( 

شعبان   18 بتاريخ   ،1123 الوثيقة:  رقم   ،379 ص   ،3 الدفتر:  رقم  المهمة،  دفاتر  العثماني،  الوزراء  رئاسة  )1( أرشيف 
967هـ/1560.

أكتوبر  بتاريخ 23 رجب 985هـ/6  المهمة: 31، ص 338،  نقاًل عن: دفتر  )2( صالح أوزبران )1979( مرجع سابق، ص 58. 
1577م.

)3( دونالد فالج )1975( »البرتغاليون في الخليج العربي 1520-1602«، مجلة دلمون، 1975، ص 11.
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الفصل اخلامس 

البحرين يف عهد ركن الدين حممود شاه 

)1600-1577(

توىل ركن الدين حممود شاه احلكم يف البحرين عقب اغتيال جده مراد شاه، وعزل 
والده خضر شاه سنة 1577، وقد سار حممود يف احلكم على نهج جده يف احلصول على 
اعرتاف مجيع القوى الرئيسة يف املنطقة، فقد اعرتف به العثمانيون حاكماً على البحرين 
متثيل  مكتب  فتح  على  موافقته  نظري  واهلرمزيون  الربتغاليون  به  اعرتف  كما  بامسهم، 

جتاري مللك الربتغال، والتزامه بدفع اإلتاوة السنوية هلرمز.

العسكري  النشاط  وزيادة  العربي،  مياه اخلليج  القرصنة يف  انتشار  من  الرغم  وعلى 
خالل فرتة حكمه، إال أن البحرين قد استمرت يف استقبال العديد من اهلجرات القبلية 
اليت استقر أفرادها يف البحرين ووجدوا فيها االزدهار واألمان، وقد جلب املهاجرون اجلدد 
معهم رؤوس أمواهلم مما أدى إىل انتعاش احلركة التجارية، كما وفد إىل البحرين عدد 
الذي كتب جمموعة  العلماء والشعراء واألدباء، وعلى رأسهم الشاعر جعفر اخلطي  من 
ساعد  بليغاً  وصفاً  بها  العامة  احلياة  وصف  ويف  البحرين،  حاكم  مدح  يف  القصائد  من 
على حفظ الكثري من املعلومات اليت تدعمها الوثائق احمللية والنقوش احلجرية وغريها من 

املصادر األولية، اليت استفاد الباحث منها يف حتقيق أحداث فرتة حكم حممود شاه.

وقد استند هذا الفصل على مجلة من املصادر احمللية لوصف احلياة العامة يف البحرين، 
الربع  يف  البالد  شهدته  الذي  والعلمي  الثقايف  والتطور  واإلداري،  االقتصادي،  ونظامها 
األخري من القرن السادس عشر، كما مت التطرق للحديث عن ظروف نهاية حكم حممود 
شاه، وما أعقب ذلك من تطورات أدت إىل نهاية حكم هذه األسرة اليت هيمنت على النظام 
السياسي للبحرين سبعة عقود، وتركت بصمات واضحة ال خترج يف إطارها عن اخلط 

العام الذي انتهجه حكام البحرين يف القرون التالية. 
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املبحث األول 

تويل ركن الدين حممود احلكم عام 1577

تنفرد املصادر العثمانية باحلديث عن مقتل حممود مراد شاه حاكم البحرين يف شهر 
فرباير 1577، وتشري إىل أن ابنه خضر شاه قد خلفه يف احلكم، ولكن ملك هرمز قرر 
ضد  محلة  بشن  فأمر  شاه،  مراد  اغتيال  أعقب  الذي  السياسي  الفراغ  فرصة  استغالل 

البحرين بقيادة الوزير نور الدين، الذي دخل بقواته إىل البحرين وقام بعزل خضر شاه.

توىل  قد  حممود  الدين  ركن  شاه؛  خضر  أبناء  أصغر  بأن  العثمانية  املصادر  وتؤكد 
حكم البحرين، يف العام نفسه. وعلى الرغم من أن مصري خضر شاه قد بقي جمهوالً عقب 
تلك األحداث، إال أنه من املؤكد بأن ابنه ركن الدين حممود شاه قد بقي يف احلكم حتى 

سنة 1600.)1(

وتوليه  حممود،  الدين  ركن  لعهد  تؤرخ  متعددة  تارخيية  مصادر  على  العثور  وميكن 
احلكم يف البحرين، ومن أهمها:

1-  الوثيقة العثمانية بتاريخ 26 ذي احلجة عام 985هـ/3 فرباير 1577م

وهي عبارة عن خطاب ورد إىل بيلربي األحساء من إسطنبول، يذكر فيه أن حممود شاه 
حاكم البحرين قد قتل، وبأن ابنه خضر شاه توىل احلكم من بعده، وبأن وزير هرمز نور 
الدين قد هاجم البحرين وألقى القبض على حاكمها اجلديد. وقد أمر السلطان العثماني 
حاكم األحساء أن يرسل أسطوله والذخرية لديه إىل بيلربي البصرة بانتظار األوامر الختاذ 

إجراء عسكري.)2( 

)1( ذكر عدنان السيد العوامي في تحقيقه لديوان الخطي )صفحة 153(؛ بأن »ركن الدين محمود هو ابن نور الدين بن شرف الدين، 
وكان شرف الدين هذا والياً على قلهات سنة 1507«. وقد تضمن تعليق السيد العوامي بعض األخطاء التاريخية، منها االدعاء بأن شرف 
الدين كان والياً على قلهات من قبل إيران، والصحيح أنه كان والياً من قبل هرمز، ومنها كذلك قوله بأن نور الدين بن شرف الدين قد 
ترأس األسطول البرتغالي في حملته على القطيف سنة 1545، ثم تولى حكم البحرين بعد ذلك، والصحيح هو أن نور الدين هذا لم يكن 
يترأس األسطول البرتغالي، وقد سبق ذكر جملة من المصادر التي أكدت وجود مراد شاه حاكماً على البحرين قبل هذه الحملة وبعدها، 
بل إن قائد الحملة البرتغالي: برنالدو دو سوزا، لم يذكر في تقريره تولية نور الدين حاكماً على البحرين، بل أكد بأن نزول قواته بها كانت 
لفترة قصيرة للغاية، وال يمكن أن يغيب عن القائد البرتغالي في تقرير تفصيلي أن يذكر تولية حاكم جديد من قبله على البحرين إن كان 
ذلك قد وقع بالفعل. والحقيقة هي أن المصادر التاريخية المعاصرة لتلك الفترة ال تذكر أي صلة لركن الدين محمود مع وزراء هرمز، 

بل تربطه مع خضر شاه ومراد شاه، كما سيأتي. 
)2( Ozbaran S )1989( «Bahrain in the Sixteenth Century», Al-Watheekah, vol 15, )July 1989(, p. 221. 

نقال ًعن: أرشيف رئاسة الوزراء بإسطنبول، دفتر المهمة ،3 :ص.353 
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2- اخلطاب اهلمايوني العثماني املؤرخ يف شهر مجادى اآلخرة 986هـ/أغسطس 1578م

وهو خطاب موجه من الديوان اهلمايوني إىل بيلربي األحساء إلخباره بأن خضر شاه بن 
مراد شاه قد عزل من قبل وزير هرمز نور الدين، وقد خلف خضر شاه يف احلكم أصغر 
بيلربي األحساء أن ال يتدخل يف األحداث اجلارية يف  العثماني  أبنائه، وقد أمر السلطان 
البحرين. وكان العثمانيون يف ذلك الوقت يعدون العدة حلملة ضد الدولة الصفوية، فقاموا 

بتأجيل طموحاتهم يف السيطرة على البحرين.)1(

3- وثيقتان عثمانيتان يعود تارخيهما إىل سنة 988هـ/1580م 

يشري الديوان اهلمايوني يف هاتني الوثيقتني إىل وجود أمالك حلاكم البحرين: حممود 
بن خضر، يف األحساء، وكان حممد باشا بيلربي األحساء قد أرسل خطابات إىل إسطنبول 

بذلك اخلصوص.)2( 

4- إعالن وقف يف نقش على حجر يف مسجد اخلميس يعود تارخيه إىل عام 994هـ/1586م، 
ونصه ما يأتي: 

»بسم اهلل الرمحن الرحيم، }ملثل هذا فليعمل العاملون{، تقربت إىل اهلل العظيم، طلباً 
لثوابه اجلسيم، حضرة خالصة الوزراء األعاظم، وخنبة األواصف األفاخم، وركنا الوزارة 
واإليالة واإلقبال، حضرة حممود بن خضر عزيز ]...[)3( وقرين اجلنات ذو الرشد والسعادة، 
عن  الديوان  خراجات  وسائر  والثغور  التوزيع  برفع   )4(]...[ أن  وشاء  والغفران.  الشهادة  نور 
األوقاف، وأمالك املشهد الشريف ذي املنارتني، الكائن ببلد أوال، حرست من الوبال، 
رفعاً على مر األيام، إىل اخلاص والعام، ومما يشاء، ومن غرّي يف رسم هذا احلجر من سائر 
العاملني، فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني. حتريراً بشهر شعبان لسنة أربع وتسعني 

وتسعمائة. واحلمد هلل وصالة على حممد وآله وسلم«.)5( 

)1( Mandaville J.E )1970( «The Province of Al-Hasa in the Sixteenth and Seventeenth Centuries», 
Journal of the American Oriental Society, vol. 90, )1970(, p. 496.

نقال ًعن: أرشيف رئاسة الوزراء بإسطنبول، دفتر المهمة ،33 :ص.724 
)2( دفتر المهمة رقم 45، الصفحة 214، رقم الحكم 2525، والصفحة 355 رقم الحكم 4296.

)3( الكتابة غير واضحة بسبب تعرض الحجر للتلف في الجزء الذي ذكر فيه لقب خضر والد محمود، وقد دون اسم الحاكم في النص 
المنسوخ بالمتحف على النحو اآلتي: »محمود بن حضرة عزيز ... حضرة...«، ويرى الباحث بعد دراسة الكتابة المنقوشة على ذلك 

الحجر بأن القراءة الواردة أعاله هي األدق. 
)4( كلمة غير مقروءة على الحجر في ذلك الجزء.

)5( نقش على حجر محفوظ في متحف البحرين الوطني.
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البحرين حممود  فيه اسم حاكم  ويتضمن هذا احلجر معلومات مهمة؛ حيث يذكر 
البحرين  نظام  أن  على  يدل  مما  الديوان«،  »خراج  عن  يتحدث  كما  خضر،  أبيه  واسم 
االقتصادي كان يدار من قبل ديوان حملي، وبأنه كان يتمتع بنظام خراج مستقل حتت 
وقفي  نظام  وجود  إىل  واضحة  بصورة  يشري  احلجر  أن  كما  البحرين،  حاكم  إشراف 
مستقل يف البحرين، ويوجد يف متحف البحرين الوطين حجر آخر نقش عليه نص وقف يف 
كرانة، مما يؤكد استقالل البحرين بإدارة نظامها الوقفي عن أي سلطة خارجية. ولكن 
املعلومة األكثر أهمية يف ذلك الوقف املنقوش هي أن حاكم البحرين حممود شاه، قد 
وصف نفسه بأنه: »ركنا الوزارة واإليالة«، فأما الوزارة فتشري إىل اخلضوع الرمزي لسلطة 
هرمز، وأما اإليالة فتشري إىل اخلضوع الرمزي للسلطة العثمانية يف األحساء، ألن مصطلح 
»اإليالة« مل يكن يستخدم يف أي نظام إداري آخر غري النظام الذي اعتمدته الدولة العثمانية. 
ومن املثري لالهتمام أن نالحظ بأن السلطة العثمانية قد اختذت قراراً بفصل األحساء عن 
إيالة مستقلة بعد أن كانت قد ضمت  البصرة أواخر عام 1579، فعادت األحساء بذلك 
إليالة البصرة عام 1572، ومت توسيع حدود إيالة األحساء بعد فصلها وأدرجت البحرين ألول 
مرة ضمن ألويتها. ويدل النقش على حجر مسجد اخلميس بأن حاكم البحرين كان يسري 
على شاكلة سياسة جده مراد شاه يف احلصول على اعرتاف ضمين من القوتني الرئيستني 
جهة،  من  الربتغاليون(  ورائهم  )ومن  اهلرمزية  السلطة  حكمه؛  لتثبيت  العربي  اخلليج  يف 

والسلطة العثمانية يف األحساء من جهة أخرى.)1(

الصاحب  البحرين  »وزير  مدح:  يف   )1618 )ت  اخلطي  جعفر  البحر  أبي  الشاعر  قصيدة   -5
املعظم ركن الدين حممود«

وهي أول قصيدة أثبتها يف املدح، وأنشدها إياه يوم عيد الفطر لعام 1001هـ/1592م، 
وهي من أشهر قصائد اخلطي، ومطلعها: 

ماذا يفيدك من سؤال األرُبِع               وهي اليت إن خوطبت مل تسمِع)2(

وتتضمن هذه القصيدة معلومات مهمة عن حاكم البحرين حممود شاه، ومن ذلك قول 
اخلطي:

)1( يمكن الرجوع إلى دراسة قيمة لحجر مسجد الخميس في كتابات عبد الرحمن مسامح، والذي أشار بوضوح إلى أن تبعية البحرين 
للبرتغاليين ومن يمثلهم في هرمز كانت تبعية اسمية فقط، وبأن البرتغاليين: »تركوا ألهلها قدراً من االستقالل كانوا يتصرفون بموجبه 
في شؤونهم وعالقاتهم مع الغير بشيء من الحرية«، وخرج مسامح بعد دراسة مستفيضة بنتيجة هامة مفادها أن البحرين: »كانت إمارة 
القديم،  البحرين  تاريخ  مقدمة في  الرحمن مسامح )1998(  القوى األجنبية«. عبد  فيها  اقتصادي ممتاز تطمع  تتمتع بوضع  مستقلة 

مؤسسة األيام للصحافة والنشر، البحرين. ص.ص 346-339.
)2( جعفر الخطي )2002( ديوان أبي البحر الشيخ جعفر الخطي، دراسة وتحقيق أنيسة المنصور وعبد الجليل العريض، الكويت. 

ص 108.
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لـذ بالوزير ابن الوزير كأنـما                تأوي إىل الكهف األعز األمنـِع

ملك رقى درج الفخار فلم يـدع                فيها لراق بعده من مطـمـــــــــــــــِع
وتنـاولت كفاه أشرف رتبــــــة                لو قام يلمسها السهى مل يسطِع)1(

فالشاعر اخلطي يؤكد على أن حممود هو: وزير ابن وزير، ويف ذلك إشارة إىل توليه 
احلكم بالوراثة عن أبيه خضر شاه. وبعد أن يطلق عليه لقب الوزير نالحظ بأنه يستخدم يف 
حقه لقباً آخر هو: »امللك«، مما يدل عدم توخي الدقة يف استخدام األلقاب اإلدارية، واملرونة 
اليت مارسها حكام البحرين آنذاك يف استخدام األلقاب وفق ما تقتضيه املصلحة؛ حيث 
وصفت املصادر حاكم البحرين بالوزير وبامللك وباألمري وبغريها من املصطلحات السائدة 
يف تلك الفرتة. وعلى الرغم من تعدد األلقاب فإن الشاعر اخلطي يؤكد بأن منصب حممود 

بن خضر يف البحرين يعترب: »أشرف رتبة«، أي أنه كان حاكم البحرين املطلق آنذاك. 

وبعد أن يتحدث الشاعر عن كرم حممود شاه وشجاعته وتدينه وخشوعه يقول:

حب القلوب بكل يـوم مفظــــــِع يا ابن اأُلىل جعلوا مراكز مسرهم  

يف احلرب هامة كل ليث أروِع واستبدلوا للبيض من أغمادهــــــــــا  

النازليـن من الـعـال يف رتبــــــــــــــــــــة      هاُم السهى منها بـأدنى موضـِع
ما حّدثت نفس امرئ ببـلوغهـــــــــا        إال ومـات بغـلّـة لـم تنقــــــــــــــــــِع)2(

وبأنه  جد،  عن  أباً  البحرين  حكم  ورث  قد  شاه  حممود  بأن  األبيات  هذه  تؤكد  إذ 
من ساللة حاكمة يف البحرين، كما تشري بصورة واضحة إىل وجود بعض الطامعني يف 
ولعل  فشلت،  قد  اخلطط  هذه  أن  إال  مكانه،  احلكم  وتولي  حممود  حبكم  اإلطاحة 

الشاعر يشري إىل حادثة اغتيال مراد شاه، وعزل خضر شاه عام 1577.

بعيد  إياها  وأنشده  حممود  الدين  ركن  الوزير  فيها  مدح  اليت  اخلطي  الشاعر  قصيدة   -6
الفطر عام 1002هـ/1593م

يتحدث  حيث  شاه،  حممود  ألصول  إشارتها  حيث  من  كربى  أهمية  القصيدة  وهلذه 
كرم  إىل  وجلوئه  البحرين،  يف  ونزوله  باألحساء  اخلط  مدينة  من  هجرته  عن  اخلطي 

حاكمها الذي وصفه بأنه:

)1( المصدر السابق، ص 109.
)2( المصدر نفسه، ص 110.
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من معشر سّن املكارَم يافٌث        هلُم وأسس جمدهم وأشادا

ويافث من أبناء نوح، ومن نسله الرتك واملغول، وبذلك فإنه ال ميكن أن تكون ساللة 
حممود شاه من أصل فارسي، بل األرجح أن يعود أصله إىل بعض األسر األرستقراطية اليت 
العربي  اخلليج  منطقة  شهدت  حيث  امليالدي،  عشر  الرابع  القرن  يف  البحرين  استوطنت 

سلسلة هجرات قادمة من الشرق آنذاك. ويعود اخلطي لتأكيد هذه احلقيقة بقوله:

 يا ابن األوىل بّذوا جيادهم إىل         أمد العال يوم السابق طرادا

فالناس بـيـن اثنني إما مـــــــادح        لـهم وإما مضمر أحقــــــــــادا
نالت بهم هام السهى يد يافـث           طوالً لكونـهم له أحفـــــــادا)1(

ويف ذلك تأكيد على ما ورد يف القصيدة السابقة من وجود مؤيدين حلكم حممود شاه 
وأسرته، وكذلك وجود معارضني  يضمرون هلم احلقد والكراهية، كما يؤكد مرة 

أخرى على أن حاكم البحرين هو من ساللة يافث.

7- القصيدة الثالثة للخطي يف مدح الوزير ركن الدين حممود يهنئه بعيد األضحى عام 
1004هـ/1595م

بيتان  يده  يف  وقع  قد  حممود  الدين  ركن  بأن  القصيدة  هذه  مقدمة  يف  ذكر  وقد 
أعجميان، يف كل شطر ذكر مخسة أشياء، وهي: يوم من األيام األربعة وهي ما قبل أمس 
وأمس واليوم وغد، وشيء من الرياحني، وشيء من اجلواهر، وشيء من السالح، وأحد 
األربعة: من النار واملاء واهلواء. والتمس ممن أنس بالنظم أن يأتي مبثلها، فكتب اخلطي يف 

ذلك بيتان، ثم ذكر القصة يف قصيدته اليت مدح فيها ركن الدين وورد فيها قوله:

إن الوزير أدام اهلل دولتــــــــــه        لـواحد ما له يف الناس من ثاني

وبعد أن يذكر كرمه وشجاعته، يذكر كثرة جنوده ولبسه للعمة، واالستقرار الذي 
نعمت به البحرين يف عهده بقوله:

ما سار يف موكب إال وحف به        من الوحوش وطري األفق جيشاِن

كأّن عـّمته ليث على قـمــــــــر         داني التألق يغشى مقلة الرانــــي

أنام سرب الـرعايا يف ذراه فما        تنفك نائمة يف ظـل يـقـظــــــــــــاِن

)1( المصدر نفسه، ص.ص 116-112.
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البحرين  شعراء  ودعوة  بالشعر،  واهتمامه  العربية،  للغة  احلاكم  إتقان  إىل  يشري  ثم 
لنظم أبيات باللغة العربية على شاكلة ما ورده بالفارسية، فيقول:

وألزم الناس أن يأتوا بـمثلهمـــــــــا               معنى ووزناً من القاصي إىل الداني

فظل يرسل كلُّ طرف فـكرته                فمـن عثور على الغايات أو وانــــــــي)1( 

8- القصيدة الرابعة للشاعر اخلطي يهنئ الوزير ركن الدين حممود مبولود له مل يكن له 
غريه، وأنشدها إياه بعيد الفطر عام 1009هـ/1600م

حتى  احلكم  يف  بقاءه  منها  شاه،  حممود  عن  مهمة  معلومات  القصيدة  هذه  تتضمن 
نهاية القرن السادس عشر، ومنها أنه مل يرزق بولد خيلفه إال بعد ثالثة وعشرين عاماً من 
احلكم، ورمبا يفسر لنا ذلك انقطاع حكم آل مراد الذي استمر ألكثر من سبعني عاماً 

يف القرن السادس عشر. حيث يقول اخلطي يف الوليد اجلديد:
شـّد أزر امللك العقيم كما يكــ               نف نور اهلالل ضوء بــــــــراِح

ــ               قم وضاقت أم اللقى باللقاِح جـاءها بعدما استمرت على العـ

ثم خياطب حممود شاه بقوله:

يا ابن من شيدوا مباني العال بالسـ               سعي ال بـاآلجرِّ والّصفــــاح)2(

وتقع هذه القصيدة يف 48 بيتاً يطول املقام بذكر التفاصيل اليت وردت فيها، إال أنها 
الكرم  به اخلطي من  وما وصفه  البحرين،  تضمنت إشارات عديدة إىل مكانة حاكم 

والشجاعة وحسن التدبري مع طول املكث يف سدة احلكم.

واحلقيقية هي أن حممود شاه قد حظي مبا مل حيظ به والده وجده من ختليد ذكراه 
يف القصائد األربع اليت نظمها اخلطي يف مدحه، وذكر فيها الكثري من التفاصيل املهمة 
عليها  درج  اليت  املبالغة  يف  احلذر  توخي  ضرورة  مع  مناقبه،  وأهم  وسريته  حكمه  حول 

الشاعر اخلطي يف جمال املديح.

)1( المصدر نفسه، ص.ص 123-117.

)2( المصدر نفسه، ص.ص 129-124.
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املبحث الثاني 

العالقات اخلارجية للبحرين يف عهد ركن الدين حممود

يف أعقاب وفاة مراد شاه، وتولي حفيده حممود شاه احلكم عام 1577، أخذت منطقة 
اخلليج العربي تشهد متغريات كبرية، فقد جددت الدولة العثمانية اهتمامها بالسيطرة على 
البحرين، وأخذت التقارير ترد تباعاً إىل إسطنبول حول خطط إخضاع البحرين للحكم 

العثماني. 

ويف عام 1581 خضعت الربتغال للتاج اإلسباني مما أدى إىل وقوع متغريات كربى على 
الصعيد اإلداري يف اخلليج العربي. 

ويف العام التالي توىل تورانشاه السادس )1582-1598( احلكم يف هرمز، فتحالف مع 
الثورات اليت وقعت ضد سلطته يف اخلليج العربي، وخاصة مترد  القوات الربتغالية لقمع 

حاكم الر عام 1583.

البالط  يف  احلكم  سدة  األول  عباس  الشاه  تولي  يف  يتمثل  فكان  األبرز  التطور  أما 
الصفوي عام 1587، فبعد أن ختلص من منافسيه على العرش ومن نفوذ طوائف القزلباش 
النظامي،  بإعادة تشكيل جيشه  قام  البالد،  إقطاعية يف  الذين كانوا يشكلون طبقة 
وأدخل األسلحة احلديثة، ثم تبنى سياسة االنفتاح الواسع على العديد من الدول األوروبية، 
األوروبيني،  أعدائها  مع  بالتعاون  إال  العثمانية  الدولة  مناهضة  يستطيع  لن  بأنه  مدركاً 
خاصة إجنلرتا وهولندا، وقد تالقت مصلحة الشاه عباس مع مصاحل التجار اإلجنليز يف 
اإلطاحة بالنفوذ الربتغالي يف اخلليج العربي، وقدر للبحرين أن تكون أول حمطة للتصادم 

بني القوات الربتغالية والصفوية عام 1602.)1(

)1( بديع محمد جمعة )1980( الشاه عباس الكبير، دار النهضة العربية، بيروت. ص.ص 45-40.
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احلمالت الرئيسة ضد البحرين يف القرن السادس عشر:

قائد احلملةاجلهةتاريخ احلملة
خوجه عطارهرمز1511

بريو دلبوكريكالربتغاليون1514

جومز سوتومايورالربتغاليون واهلرمزيون1520

أنطونيو كوريا وشرف الدينالربتغاليون واهلرمزيون1521

سيماو دا كوهناالربتغاليون 1529

مصطفى بيلريبالعثمانيون1559

غري معروفالربتغاليون1573

نور الدينهرمز1577

إمام قلي خانالصفويون1602

ويف خضم تلك التطورات املتسارعة، واجه حممود شاه حتديات كربى منذ مطلع حكمه 
عام 1577، وأطيح حبكم والده خضر شاه على يد وزير هرمز الذي قام بهجوم خاطف 
من حكمه سار حممود شاه يف سياسته  والعشرين  الثالثة  السنوات  ويف  البحرين،  على 
العالقات  يف  صعب  توازن  على  باحملافظة  قام  فقد  شاه،  مراد  جده  منط  على  اخلارجية 
مع القوى الرئيسة يف املنطقة متمثلة يف: اهلرمزيني والربتغاليني والعثمانيني، فحرص على 
زيادة التمثيل الربتغالي يف البحرين من خالل وجود مكتب للجمارك بها، كما التزم بدفع 
الضريبة السنوية هلرمز لتفويت فرصة تشكيل حلف هرمزي-برتغالي ضده، ويف الوقت 
نفسه حرص على توطيد عالقاته مع السلطة العثمانية اليت اعتربت البحرين ضمن واليات 
احملاور  يف  اخلارجية  شاه  حممود  سياسة  تفصيل  وميكن  الفرتة.  تلك  يف  األحساء  إيالة 

الثالثة اآلتية:
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عالقات البحرين مع مملكة هرمز
نظراً ملا كانت متر به لشبونة من مرحلة ضعف وتشتت بسبب سياسة امللك سباستيان 
تتعرض  ومل  شحيحة،  أصبحت  العربي  اخلليج  يف  األوضاع  حول  الربتغالية  املصادر  فإن 

املصادر الربتغالية لذكر أي معلومات حول التطورات اليت طرأت يف البحرين عام 1577.

فإنه  وبالتالي  وبغداد،  البصرة  بتوطيد سلطتهم يف  العثمانيون  انشغل  األثناء  ويف هذه 
ال ميكن العثور إال على مصادر قليلة حول العالقات بني الدول الرئيسة يف اخلليج العربي 
العثمانية تتحدث بصورة  يف نهاية العقد السابع من القرن السادس عشر، إال أن املصادر 
مقتضبة عن قيام اهلرمزيني بشن محلة خاطفة ضد البحرين إثر مقتل مراد شاه عام 1577، 
حيث استفاد اهلرمزيون من حالة الفراغ السياسي اليت أعقبت اغتيال احلاكم وتولي ابنه 
السلطة، وأرسل ملك هرمز فرخ شاه )1565-1582( وزيره نور الدين بقوة عسكرية قامت 
بعزل خضر شاه يف العام نفسه، ويبدو أن نور الدين مل يكن قادراً على بسط نفوذ هرمز 
املباشر على البحرين، فقد عادت القوات اهلرمزية أدراجها، وتوىل حممود شاه احلكم، 

وجنح يف احلصول على اعرتاف السلطة اهلرمزية حبكمه فيما بعد.

ويف هذه األثناء توترت العالقات بني العثمانيني والربتغاليني بعد هدنة قصرية يف منتصف 
القرن السادس عشر، فاستفاد العثمانيون من ضعف الوجود الربتغالي يف احمليط اهلندي 
وحبر العرب، وقاموا بنشر سفنهم يف البحر األمحر وسواحل اليمن، وهامجوا مسقط عام 

.1581

يواجه حتدياً كبرياً  أن  السادس احلكم عام 1582 كان عليه  تورانشاه  تولي  ولدى 
السيطرة  نري  من  للتخلص  العربي  القوى احمللية يف اخلليج  بعض  لسلطته؛ فقد حتركت 
احلكم  على  الثورة  أعلن  الذي  الر  مدينة  حاكم  رأسهم  وعلى  الربتغالية-اهلرمزية، 
الثورة إىل جزيرة قشم، ومل يتمكن اهلرمزيون  اهلرمزي-الربتغالي سنة 1583، وامتدت 

من إمخاد ذلك التمرد إال عقب وفاة حاكم الر واختالف ولديه على احلكم.)1(

وبعد أن جنح تورانشاه يف إمخاد ذلك التمرد قام يف العام نفسه بتجهيز جيش مكون 
من 3800 مقاتل هرمزي، يساندهم 800 مقاتل برتغالي، يف محلة شاملة يف املنطقة بهدف 
استعادة هيبة هرمز ومكانتها يف اخلليج العربي، وتشري املصادر الربتغالية إىل أن حاكم 
البحرين قد التزم بدفع إتاوة سنوية قدرها: »أربعة آالف دكتا ضرائب من إيرادات اللؤلؤ 

فيها«.)2( 

)1( Sousa, M. F. )1971( The Portuguese Asia. 370-372.
)2( عيسى أمين )1996( تاريخ الخليج العربي والبحر األحمر في أسفار بيدرو تينحسيرا. مؤسسة األيام، البحرين. ص.ص 103-101.



البحرين وعالقاتها اخلارجية إبان القرن السادس عشر                                  214

وقد استمر حممود شاه يف سياسته جتاه هرمز واملتمثلة يف إظهار اخلضوع الشكلي 
بأنه  ديوان اخلطي  السادس عشر، حيث ورد يف  القرن  السنوات األخرية من  مللكها حتى 
عندما تويف أحد قضاة البحرين، متت تولية ابنه مكانه، وحصل احلاكم على إقرار بذلك 
من هرمز: »ثم أفرغت على القاضي اجلديد اخللع من الديوان، وكان باملشهد املعروف بذي 

املنارتني يف أوال ثالث عشر شهر صفر للسنة السادس بعد األلف« )1006هـ/1597م(.)1(

عالقات البحرين مع الربتغاليني

تدهور وضع اإلمرباطورية الربتغالية بصورة كبرية عقب هزمية امللك دوم سيباستيان 
ومقتله يف معركة وادي املخازن عام 1578، إذ قدرت خسائر الربتغاليني بأربعة عشر ألف 
قتيل وعشرون ألف جريح، وسرعان ما أوكلت األمور إىل الكاردينال دون هنريك وهو 
أخو جد سيباستيان وكان عجوزاً طاعناً يف السن، وذلك يف 29 أغسطس 1578، وقد 
وخاصة  للربتغال،  واالقتصادي  والسياسي  العسكري  االنهيار  بوادر  هنريك  أيام  شهدت 
يف املستعمرات التابعة هلا؛ فقد انتشر الفساد يف صفوف الضباط الربتغاليني يف الشرق، 
اليت  التوابل  كميات  تتناقص  وأخذت  واالجتماعي،  السياسي  التسيب  مظاهر  وتفشت 

محلتها السفن الربتغالية إىل لشبونة. 

وما لبث هنريك أن تويف يف شهر فرباير 1580، وظهرت أزمة وراثة العرش الربتغالي بعد 
موته، فقد أوصى الكاردينال أن يؤول عرش الربتغال بعد موته إىل امللك اإلسباني فيليب 
بإرسال  إسبانيا  ملك  الربتغالي سارع  البالط  رجال  اعرتض  وعندما  إسبانيا،  ملك  الثاني 
جيشه إلمخاد املعارضة، ودخلت قواته لشبونة يف 16 إبريل 1581، وأعلن انضمام عرش 
الربتغال إىل عرش إسبانيا، وهكذا صار سقوط الربتغال بيد إسبانيا اإلسفني الثاني الذي 

دق يف نعش االمرباطورية الربتغالية بعد اإلسفني األول وهو معركة وادي املخازن.

امللكة  أبدته  وما  األحداث،  مسرح  على  إجنلرتا  ظهور  فكان  الثالث  اإلسفني  أما 
إليزابيث من رغبة يف أن حتل حمل إسبانيا والربتغال يف االستحواذ على جتارة الشرق، وهي 
السياسة اليت قدر هلا أن تنجح وأن حتل بريطانيا حمل الربتغال يف ممتلكاتها الشرقية، 
حيث كانت معركة األرمادا عام 1588 بداية العد التنازلي للوجود الربتغالي-اإلسباني يف 

الشرق.)2(

)1( جعفر الخطي )2002( مصدر سابق، ص 225.
)2( Danvers, F.C. )1966( The Portuguese in India. 2/24-25.
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يتخذ  أن  فيليب  اإلسباني  امللك  السادس عشر حاول  القرن  العقدين األخريين من  ويف 
إجراءات عدة للمحافظة على املستعمرات الربتغالية يف الشرق، وخاصة يف هرمز وسواحل 
اخلليج العربي، فاستحدث تغيريات يف املناصب القيادية يف جوا، إذ عني دون فرنسيسكو 
منزيس  دي  كونزاال  دون  تعيني  مت  كما  اهلند،  يف  امللك  نائب  مبنصب  ماسكرينهاس 

حاكماً على هرمز ومسؤوالً عن القاعدة العسكرية الربتغالية يف مسقط.

وقد أظهر الربتغاليون شراسة كبرية يف التعامل مع القوى احمللية اليت متردت ضدهم، 
فاستهل نائب امللك اجلديد عهده بتجهيز محلة عسكرية هاجم بها مدن وقرى يف اهلند 
للعهد  الدموي  االستهالل  هذا  وكان  والتدمري،  واحلرق  القتل  من  أنواعاً  بهم  حماًل 
اإلسباني-الربتغالي املشرتك يف حكم اهلند وهرمز والسواحل العربية، انعكاساً للخوف 
والنهيار املعنويات الذي أصاب الوحدات والقواعد العسكرية هناك، وقد تزامن ذلك مع 
يهتمون  الذين كانوا  السياسيني  العسكريني وظهور طبقة من  القادة  الرشوة بني  تفشي 
بتجارتهم اخلاصة مستغلني مناصبهم احلكومية، وقد انعكس ذلك بدوره على األوضاع 
يف البحرين؛ إذ حرص حممود شاه على كسب ود الربتغاليني بهدف جتنب ردود فعل عنيفة 
من قبل قادتهم يف هرمز، فأصبحت وظيفة قائد قلعة هرمز من أهم مناصب االمرباطورية، 
وذلك ألن دخل احلاكم الربتغالي بها من جراء وظيفته كان مرتفعًا، حتى إن هذه الوظيفة 
صارت تباع وتشرتى بعلم املسؤولني أنفسهم، وكان القادة الربتغاليون يف هرمز يتسمون 

بالغطرسة والقسوة ضد السكان احملليني.)1( 

ونظراً ملا كانت متثله البحرين من أهمية جتارية فقد حرص الربتغاليون على تأسيس 
وكالة خاصة بهم فيها، ويظهر لنا بأن إقامة ممثليهم كانت يف القلعة حيث ميكن العثور 
على بعض آثار االستيطان الربتغالي احملدود فيها، ومن ذلك وجود كنيسة صغرية ألداء 
الصلوات بها، كما كان الربتغاليون يتجنبون االحتكاك بالسكان احملليني يف البحرين، 

وذلك بسبب الكراهية اليت كان يكنها السكان احملليون هلم.

وقد حتدث عن وجود التمثيل التجاري الربتغالي يف البحرين الرحالة جون هيوجن فان 
يف  موجودة  الربتغال  مللك  تابعة  مجاعة  »وهناك  قائاًل:   ،1598 عام  كتب  الذي  لينخوتن 

البحرين بصورة مستمرة لتقوم بصيد اللؤلؤ كما توجد أماكن أخرى هلذا الغرض«.)2(

)1( فالح حنظل )1997( مرجع سابق، ص 482.
)2( عيسى أمين )1996(، تاريخ البرتغاليين في الخليج العربي: مذكرات دوارتي بربوسا وجون هيونان لينخوتن ومقالة تشالزبوكر، 
مؤسسة األيام البحرين. ص 92 و98. وانظر كذلك: الوثيقة )1982( »وصف شاهد عيان يرجع لعام 1598«، العدد األول، يوليو 

1982، مركز الوثائق التاريخية، البحرين. ص.ص. 155-152.
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الربتغالي  الرحالة  أشار  عشر  السادس  القرن  نهاية  يف  الغوص  مهنة  حول  تقريره  ويف 
بيدرو تنحسريا إىل مبالغة السلطة الربتغالية-اهلرمزية يف تقدير الضرائب على مهنة الغوص 

بقوله:

»إن قيمة جتارة اللؤلؤ سنوياً يف الآللئ الصغرية والعادية تبلغ 50.000 دوكات دون أن 
نأخذ يف االعتبار قيمة الآللئ املهربة وهي حوالي 100.000 دوكات ألن التهريب يتم خوفاً 

من اغتصاب املندوب الربتغالي يف البحرين«.)1( 

عالقات البحرين مع الدولة العثمانية

تشري الوثائق العثمانية يف مطلع العقد السابع من القرن السادس عشر إىل وجود خطط 
لدى حاكم األحساء بإخضاع البحرين للحكم العثماني، إال أن هذه اخلطط مل توضع 
حيز التنفيذ، فقد بادر الربتغاليون يف تلك الفرتة إىل تصعيد املوقف العسكري، ومهامجة 
لذلك  ونتيجة  حبارتها،  وأسر  البحرين  سفن  على  اإلغارة  إىل  باإلضافة  األحساء  سواحل 
فقد انشغل العثمانيون يف مواجهة أعمال القرصنة اليت تسبب بها الربتغاليون يف الساحل 

الشرقي لشبه اجلزيرة العربية. 

العثمانيني ختلوا عن خطة االستيالء على  ويستشف من وثيقة تعود إىل سنة 1577 أن 
البحرين واكتفوا بالسيطرة على املوانئ اليت يف أيديهم، حيث عني حممود كتخدا قائد 

األسطول العثماني يف البصرة قبوداناً على األحساء، أي قائداً على القوة البحرية فيها.)2( 

ومما يدل على تزايد االهتمام العثماني بالبحرين أنهم اختذوا قراراً بفصل األحساء عن 
البصرة أواخر عام 1579 فعادت بذلك إيالة مستقلة بعد أن كانت قد ضمت إليالة البصرة 
عام 1572، ومت توسيع حدود إيالة األحساء بعد فصلها وأدرجت البحرين ألول مرة ضمن 
ألويتها، إال أن الوثائق العثمانية ال تتحدث عن كيفية إحلاق البحرين ضمن ألوية اإلحساء، 
وال تذكر أسلوب إدارتها، ويستدل من عدم وجود اسم من يتصرف بها أن أمريها كان من 

الزعماء احملليني.)3( 

العثمانيون اهتماماً كبرياً  التجاري، فقد أبدى  ملوقعها االسرتاتيجي ونشاطها  ونظراً 
بالبحرين، وكان حممود شاه يدرك حجم األطماع العثمانية يف بالده فقام باحلصول على 

)1( عيسى أمين )1996( تاريخ الخليج العربي والبحر األحمر في أسفار بيدرو تينحسيرا. مؤسسة األيام، البحرين. ص.ص 101-
.103

)2( دفتر المهمة 22، ص 317، رقم الحكم 322.
)3( فاضل بيات )2007( مرجع سابق، ص 515.
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اعرتاف ضمين منهم بسلطته كما فعل جده مراد شاه من قبل، وأخذ حممود شاه يستخدم 
يف  ورد  مما  فكان  حبكمه،  العثمانية  السلطة  اعرتاف  على  للداللة  العثمانية  األلقاب 
النقش على حجر مسجد اخلميس وصف حممود شاه بأنه: »ركنا الوزارة واإليالة«. كما 
سبقت اإلشارة إىل وجود مراسالت بني حممود شاه وبيلربي األحساء خبصوص أمالك له 

يف القطيف. 

وعلى الرغم من التقارب الذي أظهره العثمانيون جتاه حممود شاه إال أن املصادر تشري 
إىل أنهم كانوا يبيتون النية الحتالل البحرين وحتويلها إىل إيالة مستقلة، وقد شعر اإلسبان 
فيه  اإلسباني عام 1589 حذر  للملك  البحرين، ففي خطاب  العثمانية يف  األطماع  جبدية 

نائبه يف اهلند من خطورة أن يقوم العثمانيون بهجوم لالستيالء على البحرين.)1(

ويبدو أن املخاوف اإلسبانية كانت يف حملها؛ ففي عام 1591 أرسل الديوان اهلمايوني 
دون  البحرين، ولكن  أن يشن محلة لالستيالء على  العثماني  تعليمات حلاكم األحساء 
تقديم أي مساعدة فعلية له، مما يدل على أنها مل تكن خاضعة للحكم العثماني خالل 

الفرتة 1591-1577. 

ويف سنة 1595 خاطب السلطان بيلربي األحساء بالنظر يف جدوى حتويل البحرين إىل 
إيالة مستقلة، ولكن يبدو أن هذا اإلجراء مل يتحقق فيما بعد، ومل يتغري وضع البحرين 
اإلداري، فقد بقيت يف السجالت العثمانية ضمن ألوية إيالة األحساء، مع االعرتاف حبكم 

حممود شاه فيها.)2(

تغري موقف الدولة الصفوية من الوجود الربتغالي يف اخلليج العربي

شهدت السنوات األخرية من القرن السادس عشر تغرياً جذرياً يف السياسة الصفوية جتاه 
الذي كان   )1629-1587( الكبري  الشاه عباس  التحول يف عهد  ذلك  وبدأ  الربتغاليني، 
أكثر إدراكاً للمتغريات اليت طرأت يف تلك الفرتة، حيث الحظ بأن عالقة أسالفه الطيبة 
مع الربتغاليني مل حتقق لبالده أية مكاسب. وقد شجع الشاه على إدارة ظهره للربتغاليني 
ظهور قوى أوروبية أخرى وعلى رأسهم اإلجنليز، فأجرى الشاه عباس اتصاالت مع عدد من 
الدول األوروبية تهدف إىل فتح طريق لصادراته من احلرير الفارسي خارج املناطق اليت كان 
حيكمها العثمانيون. ويف املقابل أبدى الربيطانيون اهتماماً مماثاًل باملتاجرة مع الفرس، 
ونتج عن ذلك تأسيس شركة اهلند الشرقية الربيطانية سنة 1600 لتمثل بداية تنظيم العالقة 

)1( Ozbaran S )1989( «Bahrain in the Sixteenth Century», Al-Watheekah, vol 15, )July 1989(, p. 221.
)2( دفتر المهمة رقم 73، ص 481، رقم الحكم: 1058.
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التجارية ما بني الفرس والربيطانيني، حيث اندفعت الشركة فور تأسيسها ملبادلة فائض 
الصوف اإلجنليزي باحلرير الفارسي، وبذلك متكنت بريطانيا من إقناع البالط الفارسي 
مبنحها امتيازات جتارية، وشجعت التجار الربيطانيني على التبادل التجاري مع فارس. وما 
لبثت هذه العالقة التجارية أن حتولت إىل حتالف سياسي وعسكري ما بني الشاه عباس 
وإنهاء  لتجارته  احتكارهم  وكسر  العربي  اخلليج  يف  الربتغاليني  ملواجهة  والربيطانيني 

السيطرة على ممراته البحرية. 

ونتيجة للتقارب الربيطاني-الفارسي دعم اإلجنليز سياسة الشاه عندما أطلق يد حاكم 
إقليم فارس هلوردي خان ومن بعده ابنه ووريثه يف احلكم إمام قولي خان ملناوشة الربتغاليني 
اخلليج  يف  واملالحية  التجارية  للحركة  اهلرمزي-الربتغالي  االحتكار  ضرب  وحماولة 

العربي. 

وقد واتت قولي خان الفرصة يف العام 1602 عندما مترد عرب البحرين على احلاكم 
وقتلوه واستولوا على القلعة وأجروا بعدها اتصاالت مع قولي خان ملساعدتهم يف درء خطر 
مبهامجة  قامت  طرفه  من  محلة  وأرسل  خان  قولي  هلم  فاستجاب  قادمة،  برتغالية  محلة 
مع  مواجهتهم  يف  للصفويني  املؤيد  موقف  اإلجنليز  وقف  األثناء  هذه  ويف  البحرين، 
الربتغاليني، ثم برزت هذه السياسة جلية يف التحالف الربيطاني-الصفوي لطرد الربتغاليني 

من هرمز عام 1622.)1( 

إزاء هذه التطورات الكبرية يف السنوات األخرية من القرن السادس عشر تبنى حاكم 
البحرين حممود شاه سياسة تقوم على احملافظة على أكرب قدر ممكن من احلياد جتاه 
األطراف املتصارعة يف اخلليج العربي، وسار على شاكلة جده يف تقديم تنازالت شكلية 
لكل من الربتغاليني والعثمانيني واهلرمزيني، وذلك بهدف تفادي استفزاز إحدى هذه القوى 

لشن محلة ضد البحرين.

ذلك  الشرقية، ومتثل  البحرين كان من اجلبهة  استقالل  أن اخلطر األكرب على  إال 
وبسط  العربي  اخلليج  من  الربتغاليني  الكبري يف طرد  عباس  الشاه  اخلطر يف طموحات 

سيطرته على املنطقة بدعم من اإلجنليز.

)1( بدر الدين الخصوصي )1985( مرجع سابق، ص 164.
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املبحث الثالث 

األوضاع الداخلية يف البحرين إبان الربع األخري من القرن السادس عشر

األوضاع االقتصادية

شهدت فرتة الربع األخري من القرن السادس عشر تنامي العالقات التجارية بني الربتغاليني 
والعثمانيني على الرغم من توتر العالقات السياسية بينهما، واستناداً إىل الوثائق الربتغالية 
فإن مما ساعد على تطور العالقة التجارية بني القوتني هو إقدام السلطات الربتغالية على 
انتهاج سياسة جديدة قوامها االستمرار يف فرض الرسوم اجلمركية على السلع املصدرة 
مع السماح للعرب بالتجارة يف اخلليج العربي وعدم التعرض لسفنهم، شريطة حصوهلم على 
البحرين بشكل  انتعاش جتارة  أدى إىل  ما  تراخيص تسمح هلم باالجتار مع هرمز، وهو 
ملحوظ؛ حيث أخذت ترتدد عليها السفن احململة مبختلف البضائع، كما أصبحت البحرين 
تؤدي وظيفة جتارية أساسية تقوم على توزيع بضائع الشرق األقصى يف موانئ شرقي شبه 

اجلزيرة العربية والعراق والشام. 

العربي  اخلليج  وموانئ  مدن  أخذت  أن  اجلديدة  الربتغالية  السياسة  نتائج  من  وكان 
تستعيد بعض نشاطها التجاري، ويف مقدمتها البصرة اليت أصبحت املصدر الرئيس لبضائع 
اهلند املارة بالعراق، كما أخذ التجار األوروبيون يتعاملون مع مراكز التجارة يف سواحل 
الشام ومصر، حيث أشار الرحالة اهلولندي راوولف بأن العثمانيني كانوا يصدرون عدداً 

كبرياً من اخليول إىل اهلند عن طريق هرمز: 

»حيث يتلقى ملك الربتغال كل سنة مبلغاً كبرياً من املال بصفة رسوم تبلغ أربعني دوقة 
لكل رأس من اخليل«.)1( 

وأورد الرحالة اإلجنليزي إلدريد الذي زار اخلليج العربي يف نهاية القرن السادس عشر: 

تصلها  كما  البصرة  إىل  هرمز  من  طريقها  تشق  كانت  باللؤلؤ  احململة  السفن  »بأن 
البضائع اهلندية املختلفة كالتوابل والبهارات واألقمشة«.)2(

)1( ليونهارت راوولف )1978( رحلة المشرق إلى العراق وسوريا ولبنان وفلسطين، ترجمة وتعليق سليم طه التكريتي، بغداد. ص 
.171

)2( صبري الحمدي )2002( مرجع سابق، ص.ص 70-69.
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متثل  كانت  اليت  البحرين  اقتصاد  على  إجيابية  بصورة  التجاري  النشاط  وانعكس 
يف  مسعتها  عن  فضاًل  اخليول،  وجتارة  والتصدير،  االسترياد  حلركة  أساسياً  مركزاً 
جمال اللؤلؤ، وقد تعرض الرحالة اهلولندي لنخوتن )الذي زار البحرين عام 1596( لوصف 

جتارة اللؤلؤ فيها بقوله:

»يتوفر اللؤلؤ يف كافة البلدان الشرقية وخاصة بني هرمز والبصرة يف اخلليج يف كل 
الربتغال موجودة يف  تابعة مللك  والقطيف وجلفار وكاماران، وهناك مجاعة  البحرين  من 
البحرين بصورة مستمرة لتقوم بصيد اللؤلؤ كما توجد أماكن أخرى هلذا الغرض... وتقع 
جزيرة البحرين على بعد حوالي 80 مياًل من راس مسندم وتشتهر البحرين بصيد الآللئ، ويف 
مشاهلا تقع ميناء البصرة على بعد 60 مياًل حيث يلتقي نهرا الفرات ودجلة، وتوجد بقربها 
آثار بابل الشهرية ويقال بأنها كانت الفردوس يف زمن قديم... وبالنسبة لصيد اللؤلؤ فليس 
هناك مكان أفضل من البحرين كما يوجد هناك الذهب والفضة واملعادن األخرى، وملك 

اجلزيرة حيافظ على هذه الثروة حتت األرض وال يسمح بتنقيب األرض الستخراجها«.)1(

ويتطابق هذا الوصف مع ما ذكره الرحالة الربتغالي بيدرو تنحسريا، الذي زار املنطقة 
يف أواخر القرن السادس عشر، ودون رحلته يف كتاب نشر عام 1604، حتدث فيه عن 

مهنة الغوص وازدهار الزراعة والتجارة يف البحرين بقوله:

»إن تراب البحرين خصب ومنتج وخاصة ألشجار التمور واليت توجد بكثرة يف هذه اجلزيرة 
ويوجد بها قليل من القمح وكثري من الشعري، وتعترب الوجبة الرئيسة يف البحرين األرز الذي 
يستورد من اهلند عن طريق هرمز. وتوجد آبار يف البحرين ولكن أغلبها ليس عذبًا، ومع ذلك 
يصلح ماؤها للشرب، وأحسن هذه اآلبار »حنينية« وهذا البئر عميق ويقع يف وسط اجلزيرة 
وتأتي بعده يف اجلودة تلك الينابيع اليت تتواجد حتت سطح البحر. ويف مدينة املنامة، املدينة 
الرئيسة يف اجلزيرة، وعلى عمق باعني أو ثالثة من سطح البحر توجد ينابيع املياه العذبة، 
ويقوم بعض الرجال مبلء جلد املاعز منها، ويعترب البعض منهم هذه العملية وسيلة للرزق طول 
النهار، وأخربني أحد املعمرين يف البحرين أن هذه الينابيع كانت على اليابسة ولكن مع 
مضي الوقت غمرها البحر، وأعتقد أن من هذه الينابيع أخذت اجلزيرة امسها )البحرين( 
ورمبا يكون رمزاً جملريني من املاء ميران يف اجلزيرة ولكن أعتقد أن التسمية األوىل أصح.
تشتهر البحرين باللؤلؤ، وسوف أعطي إجيازاً عن طريقة صيده... يبدأ الغوص يف البحرين 

)1( عيسى أمين )1996(، تاريخ البرتغاليين في الخليج العربي: مذكرات دوراتي بربوسا وجون هيونان لينخوتن ومقالة تشالزبوكر، 
مؤسسة األيام البحرين. ص 92 و98. وانظر كذلك: الوثيقة )1982( ”وصف شاهد عيان يرجع لعام 1598”، العدد األول، يوليو 

1982، مركز الوثائق التاريخية، البحرين. ص.ص. 155-152.
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يف شهر يونيو، وأحياناً يف يوليو، ويستمر حتى شهر أغسطس، ويتكون أسطول الغوص 
من مائيت سفينة أو رمبا أقل، مائة من البحرين ومخسون من جلفار ومخسون من خنيلو، 
صيد  وبعد  اجلزيرة،  جنوب  فراسخ  عشرة  بعد  على  قطر  ساحل  إىل  السفن  هذه  وتتجه 
األصداف تفتح إلزالة اللؤلؤ منها، ومتتاز آللئ البحرين باجلودة والوزن الثقيل، ولو قارنا 
لؤلؤة بنفس احلجم من مكان آخر مع لؤلؤة من البحرين جند أن وزن البحرينية أكرب. إن 
تبلغ 50.000 دوكات دون أن نأخذ  اللؤلؤ سنوياً يف الآللئ الصغرية والعادية  قيمة جتارة 
يف االعتبار قيمة الآللئ املهربة وهي حوالي 100.000 دوكات ألن التهريب يتم خوفاً من 

اغتصاب املندوب الربتغالي يف البحرين«.)1( 

الناس يف  لنشاط  بديعة  أدبية  يقدم صورة  الشاعر اخلطي  املصادر احمللية فإن  أما يف 
أسواق البحرين، حيث يتحدث عن حركة دؤوبة لكسب الرزق، قائاًل:

يتكـــــأد الرزُق العباَد وإنـــــــــــــــه           فيها على باغيـــه غيــــــر يسيـــــــــــــــِر
سيــــــان عيشة كــــــــــادح ومرفهٍ           فيها ونعمـــــــة موســــــٍر وفقيـــــــــــــــِر)2(

ثم يصف املهن السائدة يف املنطقة إبان تلك الفرتة فيقول مكماًل بيت صاحبه الشاعر 
الغنوي الذي قال فيه:

اعمل لنفسك مثقاالً ومـعيـارا             واسرر أباك بأن يلقاك عطـــــــــــــــارا

فقال اخلطي:

أو فاتـخذ لك سنداناً ومطرقـــــــة           واعمل متى شئت سكيناً ومسمــارا

أو فاتـخذ لك منشاراً وقشتـــــــرة           وكن كنــوح نيب اهلل نـجـــــــــــــــــارا

أو صائغاً يسبك العقيان تربز مـن            إبريزه للنسـا صّفـاً ودينــــــــــــــــــــــــارا

أو فاختذ لك مزماراً ودبدنـــــــــــــة           وعش لك اخلري طباالً وزمـــــــــــــــــارا

أو كن فديتك صّفاراً فليس على            علياك بأس إذا أصبحت صفــــــــــارا

)1( عيسى أمين )1996( تاريخ الخليج العربي والبحر األحمر في أسفار بيدرو تينحسيرا. مؤسسة األيام، البحرين. ص.ص 101-
.103

)2( جعفر الخطي )2002( مصدر سابق، ص 315.
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إىل أن يقول:

أو فاقتلع من رشاىل الطني متخـذاً         منه اجلرار وعش يف اخلط جرارا

أو فاقنت األتن وامحل فوقها حطباً         فخري شيء إذا أصبحت محـّـــــــارا

وإن مسعت مقالي فامض مـتكاًل          على إهلك يف األبوام بـحــــــــــــــــــارا
وإن ترفـعت عن هذا فحــــــــي على         استغفار ربك تلقى اهلل غفـــــــــــارا)1(

فيذكر يف تلك األبيات العديد من املهن املوجودة يف أسواق اخلليج العربي والبحرين 
تشمل: الصائغ، والنجار والعطار والصفار والبّحار، واحلّمار، والسقاء، واملغين، واملؤذن، 

وغريها من املهن األخرى.

ويف وصفه خلصوبة األرض وكثرة اخلضرة يف البحرين يقول اخلطي:

واملاء ترسلـــــــه جداولــــــه كمـــــــا          جاريت بني اخليل يف احللبـــــــــات

ــ          ـأنداء فـيـروزية الزفـــــــــــــــــــــرات والنخل مثل عرائس ذهبية الــــــــــ

وزهت عناقد كرمه ملــــــــــــا غدت         بنواظر األوراق مـلتحفــــــــــــــــــــات
تبدو فتسرتها كــــــــما واريت يف          خضر الرباقع أوجه الفتيــــــــــات)2(

كتب  بالعملة،  املتعلقة  احلوادث  ومن 
وقعت  مشكلة  عن   ،1595 سنة  اخلطي 
فقام  بالبحرين،  ووزنها  العملة  قيمة  يف 
سامل  بن  مخيس  وهو  البحرين  وجهاء  أحد 
بضرب  وأمر  نقص،  ما  بإبطال  التميمي 
سكة جديدة، ثم استعمل الوزن يف احلضرة 
الديوانية يف كل درهم، فقال اخلطي ميدح 

مخيس بن سامل على صنعه:

)1( المصدر نفسه، ص.ص 375-373.

)2( المصدر نفسه، ص.ص 311-309.

القرن  يف  البحرين  يف  صكت  الرصاص  من  عملة 
السادس عشر
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ألست الذي قّومت سكة دارنــــــــا         وقد ُرميت ممن يقّض خباصِب؟

فبارت فما املرزوق منها بظافــــــــر         وهانت فما احملروم منها خبائِب

فلو ُألقيت يوماً على الطرق مل تكن           لُتلحظ من زهٍد مبقلة راغــــــــِب
فأكملتها من بعد نقصان وزنـهــــا             وسريتها يف شرقها واملـغــــــــارِب)1(

وتقدم حجج البيع واألوقاف احملفوظة يف قسم الوثائق التارخيية مبتحف البحرين الوطين 
معلومات مهة عن األوضاع االقتصادية يف البحرين، ومن ذلك:

حيث  منها،  املتأتية  الكبرية  واإليرادات  البحرين،  يف  زراعتها  وازدهار  النخيل  وفرة   -1
حتدد األراضي املباعة مبا جاورها من أراض زراعية أخرى شاسعة، ويتوفر لدينا جمموعة 
من ست حجج بيع تعود جلهة واحدة خالل الفرتة 1580-1600، وميكن من خالهلا تتبع 

النشاط الزراعي والتجاري املتمثل يف بيع األراضي الزراعية بالبحرين.

أمساء  تظهر  حيث  والشراء،  البيع  ويف  الزراعية،  األراضي  متلك  يف  النساء  مشاركة   -2
العفيفة الطاهرة بييب  البيع، ومنها ما ورود اسم »جناب املخدرة  جمموعة منهن يف حجج 

جنيبة بنت الرئيس أمني بن حممد اهلرجي« يف حجة بيع يعود تارخيها لعام 1586.)2(

وكذلك اسم: »املصونة أم علي بنت املرحوم احلاج عبد اهلل بن حممد بن سلطان« يف 
حجة بيع أخرى عام 1598.)3( و: »املخدرة الطاهرة سعيدة بنت املرحوم املربور عبد اهلل بن 

حممد«، يف حجة بيع يعود تارخيها إىل عام 1599.)4( 

3- وجود نظام إدارة وقضاء حملي، ففي الفرتة 1580-1597، يظهر يف حجج البيع والوقف 
أمساء قضاة حمليني يف البحرين، مما يدل على أنه كان يوجد بالبحرين نظام وقف حملي 

مستقل، ونظام تسجيل لألراضي، ونظام للتوثيق، فضاًل عن مؤسسة القضاء املستقلة.

البحرين بنظام وقف مستقل عن أي جهة خارجية، حيث تشري املصادر احمللية  4- متتع 
إىل قيام العديد من أصحاب األموال بوقف بعض أمالكهم ألغراض متعددة، منها: عمارة 
املساجد وتوفري املاء للمصلني بها، ومنها صيانة قبور بعض املتوفني، ومنها ختصيص مبالغ 
لقراءة القرآن يومياً على أرواح املتوفني، كما ورد يف نص وقف كّرانة املنحوت على حجر 

)1( المصدر نفسه، ص.ص 448-447.
)2( حجة بيع أرض زراعية بها نخيل عام 1586، بقسم الوثائق والمخطوطات في متحف البحرين الوطني.
)3( حجة بيع أرض زراعية بها نخيل عام 1598، بقسم الوثائق والمخطوطات في متحف البحرين الوطني.
)4( حجة بيع أرض زراعية بها نخيل عام 1599، بقسم الوثائق والمخطوطات في متحف البحرين الوطني.
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بها، ويعود تارخيه إىل عام 1558، ونصه:

اليوم، العشرين من شهر رجب لسنة مخس وستني وتسعمائة، أوقف العبد  »يف تاريخ 
اهلل  عبد  بن  ناصر  بن  حممد  ورضوانه،  ربه  رمحة  إىل  وأحوجهم  اهلل  عباد  أقل  املذنب، 
قراءة  على  بوري،  ديوان  يف  بربعي  من  برقيب  بناقص  املعروف  امللك  ثلث  متام  ربيع،  بن 
والده ناصر بن عبد اهلل، كل يوم جزئني من كتاب اهلل العزيز، وعلى قراءة أمه مريم 
الّرسان،  القراءة يف مسجد  تلك  يوم جزئني من كتاب اهلل، كائنة  إبراهيم، كل  بنت 
وأوقف متام ثلث امللك املذكور يف وجه استقاء املاء الربودة مسجد الرسان، وملن يستقي 
الثلث  بربعي يكون  الواقع يف فالة  املسجد  ولعمارة  بربعي  الواقعة يف فالة  الربودة،  املاء 

املذكور بني املسجد وبني الربودة، وبني أيد أثالثًا، وقفاً شرعياً صحيحًا«.)1(

وورد نص وقف حملمود شاه على حجر مبسجد اخلميس عام 1586، وتضمن معلومات 
مهمة متت اإلشارة إليها يف الصفحات املاضية، كما ظهرت نصوص أخرى يف حجج البيع 

بوقف أسهم من األراضي املباعة، ومنها على سبيل املثال:

»والنصف من الصرمة املزبورة وقف فراغ املرحومة سيدة افتخار بنت يوسف بن ناصر 
عفي عنهما«.)2(

ويف حجة يعود تارخيها إىل عام 1598، ورد نص الوقف كما يأتي:

»وقد أوقف مجلة متر يورد العشر من السعر اجلديد يوم التاريخ املذكور لعمارة املسجد 
الشريف مسجد عبد اهلل بن حممد بن سلطان الواقع باحلّمارية ولتجديد قربه الكائن فيه، 

وقفاً صحيحاً شرعياً مؤبداً إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها«.

وذكر يف حجة بيع أخرى يعود تارخيها لعام 1599، ما يشري إىل أن أموال الوقف معفاة 
من اخلراج، ونصه: 

»وقد تقرر أن يف عامة النخل سهمان وقف، ورزق احللة عشرون فن، عشر ما بصحبة 
اجلديد البحراني ليس عليهما خراج«.)3(

5- وجود نظام خراج مستقل يف البحرين، حيث تشري حجج البيع إىل كيفية دفع أموال اخلراج يف 
حالة اقتسام األمالك بني األطراف، كما ورد يف نص يعود تارخيه إىل عام 1591، وورد فيه:

)1( نقش على حجر محفوظ في متحف البحرين الوطني.
)2( حجة بيع أرض زراعية بها نخيل عام 1586، بقسم الوثائق والمخطوطات في متحف البحرين الوطني.
)3( حجة بيع أرض زراعية بها نخيل عام 1599، بقسم الوثائق والمخطوطات في متحف البحرين الوطني.
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والثلثان على  الثلث،  الريس منه  الديواني ما توجه منه عليهما أثالث، على  »والتوزيع 
رمضان، عن النخل املذكور، وما للنخل بينهما أثالثاً كذلك، على النمط املدون«.)1(

السادس عشر،  القرن  إبان  البحرين  الزراعي يف  االزدهار  دقيق يفسر  6- وجود نظام ري 
فقد متيزت البحرين يف تلك الفرتة بكثرة منتجاتها الزراعية، من النخيل والفواكه، وال 
ميكن تصور قيام نشاط زراعي على هذه الشاكلة دون أن يتزامن مع نظام ري تشرف 
عليه سلطة إدارية يف البحرين، ومن خالل دراسة حجج بيع األراضي يف السنوات األخرية من 
القرن السادس عشر، يتيبني وجود مثل هذا النظام بالفعل يف البحرين، حيث تشري حجة 
البيع اليت يعود تارخيها لعام 1586، إىل وجود نظام ري دقيق، تقسم فيه األراضي، وحتدد 

األيام والساعات اليت يتم فيها توصيل املياه إىل األراضي املروية، ونصه:

»واملاء املعد لسقي الشطيب املسطور اليت تسقى منها يومئذ من طلوع الشمس إىل الظهر 
يوم األحد، وكذلك يوم الثلثا من طلوع الشمس إىل الظهر، ويوم اجلمعة من الظهر إىل 
أن يصري الفيء يف الشرق مثانية وعشرون قدمًا، وباقي املاء وهو من بلوغ الفيء يف الشرق 
القدر املزبور سابقاً إىل الغروب يوم اجلمعة الذي كان يف القديم للشطيب تسقى به الصرمة 
املزبورة، وللصرمة املزبورة ماؤها القديم أيضًا، وهو من الظهر إىل الغروب يوم األحد أيضًا، 
وآنيتها يف صرمة املوالي بها من كل أسبوع وعلى الشطيب من التوزيع الديواني اثنتا عشر 

قطعة وعلى الصرمة قطعتان، هكذا قانونه واملقرر من السابق، ولذلك أصبح الزمًا«.)2( 

7- انتشار الشريفية احملمدية بصفتها العملة السائدة يف التعامل الرمسي بالبحرين وكانت 
الشريفية احملمدية عملة سائدة يف اخلليج العربي آنذاك، وتبني املصادر بأنها كانت تصك 
من قبل السلطة العثمانية يف البصرة، ويدل ذلك على أن البحرين قد استقلت يف نظامها 
مستقلة،  معايري  هلا  فكان  سواء،  حد  على  واهلرمزيني  الربتغاليني  سلطة  عن  النقدي 
وكانت تعتمد على النقد العثماني، يف حني تتحدث املصادر كذلك عن سك بعض العملة 
يف البحرين إبان القرن السادس عشر، وميكن مالحظة استخدام العملة احملمدية يف حجة 

بيع عام 1580، ونصها: 

»بثمن صحيح شرعي مسلم من مال املشرتي املزبور، مقبوض بيد البائع املذكور، قدره 
ثالث مائة حممدية فضلية شاجية، من أم مثقال ودانق شريازيني من ضرب البصرة«.

وكذلك يف حجة عام 1586، ونصها:

)1( المصدر السابق.
)2( حجة بيع أرض زراعية بها نخيل عام 1586، بقسم الوثائق والمخطوطات في متحف البحرين الوطني.
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بتمامه كذلك،  البائع  بتمامه وكماله مقبوض بيد حممد  »ومال الصرمة املذكورة 
قدره مائة ومخس ومثانون حممدية بصرية وزن الواحدة من مثقال ودانق باملثاقيل الشريازية، 

بصفة ضبط األصل، اثنان وتسعون حممدية ونصف حممدية، من احملمديات املوصوفة«.

ووصفت عملية بيع يف حجة عام 1598، بأنها عملية:

بتمامه  املسطورة  املبايعة  بيد  مقبوض  هلا  املشرتى  مال  من  مسلم  شرعي  صحيح  »بيع 
وكماله، قدره سبع وتسعون حممدية ونصف حممدية، من ضرب البصرة من أم مثقال 

ودانق شريازيني، بصفته حفظاً ألصله، مثان وأربعون حممدية وثالثة أرباع حممدية«.

وكذلك يف حجة عام 1599، ما نصه:

»بثمن شرعي قدره مائة وثالثون حممدية بصرية سامية من أم مثقال ودانق شريازيني، 
بصفته تأكيداً له مخس وستون حممدية«.)1(

األوضاع االجتماعية والثقافية

تسبب انتشار أعمال القرصنة يف اخلليج العربي، ومترد قبائل العربان يف األحساء ضد 
الدولة العثمانية إىل انتشار التعدي وتدهور األوضاع األمنية، وقد استمرت البحرين يف الربع 
األخري من القرن السادس عشر متثل ملجأ للشعراء واألدباء وكبار التجار من أهل القطيف 
وغريها من مدن األحساء؛ ففي عام 1577 حتدثت املصادر العثمانية عن وقوع هجرات واسعة 
أكتوبر  985هـ/6  رجب   23 يف  مؤرخة  وثيقة  تكشف  إذ  البحرين،  باجتاه  األحساء  من 
يف  بأضرار كبرية  تسببت  قد  القراصنة  غارات  أن  البصرة؛  بيلربي  إىل  وموجهة   ،1577

األسواق احمللية بالقطيف األمر الذي أدى بالتجار أن ينتقلوا إىل البحرين.)2(

وكثرة  األمن  انعدام  بسبب  البحرين،  إىل  األحساء  إقليم  من  اهلجرات  استمرت  وقد 
تعدي العربان من جهة، والقراصنة يف البحر من جهة أخرى، ففي 1590 هاجرت جمموعة 
من أعيان القطيف بزعامة عبد اهلل بن ناصر بن حسني بن املقلد من بين وائل، واستقر بهم 
املقام يف البحرين، حيث تويف عبد اهلل بن ناصر بها عام 1592، وكتب اخلطي قصيدة 

يرثيه بها.)3( 

)1( انظر حجج البيع المحفوظة في قسم الوثئق والمخطوطات بمتحف البحرين الوطين خالل الفترة 1599-1580.
)2( أرشيف رئاسة الوزراء باسطنبول، دفتر المهمة: 31، ص 338.

)3( جعفر الخطي )2002( مصدر سابق، ص.ص 211-208.
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وقد نتج عن هذه اهلجرات املتتالية إىل البحرين، انتعاش احلياة االقتصادية والثقافية، 
الذين زخرت بهم احلياة األدبية يف  إليها جمموعة من الشعراء واألدباء والعلماء  فقد وفد 
البحرين إبان السنوات األخرية من القرن السادس وعشر، وتشري املصادر إىل أن حممود شاه 
كان يتكلم العربية، وكان له اهتمام بالشعر، فكان يستدعي الشعراء ويطلب منهم 

نظم الشعر، وقد سبق ذكر القصائد اليت مدحه بها اخلطي يف ديوانه.

السادس  القرن  نهاية  يف  وعلماءها  البحرين  وجهاء  من  مجلة  الرتاجم  كتب  وذكرت 
عشر ومنهم على سبيل املثال ال احلصر:

الشيخ مخيس بن سامل بن أبي سرور التميمي، وقد كان مخيس من أبرز جتار البحرين 
ووجهائها، ويذكر اخلطي دوره يف تاليف أزمة العملة يف البحرين، كما حتدث الربتغالي 
فونسيكا يف تقرير له عام 1610 عن منزل مخيس بن سامل الذي كان ميتاز بقوة بنائه 

واتساعه إليواء عدد كبري من الناس واملدفعية.)1( 

هذان  غادر  وقد  مخيس،  الشيخ  شقيق  التميمي،  سامل  بن  إبراهيم  الشيخ  وكذلك 
الوجيهان البحرين إىل تاروت عام 1597، بسبب وشاية بهما أفسدت العالقة بينهما وبني 

أولي األمر، فأنشد اخلطي قصيدة ميدحهما ويعرض مبن سعى فيهما.)2( 

الذي  وائل،  بن مقلد من بين  بن حسني  ناصر  بن  الوجيه عبد اهلل  اسم  وورد كذلك 
البحرين عام  القطيف ونزح إىل  القطيف وزعيمها، وقد ترك موطنه يف  بأنه شيخ  وصف 

1590، وتويف فيها عام 1592، ورثاه اخلطي يف إحدى قصائده.)3( 

كما حتدثت املصادر عن وجهاء آخرين يف البحرين، ومنهم ناصر بن سليمان القاروني، 
ومجلة من وجهاء أسرة القاروني الذين ربطتهم عالقة ود مع الشاعر اخلطي. وكذلك جعفر 
بن عبد اجلبار بن احلسني، والقاضي عبد الرؤوف بن احلسني املوسوي املتوفى عام 1597، 

وابنه حسني بن عبد الرؤوف الذي ارتبط بعالقة صداقة مع الشاعر اخلطي.)4(

)1( نقاًل عن مونيك كيرفران )2004( مرجع سابق، ص.ص 112-111.
)2( جعفر الخطي )2002( مصدر سابق، ص.ص 136-135.

)3( المصدر نفسه، ص.ص 211-208.
)4( المصدر نفسه، ص.ص 491.
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املبحث الرابع 

هناية حكم ركن الدين حممود شاه

عام  ففي  عشر،  السابع  القرن  مطلع  يف  العربي  اخلليج  يف  السياسية  األوضاع  تغريت 
إلينا، ومل  بالنسبة  تزال جمهولة  الدين حممود شاه بطريقة ال  انتهى حكم ركن   1600
وبالتالي  فيه،  حكمه  انتهى  الذي  العام  يف  ولد  واحد  ابن  سوى  شاه  حممود  لدى  يكن 
فقد انقطع حكم آل مراد شاه بعد ما يربو على سبعني سنة من حكم البحرين، وأعقب 
ذلك فراغ سياسي استغله اهلرمزيون لبسط هيمنتهم املباشرة على البحرين، وذلك يف عهد 
فرخ شاه  والده  وفاة  توىل احلكم عقب  الذي   ،)1610-1601( حاكم هرمز فريوز شاه 

الثاني )1601-1598(.

وتشري املصادر إىل أن فريوز شاه استوزر شرف الدين لطف اهلل فالي، فقام هذا الوزير 
احلاكم  تسلم  أن  وبعد  البحرين،  على  حاكماً  فالي  مسعود  الدين  ركن  أخيه  بتعيني 
اجلديد زمام األمور شعر بأن القوات الربتغالية والتجار الربتغاليون هناك يتدخلون يف كل 
البحرين، فأوفد موفداً امسه معني  التخلص منهم واالستقالل حبكم  األمور ففكر يف 
الدين فالي إىل حاكم منطقة فارس هلوردي خان )1595-1614( يطلب منه املساعدة يف 

التخلص من النفوذ الربتغالي-اهلرمزي يف البحرين.

وقد وافق هذا احلاكم بعد مشاورة الشاه الذي كان يرغب يف ضم البحرين إىل السلطة 
الصفوية، ثم تقدمت اجليوش الصفوية فباغتت البحرين وأحلقت هزمية بالقوات الربتغالية 
ودخلها هلوردي خان فاستقبله ركن الدين مسعود الذي كان يطمع يف تولي منصب امللك 
على اجلزيرة إال أن هلوردي قبض عليه وقطع عنقه وسيطر بصورة مؤقتة على البحرين، 
على  باإلغارة  هلوردي  قام  البحرين  الستعادة  أسطول  تشكيل  الربتغاليون  حاول  وعندما 
قاعدتهم العسكرية يف مجربون مما جعل الربتغاليني يفرون إىل هرمز ويرتكون البحرين. 

وقد حاول امللك اإلسباني فيليب استعادة البحرين لكنه مل يتمكن من ذلك أبداً.)1( 

ديوان اخلطي، وكان  الذي ذهب إىل شرياز يف  البحرين  وقد وردت اإلشارة إىل وفد 
اجلد  الرؤوف  عبد  بن  وحسني  الفريوزآبادي،  الكردي  حييى  بن  الدين  كمال  مبعيته؛ 
حفصي، وقد كتب اخلطي عدداً من القصائد أثناء إقامته يف شرياز، وتشري مصادر أخرى 

)1( فالح حنظل )1997( مرجع سابق، ص.ص 490-489.
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فراغ سياسي يف  وقع  قد  يزور شرياز. وكان  الذي  الثاني  الوفد  الوفد كان  أن هذا  إىل 
البحرين عقب مغادرة هلوردي خان البحرين عام 1601، فانعدم األمن واضطربت األوضاع، 
فذهب وفد آخر من أهل البحرين برئاسة الفريوزآبادي إىل شرياز ملطالبة حاكمها بالتدخل 

مرة أخرى.)1( 

وتقدم املصادر الربيطانية من جانبها رواية أخرى، حتدثت عن وقوع اتصاالت بني حاكم 
البحرين ركن الدين مسعود مع هلوردي خان حاكم فارس من أجل طرد الربتغاليني، فبعث 
هلوردي خان بقواته إىل البحرين بقيادة معني الدين فالي عام 1601، مما دفع حباكم قلعة 
الربتغالي إىل إرسال محلتني عسكريتني حلصار اجلزيرة، غري أن حاكم فارس  هرمز 
البحرين  عن  حصارهم  رفع  على  الربتغاليني  إلجبار  مجربون  ميناء  إىل  قواته  بعض  أرسل 
لكي يتسنى له التصدي لتلك القوات، وقد أفاد هلوردي من فرصة انسحاب الربتغاليني من 
البحرين واشتباكهم مع القوات الفارسية أمام ميناء مجربون فقام بإكمال سيطرته على 

البحرين وختليصها من أيدي الربتغاليني عام 1602.)2(

وحسب ما أورده تنحسريا -الذي زار البحرين يف أواخر القرن السادس عشر- فإنه قد 
مت تعيني وزير فارسي إلدارة البحرين فور سقوطها بيد قوات هلوردي خان مع تزويده بفرقة 

عسكرية يبلغ تعدادها 800 رجل.)3(

على  باالعتماد  تفصياًل  أكثر  رواية  فلسفي  اهلل  نصر  الصفوية  الدولة  مؤرخ  ويقدم 
املصادر الفارسية، حيث ذكر ظروف التدخل الصفوي يف البحرين فيما يأتي:

»كانت جزر البحرين تابعة حلكومة هرمز ويف دائرة نفوذ احلكومة الربتغالية، ويف 
اإلمارة، كان حاكم  ابنه فريوز شاه  وتوىل  تويف فرخ شاه أمري هرمز  عام 1601 عندما 
وزير  اهلل  لطف  الدين  شرف  للرئيس  أخاً  كان  الذي  مسعود  الدين  ركن  هو  البحرين 
هرمز، فأعلن االستقالل وشق عصا الطاعة عن أمري هرمز، ولكن خوفاً من قيام السفن 
الربتغالية مبساعدة فريوز شاه، فإنه طلب مساعدة أحد كبار رجال فارس وامسه معني 
الدين فالي وكان على صلة قرابة به، فقام معني الدين بإخطار إمام قلي بيك بن هلوردي 
خان أمري أمراء فارس الذي كان حيكم ذلك اإلقليم، وكان إمام قلي يطمع يف السيطرة 
على البحرين فانتهز الفرصة وأرسل معني الدين فالي مع بعض اجلند ملساعدة ركن الدين 

مسعود يف الظاهر، ولكن يف احلقيقة لالستيالء على البحرين. 

)1( جعفر الخطي )2002( مصدر سابق، ص.ص 12-13 و491.
)2( لوريمر، ج.ج )1967( دليل الخليج، القسم التاريخي، ترجمة الديوان األميري بقطر، الدوحة. 1267/3.

)3( عيسى أمين )1996( تاريخ الخليج العربي والبحر األحمر في أسفار بيدرو تينحسيرا. مؤسسة األيام، البحرين. ص 102.
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حينما وصل معني الدين جبيشه إىل البحرين وبقي بها بعض الوقت ذهب فجر ليلة من 
الليالي مع ابن عمه الرئيس منصور إىل منزل ركن الدين مسعود وقتله يف منزله، وحني 
علم جند ركن الدين هبوا حملاربة معني الدين انتقاماً ألمريهم ومتكنوا من تضييق اخلناق 
عليه، إال أن محلة فارسية، كانت باجلوار بقيادة يوسف شاه، ساعدت معني الدين الذي 

انتصر على جيش البحرين.

وعندما ذاع خرب استيالء الفرس على البحرين أرسل ملك هرمز فريوز شاه واحلاكم 
الوقت، وقتل معني  وبعض السفن، واندلعت احلرب بني الطرفني لبعض  الربتغالي جيشاً 
الدين ويوسف شاه يف هذه املعارك إال أن النصر كان للفرس واضطرت السفن الربتغالية 

واهلرمزية للعودة أدراجها، وذلك يف شهر رمضان 1010هـ/فرباير 1602«.)1( 

وبعد مهامجة الفرس للبحرين عام 1602 أرسل احلاكم الربتغالي جلزيرة هرمز تقريرا 
يف هذا الصدد إىل ملك إسبانيا فيليب الثاني واشتكى من السلوك العدائي للصفويني، 
ومعه  األول  الشاه عباس  إىل  أنطونيو دي جوفيا سنة 1605  برئاسة  فيليب سفارة  فأرسل 
ساحل  على  الربتغال  وممتلكات  البحرين  على  فارس  خان  محلة  من  بها  يشكو  رسالة 

اخلليج العربي.)2( 

وعندما قابل السفري اإلسباني الشاه ونقل له شكوى امللك فيليب الثاني من: »االستيالء 
على البحرين مركز صيد اللؤلؤ وقلعة مجربون ومينائها«، أجابه الشاه: 

»إننا أخذنا جزيرة البحرين من أمري هرمز الذي كان منذ القدم حتت محايتنا ويدفع 
اخلراج لنا، ومل يكن هذا األمر يرتبط بالربتغاليني رعايا ملك إسبانيا، وهلذا فال موجب 
لشكوى ملك إسبانيا أو عتابه، وعلى عكس ما يتصوره السفري فليس للحكومة اإلسبانية 

أية حقوق على جزيرة البحرين«.)3( 

ومن خالل قراءتها للمصادر اإلسبانية تؤكد مونيك كريفران بأن الرسائل املتبادلة ما 
بني املسؤولني الربتغاليني يف هرمز والبالط اإلسباني تشري إىل بذل الربتغاليني حماوالت 
خيشون  الربتغاليون  كان  فقد  الشاه،  مواجهة  إىل  اللجوء  دون  اجلزيرة  الستعادة  عديدة 
العثمانيني بالسيطرة عليها  من عدم القدرة على التدخل يف البحرين حبرية يف حالة قيام 
لكون أهالي اجلزيرة يعتنقون املذهب السين، فإن اجلزيرة ستكون عرضة لقبول سيطرة 

األتراك الذين كانوا يشاركونهم املعتقد.)4( 

)1( نصر هللا فلسفي )1989( إيران وعالقاتها الخارجية في العصر الصفوي 1500-1736، تعريب محمد فتحي يوسف الريس، دار 
الثقافة، القاهرة. ص.ص 39-38.

)2( المرجع السابق، ص 50.
)3( المرجع نفسه، ص 82.

)4( مونيك كيرفران )2004( مرجع سابق، ص 52.



البحرين وعالقاتها اخلارجية إبان القرن السادس عشر                                  232

روايات غري دقيقة حول خضوع البحرين للحكم الصفوي:

ظهرت يف الربع األول من القرن العشرين جمموعة من املؤلفات اليت دونت تاريخ البحرين 
عرب خمتلف العصور، ومن أبرزها:

، الذي يتناول   حممد بن خليفة النبهاني؛ التحفة النبهانية يف تاريخ اجلزيرة العربية1. 
تاريخ البحرين حتى عام 1922.)1( 

، الذي يتوقف   ناصر بن جوهر بن مبارك اخلريي؛ قالئد النحرين يف تاريخ البحرين2. 
عند أحداث سنة 1923.)2( 

 حممد علي التاجر؛ عقد الآلل يف تاريخ أوال، الذي يتوقف عند أحداث سنة 31923.  مع 
بعض التعليقات على أحداث تصل إىل عام 1932.)3( 

وقد تعرضت هذه املصنفات للحديث عن خضوع البحرين للحكم الصفوي، وذكرت 
األحداث  حول  ذكرها  سبق  اليت  للروايات  مغايرة  لكنها  بينها  فيما  متشابهة  روايات 
“التحفة  عن  نقاًل  النبهاني  ذكر  فقد  1600؛  عام  شاه  حممود  حكم  نهاية  أعقبت  اليت 
احلليمية” لصاحبها عبد احلليم الفارسي، بأن العثمانيني هم الذين قاموا بطرد الربتغاليني 
العثمانيني عام  يد  البحرين من  باالستيالء على  قام  الشاه عباس  وبأن  العربي  من اخلليج 
أمراء  بني  شديد  اختالف  حصل  1039هـ/1629م،  سنة  عام  يف  ثم  1031هـ/1622م، 
الشاه  فقام  احلماية،  منه  وطلبوا  األول،  عباس  الشاه  إىل  شكواهم  فرفعوا  البحرين، 
بإرسال جيش بقيادة إمام قولي خان الذي احتل البحرين سنة 1039هـ/1629م، “وانضمت 

البحرين إىل املمالك الصفوية”.)4(

أما ناصر اخلريي فقد ذكر بأن بعض أهل البحرين استغاثوا بالشاه عباس الكبري، 
خطاب  من  مقتطفات  وذكر  1031هـ/1622م،  عام  الربتغالي  االحتالل  من  لتخليصهم 
نقاًل عن جريدة مظفري  الشاه عباس األول،  أرسله إىل  آل مذكور  لشخص امسه عبيد 
الفارسية الصادرة يف بوشهر سنة 1320هـ/1902م، وعندما ورد الكتاب إىل الشاه عباس 
يف  األحوال  عن  منه  واستفسر  أصفهان،  إىل  للقدوم  مذكور  آل  عبيد  استدعى  الكبري 

ببيروت،  والنشر  للدراسات  العربية  المؤسسة  العربية،  الجزيرة  تاريخ  في  النبهانية  التحفة   )2004( النبهاني  خليفة  بن  )1( محمد 
باالشتراك مع المكتبة الوطنية بالبحرين. 

)2( ناصر بن جوهر بن مبارك الخيري )2003( قالئد النحرين في تاريخ البحرين، تقديم ودراسة عبد الرحمن بن عبد هللا الشقير، 
مؤسسة األيام للنشر، البحرين.

)3( محمد علي التاجر )1994( عقد الآلل في تاريخ أوال، إعداد وتقديم إبراهيم بشمي، مؤسسة األيام للنشر، البحرين.
)4( محمد بن خليفة النبهاني )2004( التحفة النبهانية، مرجع سابق، ص.ص 74-73.
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محلة  بإرسال  قام  واملعادن،  واللؤلؤ  الزراعة  من  كبرية  إيراداتها  بأن  علم  وملا  البحرين، 
بقيادة إمام قلي خان، فطردوا الربتغاليني من البحرين عام 1040هـ/1630م، ثم استدرك 
اخلريي بأنه ال بد أن يكون طرد الربتغاليني من البحرين كان يف عهد الشاه صفي وليس 

يف عهد عباس األول الذي تويف عام 1035هـ/1625م.)1(

وحنى حممد التاجر منحى سابقيه بقوله: 

»وملا استوىل الشاه عباس على جزيرة هرموز، كما قدمنا، أرسل عساكره يف املراكب 
البحرين، فقاتلهم فيها،  إمام قليخان إىل جزيرة  سنة 1039هـ، سنة 1622، حتت قيادة 

فقهرهم واسرتجع بالد البحرين منهم، واستلم إدارتها، وسقط عنها حكم الربتغال«.)2(

البحرين  بأن  االدعاء  أبرزها؛  التارخيية من  الروايات مجلة من األخطاء  وتتضمن هذه 
يف  العثمانية  السلطة  من  البحرين  أخذوا  قد  الفرس  وبأن  العثماني  للحكم  خضعت  قد 
األحساء، وهذه شبهة تدحضها الوثائق العثمانية، اليت مل تذكر خضوع البحرين للحكم 
العثماني، بل تضمنت دفاتر املهمة جمموعة من اخلطط اليت أعدها العثمانيون للسيطرة 

على البحرين دون طائل.

كما ميكن مالحظة عدم توخي هذه املصنفات الدقة يف ذكر تاريخ مهامجة الفرس 
للبحرين، ففي حني جتمع املصادر الفارسية واإلسبانية والربيطانية على أن التدخل الصفوي 
الفرتة ما بني  والتاجر يف  والنبهاني  البحرين وقع عام 1602، ترتاوح تقديرات اخلريي  يف 
عام 1622 و1629، وميكن أن يكون بعض أهل البحرين قد قاموا بإرسال وفد آخر إىل 
البحرين يف تلك الفرتة ملطالبة السلطة الفارسية بإحالل األمن والنظام يف البحرين بسبب 
الفراغ السياسي وعجز سلطة شرياز أن تسيطر على األمور يف البحرين كما ذكر يف بعض 
املصادر الفارسية، ولكن جيب عدم اخللط بني مهامجة الصفويني للبحرين عام 1602، 
والوفود اليت قدمت إىل البالط الصفوي للمطالبة بالتدخل لتحسني األوضاع يف البحرين 
املصنفات من خضوع  تورده بعض  ما  بعد ذلك، مما يطرح تساؤالت عدة حول مصداقية 

البحرين للحكم الصفوي املباشر آنذاك.

)1( الخيري )2003( مرجع سابق، ص 197-201، والصحيح هو أن الشاه عباس الكبير قد توفي سنة 1629، وليس سنة 1625 
كما ذكر المصنف.

)2( التاجر )1994( مرجع سابق، ص 96. والصحيح أن عام 1039 هـ يوافق عام 1629م، وليس 1622 كما ذكر التاجر. 
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الفصل السادس 

شهادات معاصرة ووثائق حول البحرين يف القرن السادس عشر

ينقسم هذا الفصل إىل قسمني رئيسني: حيتوي القسم األول على جمموعة من شهادات 
املصادر  بعض  إىل  باإلضافة  والعثمانيني،  الربتغاليني  واملسؤولني  واجلغرافيني  الرحالة 
احمللية وعلى رأسها الكتابة املنقوشة على احلجارة يف قلعة البحرين ويف مسجد اخلميس 

وقرية كّرانة.

والعثمانية،  الربتغالية  والتقارير  املراسالت  من  جمموعة  فيتضمن  الثاني  القسم  أما 
الوثائق اهلرمزية  العربية، واليت مت نشرها سابقًا، باإلضافة إىل بعض  اللغة  املرتمجة إىل 
ينشر  واليت  والوقف احمللية  البيع  العربية، وكذلك جمموعة من حجج  باللغة  دونت  اليت 

بعضها ألول مرة.

وعلى الرغم من وجود العديد من األخطاء يف بعض املعلومات الواردة كاألمساء واأللقاب 
والتواريخ يف مجلة من الوثائق املرفقة إال أن الباحث آثر إيرادها دون أي تعليق أو تصويب، 

باعتبارها مادة خامة ميكن ألي باحث أن يستفيد منها ويبدي مالحظاته اخلاصة عليها.

الوثائق املنشورة حتتوي على أخطاء لغوية وأخطاء أخرى  وجتدر اإلشارة إىل أن بعض 
بالرتمجة احلرفية  االلتزام  باملعنى دون  النصوص  الرتمجة، حفقد وردت ترمجة بعض  يف 
للنص، ولكن مت تضمينها يف هذا البحث نظراً ألهميتها، وما ميكن أن متثله من إسهام 

يف تدوين األحداث اليت وقعت يف البحرين إبان القرن السادس عشر.

كما تضمن الفصل جمموعة وثائق حملية مت احلصول عليها من قسم الوثائق واملخطوطات 
وتتضمن  بعضها ألول مرة،  ينشر  اليت  والوقف  البيع  الوطين، كحجج  البحرين  مبتحف 
هذه الوثائق معلومات ذات قيمة تارخيية عالية من حيث دقة معلوماتها ومصداقيتها. ويأمل 
الباحث من خالل نشرها أن يسهم يف تشجيع البحث العلمي يف املصادر البحرينية احمللية 
واليت ميكن أن تشكل حجر األساس يف كتابة تارخيية جديدة تكشف الغموض عن 

مراحل أخرى من تاريخ البحرين احلديث.
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أواًل: البحرين يف القرن السادس عشر من خالل كتابات الرحالة 
واملعاصرين

1- وصف شهاب الدين أمحد بن ماجد لألوضاع يف البحرين عام 1498

»اجلزيرة الثامنة وهي البحرين، وتسمى أوال، وفيها ثالمثائة وستون قرية، وفيها املاء 
احلالي من مجلة جوانبها، وأعجب ما فيها مكان يقال له القصاصري يغوص اإلنسان يف 
البحر املاحل بالقربة وميلؤها من املاء احلالي وهو غرقان يف املاء املاحل وما حواليها معادن 
اللؤلؤ يأوي إليها قريب ألف مركب، وفيها مجلة قبائل من العرب ومجلة جتار، وفيها مجلة 
وفيها  واألغنام،  والبقر  واإلبل  واخليل  األوصاف  بها  تضرب  اللواتي  املثمرات  النخيل  من 
عيون جارية ورمان وتني واترنج وليم، وهي يف غاية العمارة، وهي يف تاريخ هذا الكتاب 
ألجود بن زامل بن حصني العامري، أعطاه هلا هي والقطيف السلطان سرغل بن نور شاه 
أن يقوم بنصره على إخوته وميلكه جزيرة هرمز املتقدم ذكرها، وكتب بها عليه حجج 
واستثنى بعض بساتينها ففعل له ذلك وقام بنصره وملكه جرون، وأخذ البحرين والقطيف 

يف عام مثانني ومثامنائة«.)1(

2- وصف الرحالة فارتيما لطريقة الغوص يف البحرين عام 1503

»أما طريقة صيدهم فسأرويها لكم فيما يأتي: هناك صيادون اختصاصيون يف صيد 
الآللئ يركبون قوارب صغرية، ويقذف الواحد منهم حبجر كبري مربوط حببل مسيك من 
ناحية مؤخرة القارب، وحببل آخر من ناحية مقدمة القارب، وذلك ليبقى -أي القارب- ثابتًا، 
أحد  يقبل  القارب  اخلليج، ويف وسط  قاع  إىل  أيضاً  به حجر  معلق  آخر  يقذفون حببل  ثم 
ويغوص مخسة  ثقياًل،  قدميه حجراً  إىل  ويربط  عنقه  يعلق حقيبتني حول  الآللئ  صيادي 
الآللئ،  على  احلاوية  األصداف  ليجمع  يستطيع  ما  بقدر  املاء  ويبقى حتت  عشرة خطوة، 
ويضعها يف احلقيبة املعلقة حول عنقه، ثم يتخلص من احلجر املربوط إىل قدميه ويصعد إىل 
ظاهر املاء مستخدماً احلبال اليت ذكرناها آنفًا، ويف بعض األحيان تتجمع سفن كثرية تبلغ 

الثالمثائة، تابعة لبلدان ومناطق خمتلفة يف هذه اجلزيرة اليت حيكمها سلطان مسلم«.)2(

)1( إبراهيم خوري، تحقيق وتحليل )1989( شهاب الدين أحمد بن ماجد؛ الفوائد في أصول علم البحر والقواعد والفصول، مركز 
الدراسات والوثائق، راس الخيمة، ص 69.

)2( عبد الرحمن عبد هللا الشيخ، ترجمة وتعليق )1994( رحالت فارتيما، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ص 95.
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3- تعليق الرحالة الربتغالي تومي برييز عن اللؤلؤ يف البحرين عام 1512

»إن اجلزيرة الرئيسة يف اخلليج هي البحرين ومتتاز بتوفر أفضل أنواع اللؤلؤ فيها حيث 
ليس له وجود يف مناطق أخرى غريها ويشكل جزءاً مهماً من جتارة هرمز«.)1(

4- خطاب من أفونسو دلبوكريك إىل امللك مانويل حول البحرين يف 20 أكتوبر 1514

املراكب  من  أن عدداً كبرياً  ذلك  اإلنسان،  به  يهتم  أن  أهم ما ميكن  البحرين  »إن 
تنطلق منها يف اجتاه اهلند حمملة بعدد كبري من اخليول وكذا بكميات مهمة من اللؤلؤ، 
إن االستيالء عليها والتحكم فيها أمر هني إذا ما ساعدنا اإلله يف ذلك وتوفر لنا الوقت، 
لقد متكنا من السيطرة على كل املناطق اليت تتحكم بها مملكة هرمز عدا البحرين 
اليت جاء إليها العرب بعد موت خوجه عطار وسيف الدين واستولوا عليها وطردوا منها جنود 

امللك«.)2(

5- تقرير ألفونسو دلبوكريك حول ثروات البحرين عام 1515

»ويف اخلليج توجد أيضاً جزيرة يقال هلا البحرين كذلك مشهورة بإنتاج اخليول بكثرة، 
كما تشتهر مبحصول الشعري وبتنوع فواكهها، وحييط بها من كل جانب مصائد اللؤلؤ 
الذي يتم إرساله إىل ممالك الربتغال، ألنه أجود من اللؤلؤ املوجود يف أي مكان آخر يف هذه 

األحناء وهو أكثرها نقاء«.)3(

6- وصف أهمية لؤلؤ البحرين للرحالة الربتغالي دوراتي باربوسا عام 1518

»يعتمد أهل البحرين على صيد اللؤلؤ، وحيصل امللك فيها على القسط اخلاص به من 
بإعادة  ليقوموا  اللؤلؤ  لشراء حبات  البحرين  إىل  يأتي جتار هرمز  التجارة،  عائدات هذه 
نارسنجا  مملكة  إىل  كذلك  ويذهبون  طائلة،  أرباحاً  ورائه  من  وجينوا  اهلند،  يف  بيعه 
عرب اجلزيرة العربية وفارس لشراء اللؤلؤ أيضًا، ويوجد اللؤلؤ وبذوره يف مجيع أحناء حبر 

فارس، غري أن البحرين هي املكان الذي يتسم بكثرة وجوده«.)4(

)1(  Hakluyt Society, )1944( The Suma Oriental of Tome Pires, An Account of The East, From the 
Red Sea to Japan, Written in Malacca and India in 1512-1515, 2 Vols, London.
)2( Cartas de Afonso  de Albuquerque, Tome 1/373-374.

)3( ترجمة عبد الرحمن الشيخ )2000( السجل الكامل ألعمال أفونسو دلبوكيرك، المجمع الثقافي، 4 أجزاء، أبو ظبي. 653/2.
)4( عيسى أمين، ترجمة )1996( تاريخ البرتغاليين في الخليج العربي، مذكرات دوراتي باربوسا وجون هيوفان لينخوتن ومقالة 

تشالز بوكر، مؤسسة األيام، البحرين. ص 58. وانظر النص اإلنجليزي في:
Dames M. L. )1918( The Book of Durate Barbosa: An Account of the Countries Bordering on 
the Indian Ocean and their inhabitants, Completed about the Year 1518 A.D. Translated from the 
Portuguese Text by Mansul Longworth Dames, Vol. 1, Hakluyt Society, London.
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7- وصف املؤرخ حممد بن إياس )ت 1523( لألحداث اليت وقعت بالبحرين عام 1521

بالد هرمز  إىل  البحرين  متملك جزيرة  أمري عرب بين جرب،  األمري مقرن  قتل  »وأشيع 
األعلى، وكان أمرياً جليل القدر معظماً مبجاًل يف سعة من املال، مالكي املذهب، سيد 
عربان املشرق على اإلطالق، وكان قد أتى إىل مكة وحج يف العام املاضي، وكان جيلب 
إىل مكة اللؤلؤ واملعادن الفاخرة من املسك والعنرب والعود القماري واحلرير امللون، وغري 
ذلك من األشياء التحفة. قيل إنه ملا دخل مكة واملدينة تصدق على أهلها بنحو مخسني ألف 
دينار، فلما حج ورجع إىل بالده القته الفرنج يف الطريق، وحتاربت معه فانكسر األمري 
مقرن، وقبضوا عليه باليد وأسروه، فسأهلم أن يشرتي نفسه منهم بألف ألف دينار، فأبوا 
الفرنج ذلك، وقتلوه بني أيديهم ومل يغن عنه ماله شيئًا، وملكوا قلعته اليت هناك واستولوا، 
على أموال األمري مقرن وبالده، وكان ذلك من أشد احلوادث يف اإلسالم وأعظمها، وقد 
تزايد شر الفرنج على شواطئ البحر األمحر وسواحل احمليط اهلندي، واألمر هلل تعاىل«.)1( 

8- وصف البحار العثماني سيدي علي لينابيع املياه العذبة يف البحرين عام 1554

»وصلت إىل مدينة القطيف الواقعة بالقرب من األحساء وهناك وجدنا دلياًل فسألناه عن 
العدو الربتغالي ومل نتمكن من احلصول على خرب بهذا الشأن، فاجتزنا البحر إىل البحرين 
إن العدو  حيث التقينا مبراد ريس، وهو حاكم البحرين، فسألناه عن العدو فقال أيضاً 
الغواصني وكل واحد  ليس يف البحر، ويف البحرين وجدنا -ويا هلا من حكمة عجيبة- 
منهم ميسك بيده زقاً ويغوص يف البحر حوالي مثانية باعات أو أكثر ثم ميأل ما بيده من زق 
مباء عذب من القاع، وكان هؤالء الغواصون يأتون باملاء العذب إىل ريس مراد دائمًا، ويف 
أيام الصيف يكون هذا املاء أكثر برودة من املياه األخرى وأكثر عذوبة أيضًا، وحيث 
إنه كذلك فقد كان ريس مراد يكثر الشرب منه، وقد أرسل ريس مراد إىل هذا العبد 
)يقصد نفسه( من هذا املاء كنوع من مظاهر االحرتام، واحلقيقة إن هذا املاء كان جيدًا، 
إمنا تتحدث عن هذا،  }مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ ال يبغيان{  وإن اآلية الكرمية: 

وهم يعتقدون أن املاء هو سبب إطالق هذا االسم على البحرين«.)2(

)1( محمد بن أحمد بن إياس )1961( بدائع الزهور في وقائع الدهور، تحقيق وتقديم محمد مصطفى زيادة، القاهرة. 431/5.
)2( سيدي علي )1895( مرآة الممالك، إقدام مطبعه سي، اسطنبول. ص.ص 38-37.
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9- وقف كّرانة، نقش على حجر عام 1558

لسنة  رجب  شهر  من  العشرين  اليوم،  تاريخ  »يف 
أقل  املذنب،  العبد  أوقف  وتسعمائة،  وستني  مخس 
عباد اهلل وأحوجهم إىل رمحة ربه ورضوانه، حممد بن 
املعروف  امللك  ثلث  ربيع، متام  بن  بن عبد اهلل  ناصر 
بناقص برقيب من بربعي يف ديوان بوري، على قراءة 
والده ناصر بن عبد اهلل، كل يوم جزئني من كتاب 
اهلل العزيز، وعلى قراءة أمه مريم بنت إبراهيم، كل 
يف  القراءة  تلك  كائنة  اهلل،  كتاب  من  جزئني  يوم 
املذكور يف  امللك  ثلث  وأوقف متام  الّرسان،  مسجد 
وجه استقاء املاء الربودة مسجد الرسان، وملن يستقي 
املاء الربودة، الواقعة يف فالة بربعي، ولعمارة املسجد 
بني  املذكور  الثلث  يكون  بربعي،  فالة  يف  الواقع 
شرعياً  وقفاً  أثالثًا،  أيد  وبني  الربودة  وبني  املسجد 

صحيحًا«.)1(

10- تاريخ ترميم قلعة البحرين يف نقش على حجر يف القلعة عام 1561

»يف ضمن شهر شعبان من 
وتسعمائة،  وستني  مثان  سنة 
مائة  قطع  من  الفراغ  وافق 
بروج  لتجديد  صخرة  ألف 
إبان  وذلك  البحرين،  قلعة 
جالل  األعظم  الوزير  وزارة 
يد  على  شاه  حممود  الدين 

العبد فريوز«.)2(

)1( نقش على حجر محفوظ في متحف البحرين الوطني.
)2( مونيك كيرفران )2004( البحرين في القرن السادس عشرجزيرة حصينة، تعريب محمد الخزاعي، المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر، بيروت. ص 85. وقد تحدث عنها ناصر الخيري )2003( مرجع سابق، ص.ص 196-197، وأشار إلى معلومات لم ترد في 

كيرفران وهي أن العبد اسمه فيروز، وأشار إليها بصورة عابرة وغير دقيقة النبهاني )2004( مرجع سابق، ص 71.
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11- إعالن وقف يف نقش على حجر مبسجد اخلميس عام 1586

»بسم اهلل الرمحن الرحيم، }ملثل هذا فليعمل العاملون{، تقربت إىل اهلل العظيم، طلباً 
لثوابه اجلسيم، حضرة خالصة الوزراء األعاظم، وخنبة األواصف األفاخم، وركنا الوزراة 
والسعادة،  الرشد  ذو  اجلنات  وقرين  عزيز...  خضر  بن  حممود  حضرة  واإلقبال،  واإليالة 
نورالشهادة والغفران. وشاء أن... برفع التوزيع والثغور وسائر خراجات الديوان عن األوقاف، 
وأمالك املشهد الشريف ذي املنارتني، الكائن ببلد أوال، حرست من الوبال، رفعاً على 
مر األيام، إىل اخلاص والعام، ومما يشاء، ومن غرّي يف رسم هذا احلجر من سائر العاملني، 
فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني. حتريراً بشهر شعبان لسنة أربع وتسعني وتسعمائة. 

واحلمد هلل وصالة على حممد وآله وسلم«.)1( 

12- وصف ازدهار جتارة اللؤلؤ بالبحرين للرحالة جون هيوجن فان لينخوتن عام 1598

يف  اخلليج،  يف  والبصرة  هرمز  بني  وخاصة  الشرقية  البلدان  كافة  يف  اللؤلؤ  »يتوفر 
كل من البحرين والقطيف وجلفار وكاماران، وهناك مجاعة تابعة مللك الربتغال موجودة 
يف البحرين بصورة مستمرة لتقوم بصيد اللؤلؤ كما توجد أماكن أخرى هلذا الغرض... 
بصيد  البحرين  وتشتهر  مسندم  رأس  من  مياًل   80 حوالي  بعد  على  البحرين  جزيرة  وتقع 
الآللئ، ويف مشاهلا يقع ميناء البصرة على بعد 60 مياًل حيث يلتقي نهرا الفرات ودجلة، 
وتوجد بقربها آثار بابل الشهرية ويقال بأنها كانت الفردوس يف زمن قديم... وبالنسبة لصيد 
اللؤلؤ فليس هناك مكان أفضل من البحرين، كما يوجد هناك الذهب والفضة واملعادن 
األرض  بتنقيب  يسمح  وال  األرض  حتت  الثروة  هذه  على  حيافظ  اجلزيرة  وملك  األخرى، 

الستخراجها«.)2(

)1( نقش على حجر محفوظ في متحف البحرين الوطني، ويعود تاريخه إلى يوليو 1586.
)2( عيسى أمين )1996(، تاريخ البرتغاليين في الخليج العربي: مذكرات دوراتي بربوسا وجون هيونان لينخوتن ومقالة تشالزبوكر، 
مؤسسة األيام البحرين. ص.ص 92 و98. وانظر كذلك: الوثيقة )1982( »وصف شاهد عيان يرجع لعام 1598«، العدد األول، يوليو 

1982، مركز الوثائق التاريخية، البحرين. ص.ص. 155-152.
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عام  تنحسريا  بيدرو  الربتغالي  للرحالة  عشر  السابع  القرن  مطلع  البحرين يف  13- وصف 
1604

توجد بكثرة يف هذه  واليت  التمور  وخاصة ألشجار  ومنتج  البحرين خصب  تراب  »إن 
يف  الرئيسة  الوجبة  وتعترب  الشعري،  من  كثري  ولكن  القمح  من  قليل  ويوجد  اجلزيرة، 
البحرين األرز ويستورد من اهلند عن طريق هرمز. وتوجد آبار يف البحرين ولكن أغلبها 
ليس عذبًا، ومع ذلك يصلح ماؤها للشرب، وأحسن هذه اآلبار: حنينية، وهذا البئر عميق 
ويقع يف وسط اجلزيرة، وتأتي بعده يف اجلودة تلك الينابيع اليت تتواجد حتت سطح البحر. 
ويف مدينة املنامة -املدينة الرئيسة يف اجلزيرة- وعلى عمق باعني أو ثالثة من سطح البحر 
توجد ينابيع املياه العذبة، ويقوم بعض الرجال مبلء جلد املاعز منها، ويعترب البعض منهم 
هذه العملية وسيلة للرزق طول النهار، وأخربني أحد املعمرين يف البحرين أن هذه الينابيع 
الينابيع  أن من هذه  البحر، وأعتقد  الوقت غمرها  اليابسة ولكن مع مضي  كانت على 
املاء ميران يف اجلزيرة  رمزاً جملريني من  البحرين، ورمبا يكون  أخذت اجلزيرة امسها: 

ولكن أعتقد أن التسمية األوىل أصح.

تشتهر البحرين باللؤلؤ، وسوف أعطي إجيازاً عن طريقة صيده. توجد يف الشرق مصائد 
اللؤلؤ، وأشهرها تلك اليت يف اخلليج واألخرى يف منار يف اهلند، وذلك املوقع هو الذي بني 
جزيرة سيالن وجزء من شبه القارة اهلندية يسمى توتان كوري باللهجة احمللية، ولكن نسميه 

حنن الربتغاليني كوموري، ويلي هذا املكان بندر كورو منه تصدر أنواع األرز يف البنغال.

يبدأ الغوص يف البحرين يف شهر يونيو وأحياناً يف يوليو، ويستمر حتى شهر أغسطس 
من  البحرين ومخسون  من  مائة  أقل،  رمبا  أو  مائيت سفينة  من  الغوص  أسطول  ويتكون 
فراسخ  عشرة  بعد  على  قطر  ساحل  إىل  السفن  هذه  وتتجه  خنيلو،  من  ومخسون  جلفار 
جنوب اجلزيرة، وبعد صيد األصداف تفتح إلزالة اللؤلؤ منها، ومتتاز آللئ البحرين باجلودة 
والوزن الثقيل، ولو قارنا لؤلؤة بنفس احلجم من مكان آخر مع لؤلؤة من البحرين جند أن 

وزن البحرينية أكرب. 

إن قيمة جتارة اللؤلؤ سنوياً يف الآللئ الصغرية والعادية تبلغ 50.000 دوكات، دون أن 
نأخذ يف االعتبار قيمة الآللئ املهربة وهي حوالي 100.000 دوكات ألن التهريب يتم خوفاً 

من اغتصاب املندوب الربتغالي يف البحرين«.)1( 

)1( عيسى أمين )1996( تاريخ الخليج العربي والبحر األحمر في أسفار بيدرو تينحسيرا. مؤسسة األيام، البحرين. ص.ص 101-
.103
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ثانيًا: وثائق تتناول األوضاع يف البحرين 

إبان القرن السادس عشر

1- رسالة من حاكم البحرين إىل نائب امللك الربتغالي أفونسو دلبوكريك عام 1515

»إىل امللك العظيم، أعظم من أي ملك يف زماننا، الذي يطلق عليه يف مجيع اللغات: ملك 
البحار وسيد البالد، إىل القائد العظيم – أطال اهلل يف عمره – بعد التحية:

ليكن معلوماً بأنين يف صحة جيدة وراحة بال، وليصل إىل علمكم بأننا وامللك املشرف 
أمري هرمز على يد واحدة، وكنا على هذه احلال ملدة طويلة حتى اآلن، فنحن نعلم أنكم 
جئتم إىل هرمز وأنكم ملك رحيم وعادل، وأن مسعتكم قد طافت أرجاء العامل وأنكم 
لذلك سعداء، وحيث أننا وملك هرمز نتبادل الرسائل بيننا، فإنين أبعث لكم رسولنا، 
خادمكم، ليجلب لكم ثالثة خيول، بالرغم من أنها غري جديرة مبقامكم. فإذا صادف 
أن وجدنا ما هو أفضل منها فسنبعث بها إليكم، وإذا ما رغبتم يف شيء فاطلبوه وسنقوم 

بتنفيذه من أجلكم، ونبلغكم السالم«.)1(

)1( De Bularo Pato R.A ed. )1884-1935( Cartas de Afonso de Albuquerque seguidas de docuinentos 
que elucidativos, 7 vols., Lisbon. 2/254.
نشرت هذه الر سالة في: مونيك كيرفران )2004( البحرين في القرن السادس عشر جزيرة حصينة، تعريب محمد الخزاعي، المؤسسة 

العربية للدراسات والنشر، بيروت، ص.ص 20-19.
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2- كتاب من األمري حممد أبو النصر شاه وهو أحد أبناء شرف الدين يف هرمز إىل امللك دون 
الربتغاليني وجورهم وطمعهم، كما  )1521-1557( يعرض عليه مشاكله مع احلكام  جوان 

يذكر فيه أخبار البحرين وجلفار، 

بتاريخ 2 شوال 929هـ/8 أغسطس 1523م:

»إىل السلطان دون جوان: 

فاألوىل أن نعرض كل ما يستوي يف بالدنا على السلطان األعظم واملأمول من إحسانه 
أن يرد لي جواب ألتشرف به. 

فأول ما أعرض على جنابك السامي بأن ملا جاني أخبار اخلصام اآلخر، عملت برج على 
باب كلكوت ألجل حفظ البالد وخرجت على عمارته مبلغ كثري، ويف زمان أبي وأخي 
تعهدهم اهلل برمحته أرادوا أكابر اإلفرنج أن يأخذوا بيت السلطنة من عندهم ليهدموه، 
وقالوا للوارثني أن يعطوهم بيت غريه ألنه مضر على حصار السلطان، فالوارثني قالوا هلم ال 
نعطيه لكم ألن هذا بيت أبانا، طلبتها منه مع املال الذي صرفته على عمارة الربج وخرجته 
لعندي وحصرته عليها قدام احلاضرين،  أتى  الذي  يوم  عليه مرات كثرية، فطلبتها منه 
وما أخذ بكالمي، فبعد  داري  وكانوا فرنندو وديوكو دمسكية أفالكن، خرج من 
ما خرج أخربوني بأن السلطان قتل وزيره فلما مسعوا الذين كانوا حاضرين بعثوا وأخربوا 
مرتيون أفنسو، وملا عرف جاء للوقت إىل بييت مع أكابر الفرنج وعمل معي أعمال القبيحة 
وبعد هذا سلم حكم هرموز  الفرنج،  وقلل وقاري وهتك حرميت، كما يشهدون مجيع 
وباقي بنادره إىل أقرباه، وحكم جلفار أعطاه إىل أخوه على ثالثة سنني ضد عادة بالدنا، ألن 
كل حاكم حيكم سنة، وحكم حبارين أعطاه لريس حممد نسيب شرف، وكل هذا ملنفعته 
وعلى هذا احلال تراني قليل احلرمة بني أكابر الفرنج، وبعد ما أعطى حكم حبرين إىل 

ريس حممد أعدها غاية العدة واآلن ما يقدر أحد يأخذها من يده ألن فيها برج عالي. 

القوافل اليت جتيء إىل هرموز وينتفع  الوقت كل معاشه من  والوزير اجلديد يف هذا 
منها كثريًا، ويبعث بعض القماش إىل بيته، وبعض إىل البنكسال ومن هناك يشرتيه مع 
القبطان والفيطور بالثمن الذي يريده وهم كلهم متفقني على ذلك، وعوايد القدمية يف هذه 
البالد وال سيما على زمان سلطان املتويف كانت أن القبطان ما له إال حصان وسيف وبرطاق 
من  يرتك يف طويليت  وال  دراهم  أشريف  ألف  يأخذ مين  الوقت  وخلعة، ويف هذا  من ذهب 
اخليل اجليد وال راس، ومن حد هرموز إىل قلهات كلما رأوا حصان مليح يأخذوه بالثمن 
الذي يريدوه وال يأخذون بصياح أصحابهم، وبعد هذا هم يقبضون الرشوة والربطيل، وبهذا 
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الفعل خيالفون أمر دون بيدرو وقاضي إفرنج، وملا أتى دون بيدرو إىل هرمز يف القبطانية 
العالي ما  نادور طالبين إىل جوا، وأنا ألجل طاعيت ألمرك  ألبري  حساب لي مكتوب من 

أبيت بذلك. 

وأرجتي من اهلل منكم ألف مغفرة عن املذكور، والسالم. 

يف 2 من شوال سنة 929 للهجرة. 

من األمري حممد أبي النصر شاه«.)1(

)1( Arquivo Nacional da Torre do Tombo, )1960-1977(, As Gavetas Da Torre Do Tombo Lisboa. 
5/38-40.
Joao De Sousa, )1789( Documentos Arabicos Para A Historyia Portucueza, Lisboa.
األب جواو دي سوزا )1789( وثائق عربية تسهم في كتابة التاريخ البرتغالي، لشبونة.  ويحتوي على مجموعة مهمة من الرسائل 

المكتوبة باللغة العربية بعثها حكام األقاليم العربية الخاضعة للنفوذ البرتغالي إلى ملوك البرتغال.
نشر هذا الخطاب في: فالح حنظل )1997( العرب والبرتغالي في التاريخ، المجمع الثقافي، أبو ظبي. ص.ص 424-423.
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3- خطاب من حاكم قلعة هرمز: كريستاو دو مندوسا إىل نائب امللك يف جوا نونو دا كونها 
)1529-1538(، بتاريخ 18 نوفمرب 1529

»موالي: 

لقد أخربت جاللتكم بواسطة منويل دو مسيدو عن بعض أحوال مملكة هرمز هذه، 
ومبا أنه بعد ذهاب الوالي من هنا، التحق سيماو كونها بالبحرين فإنين سأخرب جاللتكم 

مبا حدث هناك.

لقد سبق مللك هرمز أن عني الرئيس بدر الدين -أحد أقارب الوزير شرف- عاماًل على 
البحرين، وملا أمرت جاللتكم باعتقال الرئيس شرف، أراد الوالي عزل الرئيس بدر الدين 
سوزا  دو  بلشيور  أوفد  وهكذا  أضرار.  من  بالبالد  يلحقه  كان  ملا  البحرين  عن  وإبعاده 
بوزير مسلم ومعه  أربعة مراكب مرفوقاً  أو  الساحل على رأس ثالثة  البحر بذلك  قبطان 
رسائل وظهائر ملكية موجهة إىل الرئيس بدر الدين تأمره بتسليم احلصن إىل الوزير الذي 
أوفده إىل هناك، كما أمر الوالي بلشيور دو سوزا بإلقاء القبض عليه واإلتيان به أسريًا، 
ومبا أن بلشيور دو سوزا علم باكتشاف أمره من لدن بدر الدين فإنه ما إن وصل حتى سلمه 

الرسائل، غري أنه رفض تسليم احلصن واحتاط منه كثريًا، فأخرب دو سوزا الوالي بذلك.

قرر الوالي قبل ذهابه خبمسة عشر يوماً إرسال سيماو كونها الحتالل احلصن وأسر 
بدر الدين إن أمكنه ذلك، فاصطحب معه 450 حمارباً كان ضمنهم كل الفرسان الذين 

جنوا مبنبسة وآخرون وجدوا آنذاك هنا بهرمز.

وبعد وصوله إىل البحرين، بعث له الرئيس بدر الدين خطاباً خيربه فيه أنه يعترب نفسه 
ال  الذين  أن  من  الرغم  على  وذلك  احلرب،  يف  يرغب  ال  وأنه  هرمز،  ملك  محاية  حتت 

يشاطرونه هذا الرأي كانوا كثريين.

وملا نزل سيماو كونها إىل األرض الحظ أن احلصن منيع جدًا، وذلك خبالف ما بلغه 
عنه إذ ذكر له أنه عبارة عن ركام، وملا نزل احملاربون نصبوا مدفعيتهم اليت سرعان ما 
شرعت يف إطالق النار وذلك إىل أن نفذ البارود، فأرسل إلّي يطلب املزيد منه، وملا وصله 
التالي حتى تفاحش املرض حتى انعدم من  اليوم  كان جل مرافقيه مرضى، وما أن طلع 
يقوى على محل املدفعية إىل املراكب، بل إنهم مل يعودوا قادرين حتى على املشي للوصول 
إىل املراكب، األمر الذي حتم إرسال مراكب كثرية وحماربني من هنا إلرجاع املراكب 
ألنه من جمموع 450 أو 455 شخصاً ذهبوا إىل هناك مل يبق على قيد احلياة شخص مل 
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يصبه الوباء، وقد تويف منهم ما يقارب املائتني، وما يقرب هذا العدد يف طريق املوت.

الفرسان،  من  مندوسا وكثري  دو  مانويل  مات من احلمى سيما كونها، وكذا  لقد 
وبالنظر إىل عدد املرضى فإن جناة مائة من املشاركني يف احلملة من املوت سيعترب معجزة 

حبق.

املدينة، فأعتقد أن جاللتكم قد اطلع على أحواهلا  يتعلق بهذا احلصن وهذه  أما ما 
بواسطة منويل دو مسيدو، فبعد ذهابه مت اعتقال خواجة إبراهيم كما كتبت لكم من 
قبل، ويوجد يف املدينة عدد من الرجال الذين طلب ملك هرمز من الوالي اعتقاهلم، ويقول 
امللك إن الوالي قد أمر بتقديم عرائض له بهذا الشأن، ومن املؤكد يا سيدي بأن اهلدف 
من اعتقال هؤالء هو قطع رؤوسهم وليس االستيالء على أمواهلم كما كانوا يعتقدون، 

ألن هذا ما كان يفعله من قبل.

لقد ذهب ديوغو دو ميلو من هنا رفقة الوالي دون أن يدفع أي شيء مما يدين به للملك، 
وقد قمت يف هذا  أن كتبت جلاللتكم،  لي  باقي األشخاص كما سبق  فعل  وكذلك 
أن أخربت  لي  واألمن، وقد سبق  العدالة  لربي وجلاللتكم قصد نشر  به  أدين  األمر مبا 
جاللتكم،  مبصاحل  أحلقها  اليت  باألضرار  هنا  من  ذهبوا  أشخاص  بواسطة  جاللتكم 
ونقلوا جلاللتكم نسخة من حكم أصدرته يف حقه لصاحل ملك هرمز، وال أدري ما إذا 
بكم،  ألتقي  حينما  جاللتكم  إىل  أمحلها  أن  وأمتنى  تزّور،  أن  دون  ستصلكم  كانت 
التحقيق الذي بعث به إىل هنا لوبو فاش سنبايو، والذي يوجد يف حوزة الكاتب  وكذا 

الذي ال يزال يقوم مبهمته.

أما عن التحقيق الذي قام به الوالي والكاتب فإنه يف حالة ما إذا مل يتم على الشكل 
القانوني فإن على جاللتكم أن حتملهما مسؤولية ذلك كما تريد، أما عن ضرائب هذه 
أنه  إال  حتصيلها،  يتم  حتى  جاللتكم  خدمة  يف  أستطيعه  ما  كل  أعمل  فإني  اململكة 
بالنظر إىل املبلغ املتوجب حتصيله، والذي كان قبل أن يرفع الوالي من قيمته أربعني ألف 
أشريف فإني أعتقد أن مجع املبلغ سيكون صعباً إال إذا أمرت جاللتكم بعدم التضييق على 
امللك أكثر، وأعين بالتضييق عليه أن ال متتد األيدي إىل جبايته وأن تؤخذ مصاريفه بعني 
االعتبار، األمر الذي ال ميكنين القيام به دون أمر من جاللتكم، وإذا ما ارتأيتم إبقائي 
هنا لبضع سنوات أخرى، كما طلب منكم الدوق ذلك، فإني أتعهد بتحصيل الضرائب 

قبل نهاية السنة إذا ما حصلت على تكليف من جاللتكم لي بذلك.

األمر  يكون  وقد  كبرية،  جهوداً  يتطلب  فإنه  أخرى  بصورة  الضرائب  حتصيل  أما 
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مستحياًل، ألن البحرين اليت تعد أهم منطقة باململكة يف حالة عصيان، ومبا أنها ال تؤدي 
أي مردود حتى اآلن فإن احتالهلا وفرض حتصيل املبلغ وفق ما هو حمدد هلا سيخفف من 

وطأة األمر.

إن الشيخ رشيد يقوم مبهمة الوزير كما هو يف علم جاللتكم، وهو رجل طيب، ويف 
نظري شديد اإلخالص، إال أنه ضعيف الشخصية بالنسبة ملسألة يف مثل خطورة هرمز، 
ألنه يا سيدي إذا ما استثنينا إشكالية قلة إخالص شرف الدين لكم مقارنة بالشيخ رشيد، 
فإن مثل هذا املسلم مل يولد يف تلك البالد ليقوم مبهمة حكم اململكة وهو شديد اخلجل 

واخلوف، وال ميكن حتصيل الضرائب بواسطة شخص بهذا املستوى من الضعف.

لقد وصلتين أخبار عن الروم فور مغادرة الوالي للمدينة، حيث أخربني رجل مسلم كان 
هناك بأنه قد وقع خالف حاد بينهم عندما قتل امللك سليمان وأدى ذلك إىل وقوع معركة 
عنيفة، غري أنهم عادوا إىل التصاحل وانتخبوا مري حسني الذي كان والياً على جزر القمر 
رئيساً أكرب هلم، وانطلقوا بعد ذلك حملاصرة عدن اليت استولوا هلا على خزان املاء اعتماداً 
الغليونات واملشاة، ويقال إن  على عدد كبري من احملاربني وعلى هجمات شاركت فيها 
ما بني كبرية وصغرية غري  ثالثة عشرة  السفن  وعدد  ألفاً ومخسمائة  بلغ  عدد احملاربني 
بعد  الذين  عدن  عن  املدافعني  مع  حادة  معارك  بعد  وذلك  تفرقوا،  قد  حماربيهم  جل  أن 
البعض منهم  العرب خالهلا قتل  املاء وللميناء شنوا عدة هجمات استطاع  فقدانهم خلزان 
وإحلاق أضرار بليغة بهم، األمر الذي أرغمهم على االنسحاب وااللتجاء إىل مكان قريب 
من عدن يتوفر على مياه عذبة وكثرية يسمى )Aguff(، وهم إىل اآلن هناك دون أن يعملوا 
على إعادة مجع املتفرقني منهم، وقبل أن يصلين هذا اخلرب وصل خرب قبله مفاده أن رئيس 
الروم )مري حسني( قد استوىل على عدن وأنه استوىل على املراكب بها وحال دون مغادرتها 
امليناء لكي ال تصلنا أي أخبار بذلك، وأن أربعة غليونات وصلت إىل ظفار قصد حراستها. 
أقوله  ما  أن  إال  الروم،  أيدي  يف  عدن  يعتربون  اجلهات  تلك  سكان  من  كبرياً  عدداً  إن 
جلاللتكم هو الواقع، ألن هذا املسلم أكد لي أن غريه قد كذب ألنه كان بعني املكان 

وعاين كل ما حدث يف عدن.

إنين أبعث على رأس كل سنة من يطلع على أحوال الروم، وأرجو من اهلل أن يبقوا على 
فيه مركباً  يتواجدون  الذي  املكان  إىل  بعثت  األخبار  تلك  وللحصول على  ما هم عليه، 

ليطلع على أحواهلم ويعرف حقيقة األمر، وسأكتب إىل والي اهلند فور عودة املركب.

أما عن البصرة فإنين حلد الساعة يف حرب معها لرفض سكانها تسليمي املراكب 
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فعلت  ما  مثل  معهم  فعلوا  قد  احلصن  هلذا  السابقون  الوالة  كان  ولو  عندهم،  املوجودة 
لوجدوا أنفسهم مضطرين لتسليمها، ولكننا اآلن يف حالة سلم، ولن أساملهم أبداً طاملا 
بقيت بهذه البالد، وذلك إىل أن يسلموني املراكب اليت تضر مبصاحل جاللتكم. أما عن 

الشيخ إمساعيل فإنه مل يصلين أي خرب عنه حتى اآلن عدا كونه يف حالة سلم.

أما عن هذه القلعة، فقد أصلحها الوالة السابقون إصالحاً سيئاً حسب ما سبق أن كتبت 
جلاللتكم، وال يتوفر لدي اآلن سوى أربعة أو مخسة براميل من البارود، وعلى مدفعية 
قليلة جدًا، وذلك على الرغم من ضرورة توفري أكثر مما يوجد يف رودس ألن جاللتكم 
ويهود  وأتراك  وبنادقة  من جنويني  العامل  بقاع  إليها من كل  تفد  عديدة  أقواماً  بأن  تعلم 
وأرمن، ومن شعوب أخرى، وأول ما يقومون به فور وصوهلم هو التعبري عن رغبتهم يف زيارة 

القلعة، وبالطبع ال ميكن السماح ألحد بذلك ألن داخل القلعة ال خيتلف عن خمزن تنب.

للروم أن يستولوا يف هذه السنة على  أنه إذا كان  وأهم ما جيب قوله جلاللتكم هو 
املضيق،  من  القرب  شديدة  لكونها  اهلل(  قدر  )ال  األوىل  هي  هذه  فستكون  ما  منطقة 
ولكونها كذلك أهم مدينة بيد جاللتكم تستفيدون منها فائدة عظمى يف هذه الربوع، 
لذا جيب عليكم تزويدها مبا حتتاجه وذلك عن طريق توجيه األوامر للوالة صراحة مبا 

يتوجب عليهم فعله.

لقد أمتمت نصف )Chapa( إال أن الوالي المين كثرياً على عدم إمتامها، فهو يريد 
توسيع القلعة دون أن خيصص هلا أكثر من أربعمائة مقاتل، وأعتقد بأنه ال داعي لتوسيعها 
أكثر من ذلك ما دام الوالي ال يرغب يف زيادة عدد احلامية، ألن وجود حامية صغري يف قلعة 

كبرية ميثل نقطة ضعف.

لقد سبق لي إشعار جاللتكم بالضرر الذي ينتج عن جميء الوالة إىل هنا فمنعتم ذلك 
عليهم، ومل تسمحوا مبجيئهم إىل هرمز إال يف حالة الضرورة، لذا فإنهم يأتون إليها مجيعاً. 
أعود مرة أخرى لتذكري جاللتكم أنه ال يوجد شيء أخطر على مصاحلكم من ذلك، ألن 
جميئهم هذا يؤدي إىل إفراغ هرمز من جل سكانها ألنهم يستولون على الدور اليت ما إن 
يدخلوها حتى حيرقوا أبوابها وخيربوها وكلما حتطم شيء ما، ال يهتمون بإصالحه قط، 
فضاًل عما يلحقونه باملسلمني من أضرار وأذى، األمر الذي ينبذه كل األجانب، إال أن أي 

أحد ال يقدر على معاقبتهم لكثرتهم.

جميء  يؤملين  القلعة،  هذه  قبطان  بصفيت  أنين  من  تتأكد  أن  جاللتكم  من  أرجو 
الوالي إليها، لقد أنهيت املدة اليت أنعمت بها علي جاللتكم، وال يضرني يف شيء جميئه 
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مستقباًل، وأعتقد أن الوالي )نونو كونها( الذي جاء إىل هنا مؤخراً قد عرف مدى خدميت 
ديوغو  أعمال  أكثر  ميجد  لكونه  بذلك  إخباركم  كثرياً  يؤمله  أنه  رغم  وذلك  لكم، 
دوميلو، وستعرف جاللتكم كل هذا بتفصيل فور وصولي. أقول هذا العتقادي أن فيه 

خدمة جلاللتكم.

إن من الواجب أن يكون مرتمجو هذه القلعة رجاالً أكفاء وعقالء، وذلك نظراً خلطورة 
لورونها  دو  أنطونيو  الرتمجان  يقوم مبهمة  نونو كونها كان  املنصب، فحني جميء  هذا 
عن  فضاًل  أخرى،  لغة  أية  وال  الفارسية  يعرف  ال  شاب  وعوضه  جباللتكم  التحق  الذي 

كونه لصاً كبرياً.

إصدار  من  أتوخى  أني  ادعى  الذي  دوميلو  دو  ديوغو  الوالي  هذا  مين  اشتكى  لقد 
يتوفر  يف أحكامي عارضتها مبا  لذلك طعوناً  وقدم  به،  الضرر  إحلاق  أحكام يف حقه 
إىل  وإرساهلا  الشهادات  وبتسجيل  بتحقيق سري  بالقيام  الوالي  أمر  لقد  براهني.  من  لدي 
جاللتكم. ومبا أنين أعتقد أن الوالي نفسه غري حمايد يف هذه القضية لكون الكاتب 
لوبو فاش قد أخطأ  الوالي قال أن  الليل، ومبا أن  ال يغادر قط بيت ديوغو دو ميلو طوال 
بتكليفي بالقضايا عوضاً عنه فإني أرجو من جاللتكم أن تتحقق من هذه األمور، وأن 
ما  وبأن  تعرفون،  كما  قرييب  ألنه  ميلو  دو  ديوغو  لظلم  مربر  أي  لدي  يوجد  ال  أنه  تعلم 
املظامل  عن  للوالة  جاللتكم  بعثتها  اليت  اللهجة  شديدة  الرسالة  هو  بذلك  للقيام  يلزمين 
واألضرار اليت يتعرض هلا سكان هرمز )واليت ما تزال يف حوزتي وأطبقها حرفياً يف كل 
املناسبات(، كما أن التزامي خبدمة اإلله وخدمة جاللتكم يفرض علي إحقاق العدل دون 

أي اعتبار آخر.

إن ما قمت به مل متله علي سوى رغبيت يف خدمة جاللتكم اليت أعتربها فوق مجيع 
االعتبارات األخرى، وأرجو من جاللتكم أن تفهموا ذلك جيداً.

حرر يف هرمز يف 18 نوفمرب 1529.

أقبل األيدي امللكية جلاللتكم

كريستاو دو مندوسا«.)1(

)1( Arquivo Nacional da Torre do Tombo, )1960-1977(, As Gavetas Da Torre Do Tombo Lisboa. 5/299-302. 
نشر هذا الخطاب في: أحمد بوشرب )1984( »مساهمة المصادر والوثائق البرتغالية في كتابة تاريخ البحرين خالل النصف األول 
من القرن السادس عشر، الوثيقة، العدد الرابع )يناير 1984(، ص.ص 128-132. كما نشر كذلك في: فالح حنظل )1997( مرجع 

سابق، ص.ص 407-402.
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الثالث، يتحدث  الدين إىل ملك الربتغال دون جوان  4- رسالة من وزير هرمز راشد ركن 
فيها عن إيراد هرمز من خراج البحرين 

مؤرخة عام 937هـ/1530م

»السلطان األعظم دون منويل سلطان برتكال: 

وحتفظ  الصدق،  بلفائف  وتلتف  الروحانني  مشام  نسائمها  من  تعطر  خدمات  أعطر 
السلطان األعظم  بالسعادة الكاملة  تعاىل  يف حزب اخلالص، وتهدى إىل من خصه اهلل 
واخلاقان األفخر مالك الرب والبحر، حامي العرب والعجم، أعدا ملوك األكناف وأشجع 
والة األطراف، مسخر األقاليم الطوال، خلد اهلل سبحانه يف بسيط األرض ملكه وسلطانه، 

وبه يظلل كافة الربايا. 

وبعد تقبيل األقدام الشريفة، اخلادم نعرض ملوالي ما هو الزم عن أخبار الشام، وهو 
أنه جاءنا رجال من صحبتهم من الشام، ومن يوم خروجهم إىل تاريخ هذا له ثالثة أشهر، 
مخسة  عدده  وكان  السويس،  نواحي  إىل  بعسكره  الفرنج  حملاربة  املضي  عن  وخربونا 
وعشرين ألف رجل وستني غراب، وبعد ما طلع حملاربة الفرنج حصل عليه قصور يف احملاربة 
وأخذوا املوضع ورجع، فبعد ذلك عني سليمان باشا أمري مصر يكون باشا على العسكر 
ويسري به إىل نواحي اهلند بالغرابات، وأمري سليمان قبل على نفسه هذه اخلدمة وهذا خرب 
حمقق ممن هو معتمد  عليه، وأيضاً عام األول سار عسكر الشاه على ديار بكر وأسروا 
عسكر الروم وهزموهم حتى إنهم تركوا خيامهم وأسلحتهم وأمواهلم وركبوا اخليل بغري 
سروج، وكان ملك الروم غائب يف حرب الفرنج، فبعد ما وصل قبض باشني واحد حاكم 
حلب واآلخر حاكم محيد وقتلهم، وعني إبراهيم باشا يقبض ديار بكر ويقابل الشاه، وأنا 
أرسلت رجاالً من طريق البحر ليفحصوا عن األخبار ويصلوا إىل السويس، والذين أرسلتهم 
ما قدروا يصلوا وردهم زود الطوفان من بندر قسن، وكانوا طالبني جدة، وأيضاً أرسلت 
األخبار  فحص  عن  متغافل  ليس  وأنا  العدو،  أمور  ليفحصوا  ناحية  كل  إىل  اجلواسيس 

املفيدة خلدمة سيدي. 

وأما أخبار أمور البحر فهي كما كانت، ومن وجهة أمري األرمن من مدة ثالث سنني 
عسكر  أرسل  السنة  وهذه  هرموز،  نواحي  إىل  عسكره  من  شرذمة  يرسل  سنة  كل 
األمري  أن  تاريخ هذه جاءنا خرب  ويوم  أماكن،  بعض  إىلرستان وخربوا سواحلها وحرقوا 
وهذا غري خمفي عن  البالد  أخذ  ويريد  تزرج  قلعة  على  بهم  ومر  قواس  بألفني  أتى  راشد 
والسمن  التمر  دخول  ميتنع  حوايلها  وباقي  ومستغان  هرموز  حوالي  قبض  فإن  سيدي، 
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واللحم والفواكي للذين هم عمدة معاشهم وتضيق الرعية ويقل حمصول هرموز، وإن من 
مدة سنني ما هلا حمصول لسبب قلة بضاعة جوزرات والقفايل الذين يأتون باحلرير والفوة 
والقماش وغريه، وهذه السنني امتنعوا عن جميبة اجلهازات إىل هرموز والرعية يف ضيقة 
شديدة لسبب ذلك، ومن قلة حمصول البندر السلطان أيضاً مستضيق وأنا خادمك من قلة 
املدخول كذلك، فاملأمول من موالنا أن ال يغفل عن مملكة هرموز ألن خراجنا كثري وال 
امللك، وأنا  له مدخل ويكفي اخلراج يقع خلل يف  امللك إال باخلراج، فإن مل يكن  يقوم 
يا سيدي لي أربع سنني يف خدمتك بأمر القبطان مور وجابين وحطين يف وكالة الوزارة 
الوزارة  ألن  طمع  غري  من  حضرتك،  خدام  شاهدوا  كما  واخلالص  باجلهد  بها  وقمت 
املتقدمة كانت هلم حماصيل كثرية على قدر طمعهم، وأنا خراجي أكثر من مدخلي، 
وهذا ما خيفى عن حضرتك، وقبل مين كان رئيس شرف خيزن مدخل البحرين وجلفار 
ومستغان وبريونات، وكان حيصل له ستني ألف أشريف وال يعطي إال أربعني ألف أو مخسة 
وأربعني والباقي حيطها يف كيسه، وال خترج بقجة من الديوان إال يأخذ عليها مخسة آالف 
طرنبات، والغرايم يأخذها من التجار والرعية، وأنا يا سيدي يدي قصرية عن هذه األفعال 
وال أريد شيء إال الذي يرضي اهلل وموالي، ويف زمان حكمي رفعت هذا البدع ومظامل 
العوائد القدمية واجلديدة، وهلذا يا سيدي مدخلي ما يسد خراجي، وأنا أفتخر خبدمتك 
ألنه حمسوب علي مواله، وأن قبطان هرموز أنطونيو دسريويرا وقبطان لويس وباقي الرعية 

يشهدون بصحة عريضيت ألن مجيعهم يعرفون حال سريتي والسالم.

يف 24 من مجاد األول سنة 937 هـ، من خادمكم راشد ركن وزير هرموز«.)1(

)1( Joao De Sousa, )1789( Documentos Arabicos Para A Historyia Portucueza, Lisboa.
وقد نشر نص هذا الخطاب في: فالح حنظل )1997(، مرجع سابق، ص.ص 300-302. وراشد ركن من أصل عربي من مسقط، تولى 
وزارة هرمز عقب اتهام الوزير شرف الدين باغتيال ملك هرمز الشاب محمد شاه سنة 1529، مما أدى إلى عزله وإرساله مخفوراً إلى 

لشبونة، وعين راشد ركن الدين وزيراً لهرمز خلفاً له. 
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5- رسالة من ركن الدين وزير هرمز إىل شرف الدين وزير هرمز املعزول، حول حماوالت 
مانع بن راشد بن مغامس السيطرة على البحرين والبصرة عام 1544)1(

»لقد فهمت يا سيدي كل ما كتبتم لي، وكلنا نرفع أيدينا متوسلني إىل اهلل أن ينعم 
عليكم بالصحة وأن حيقق أمانيكم ألن رعاية اهلل وخوارقه كبرية، وأسال اهلل أن جيمعنا 
كما كنا من قبل، وكما نتمنى مجيعًا، كما نرجو منه أن يطيل عمرنا حتى ننعم بتلك 
الفرحة اليت نتمناها مجيعاً. لقد علمت من رسالتكم اليت أرسلتموها إلي بأنكم تتمنون 

اجمليء يف أول أسطول يأتي وأمتنى أن يتم ذلك.

تستدعي  ال  هرمز  وأحوال  أخبار  وأن  هادئة،  املناطق  كل  أن  أخربكم  هذا  وبعد 
الكتابة، أما ما أمرمتوني به من خدمة ملك هرمز، فإن اهلل يعلم كيف خدمته ونصحته 
وذلك حبب كبري، إال أن طبعه حيول دون اعتبار نصائحي ونصائح غريي إذ أنه ال يعمل إال 
برأيه اخلاص، ويبدو لي أنه لن يتفاهم مع أي أحد أبدًا، ومع ذلك فأنتم تعلمون أنه يتحمل 
مسؤولية ذلك، وأرجو من اهلل أن يتم قدومكم كما ذكرمت يف رسالتكم، وأن تقفوا 

جبوا على أخباره وأموره وأحواله.

إنين منذ سنتني ونصف يف خدمة ابنه الذي ينوب عنه اليوم وأمحد اهلل على أنين حلد 
الساعة مل أختلف معه.

أما ما طلبتم مين كتابة، من اعتنائي ببيتكم وأبنائكم فإني أقوم بذلك فعاًل وعلى 
اليت  العناية  نفس  وتولنا  لتولوهم  قريب  عما  الساملة  بالعودة  وأدعو لكم  الوجوه،  أحسن 

أخصهم بها.

وأن ملك األحساء  البحرين يف صحة جيدة،  امللك حممود حاكم  أن  بعد هذا  اعلموا 
الشيخ مانع بن راشد مقبل على القطيف وعازم على االستيالء على البحرين، وأنه مت تبادل 
عدة رسائل بينهما حتى إن سعيد بن عبد اهلل وهو من سكان األحساء توسط بينهما فأمضيا 
هدنة، إال أن ملك األحساء مجع عدداً كبرياً من احملاربني وعاد لالستقرار بالقطيف داخل 
قلعة جديدة أمر ببنائها بعد أن أمر بهدم القلعة القدمية. وما إن علم رجاله وباقي مرافقيه 
من سكان املنطقة بنواياه الرامية إىل حماربة مسلمي البحرين حتى فر عنه أغلبهم بصحبة 
أبنائهم وزوجاتهم، وكان أول الفارين حممد بن رحال وذويه الذين رحلوا مجيعاً مع آخرين 

)1( أغفل تاريخ هذه الوثيقة، ولكن ركن الدين يتحدث عن التجهيزات التي قام بها مانع بن راشد بن مغامس لمهاجمة البحرين، علماً بأن 
هذه األحداث قد وقعت سنة 1544، وحيث إنه لم يتعرض للحديث عن الحملة البرتغالية التي شارك فيها بنفسه ضد قلعة القطيف عام 

1545، فقد قدرنا بأن تاريخ الرسالة يعود إلى عام 1544، خاصة وأن تنصيب الشيخ يحيى حاكماً على البصرة كان عام 1544. 
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الشيخ  املسمى  املسلمني  أعيان  أحد  أن  البحرين، كما  والي  أنفسهم حتت محاية  لوضع 
حممد بن مسلم قدم بدوره إىل البحرين صحبة قومه وذلك رغم أنه من أهل األحساء.

وملا رأى امللك ذلك انتقل إىل البصرة، وبينما كان خميماً جبوانبها انقض عليه سكانها 
يف أعداد كثرية وهزموه وقتلوا له عدداً كبرياً من احملاربني بينما متكن هو من الفرار 
على ظهر فرسه، وذلك بعد أن تعرض جلروح بليغة، ثم عاد إىل األحساء ومجع بها عدداً 
كبرياً من الرجال من ضمنهم أعراب كثريون، وحينذاك وصله خرب موت ملك البصرة 
الذي كان أحد أقاربه، والذي كان يدين لألتراك بالوالء، وخلفه صيب بايعه أهل البصرة 
ملكاً على مدينتهم، فاستغل حاكم البحرين الرئيس حممود ذلك ومجع عدداً كبرياً من 
الفرس والعرب وهاجم القطيف حيث أحرق له مائة ومخسني مركباً ما بني صغري وكبري 

كانت من قبل يف ملكية عاهل هرمز قبل أن ختونه وتصبح يف حوزة ملك األحساء.

وملا وصل ملك األحساء إىل البصرة فتح له أعيان املدينة األبواب وبايعوه ملكًا، وفور 
تلك البيعة بالبصرة علم بإحراق حاكم البحرين ملراكبه، فأمر مبصادرة كل مراكب 
جتار البحرين املوجودة بالبصرة واالستيالء على سلعهم، غري أن أعيان املدينة استاءوا من 
وأعادوا  حييى،  الشيخ  املسمى  أقاربه  أحد  عنه  عوضاً  وبايعوا  مدينتهم  من  وطردوه  ذلك 

السفن والسلع ملسلمي البحرين، وعوضوا هلم ما كانوا قد فقدوه.

والشيخ حييى هذا رجل فاضل يرغب كثرياً يف مصادقة الربتغاليني، أما ملك البصرة 
املذكور الذي طرده السكان منها فإنه عاد إىل األحساء وهو ال يزال حيلم يف االستيالء 
على البحرين، ويعد بالقيام بذلك يف أقرب وقت، ولن يصعب ذلك عليه لشدة قوته وكثرة 

جنوده.

وملا علمت بهذه األحداث التحقت بالقبطان مرتني أفونسو دوميلو إلشعاره بها، وكذا 
الكاتب وأعيان الربتغاليني، وقلت هلم أن عليهم إرسال أسطول حلماية البحرين أو بناء قلعة 
بالقطيف لضمان أمن البحرين، إال أن القبطان أجابين منذ ثالثة أيام أن موالنا امللك يتحمل 
مصاريف ضخمة باهلند وبهرمز األمر الذي حيول دون إرسال أسطول إىل البحرين، واقرتح 
أن جيمع حاكم البحرين كل حماربيه وأقاربه وأن يستولي ملدة سنة على اجلبايات اليت قد 
تكون هناك للفرس وذلك بقصد جتهيز أسطول ميكنه من االستيالء على القطيف. لذا 
بعث إليه القبطان برسالة موقعة من طرفه وكذا من لدن الكاتب خيربانه فيه أن العمل 
باقرتاحهما ميثل خدمة مللك الربتغال. وإنه يف حالة استيالئه على القطيف فإنه سيحتفظ بها 
لنفسه دون أن ينازعه يف ملكيتها أحد، وأكدا له أن ملك هرمز موافق على ذلك بدوره، 
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وبعث له ملك هرمز بدوره خطاباً آخر، إال أن احلاكم مل ينفذ هذا االقرتاح بعد. وقد تطوع 
حممد بن رحال وحممد بن مسلم باملساهمة يف نفقات جتهيز ذلك األسطول. 

أخربكم أن الشيخ إمساعيل ذهب إىل )Gulilao( حملاربة بعض السكان الثائرين، 
كما أذكركم خبدميت الصادقة اليت ال ختتلف عن خدميت مللك الربتغال، وإن أول دليل 
على ذلك هو أنين أبعث على نفقيت، وعلى رأس كل سنة أشخاصاً إىل القاهرة وإىل عدن 
وإىل أماكن أخرى لالطالع على أحوال وأخبار السلطان الرتكي وضباطه، وحتى الساعة 
احلصن  قبطان  بإبالغ  وسأسارع  بشأنه،  كاتبتموني  مبا  يرتبط  خرب  أي  إىل  أتوصل  مل 

بكل ما يصلين من أخبار.

أرجوكم أن تثقوا بي إذا ما قلت لكم بأنين مسرور خلدمة ربي وخدمة ملك الربتغال 
وأظن أن سعادتكم يعلم ذلك.

أمتنى أن يطيل اهلل عمركم وأن يضمن لكم الرفاهية، كما نرجو ذلك مجيعًا«.)1(

)1( Arquivo Nacional da Torre do Tombo, )1960-1977(, As Gavetas Da Torre Do Tombo Lisboa. 
4/357-359. 
وقد نشرت هذه الرسالة في: أحمد بوشرب )1984( »مساهمة المصادر...«، مرجع سابق، ص.ص 133-135. ونشرت كذلك في: 

فالح حنظل )1997( مرجع سابق، ص.ص 402-399.
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6- تقرير كتبه أحد قادة األسطول الربتغالي: برنالدو دو سوزا، إىل امللك دون جوان الثالث  
حول احلملة اليت قادها ضد القطيف عام 1545

»سبق لي أن أطلعت جاللتكم عدة مرات على خدماتي اليت أقدمها لكم هنا، وطلبت 
بالرغم من  إذ  أدعيه،  ما  ملعرفة مدى صدق  بتحريات  تقوموا  أن  منكم يف كل رسائلي 
أن خدمات الذين يعملون هنا تبدو خمالفة لبعضها البعض عرب الرسائل والطلبات، فإنين 
أعلم أننا مجيعاً سواء، ولكين حينما أحل يف هذا الطلب فإن ذلك يعود إىل تأكدي من أن 

جاللتكم ال تسعى إال إىل إعطاء كل واحد منا ما يستحقه من رعاية وكرم.

ورغم أني علمت بواسطة أخي ديوغو لوبيز أنكم مل متنحوني أي عطاء كما فعلتم مع 
غريي خالل هذه السنة، وأن ما منعكم من ذلك هو أن مصلحتكم اقتضت أن ال تنعموا 
علي بأية قلعة من القالع اليت طلبتها منكم، فإني مل أيأس من أن أرى جاللتكم تنعم علي 
بذلك لكوني متأكداً منذ عدة سنوات بأنه مل يقدم أي أحد من اخلدمة مثل ما أقدمه 

لكم، وبالتالي ليس هناك من يستحق ذلك أكثر مين.

علم الوالي مرتني أفونسو بعد عودة املراكب خالل السنة املاضية بقرب قدوم األتراك 
إىل هرمز وذلك بواسطة بندقي وصل من القاهرة خصيصاً إلشعارنا بذلك، مع العلم أنه مل 
يأت إىل هناك إال من أجل اقرتاض األموال، وأداء رواتب اجلدافني املتوجهني إىل السويس. 
ونظراً لكون الوالي قد علم من طرفه مبا وقع من خالل ثالثة من األسرى كانوا قد فروا 
من السويس فإنه صدق اخلرب، خصوصاً وأن لويس فلكاو كان قد كتب إليه خيربه أنه 
قد علم عن ذلك بطرق أخرى. وطلب منه إرسال إمدادات للقلعة بسبب قلة من كان بها من 

احملاربني.

وملا تبني للوالي شدة احتياج فلكاو للمزيد من احملاربني، فقد استدعاني وقال لي بأن 
خدمة جاللتكم تقتضي الذهاب برفقة أخي جورج دو سوزا، ألن وصول األتراك قد حيول 
دون إمدادها بالقوات والرجال اليت حتتاج إليه حاجة ماسة، وذلك قبل حلول شهر نوفمرب 
الذي يأتي بعد مثانية أشهر من ذهابي، لقد كانت هذه املهمة خطرية علي، إال أن ما فيها 
من منفعة لكم أشعرني بالغبطة واعتربت ذلك شرفاً لي، وذلك على الرغم مما تكلفين 
هذه املهمة من مصاريف باهظة نظراً لكثرة من رافقين فيها، ولكون األمثان يف تلك البالد 
أغلى من أي مكان آخر هنا. ورغم أني مل أكن يا سيدي قادراً على حتمل تلك املصاريف 
فإن الرغبة يف خدمة جاللتكم قد فرضت علي االلتجاء إىل أصدقائي لتسديد بعض ما 

أدين لكم به من فضل، نظراً ألنين ال ميكن أن أقوم خبدمة جاللتكم دون فعل ذلك.
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وبعد الوصول إىل هرمز وردتنا أخبار يف غضون سبعة أو مثانية أيام تؤكد بأن األتراك 
لن يأتوا خالل هذا الشتاء، وقد أكد لنا البحارة الذين أطلعونا على اخلرب بأنهم قد حصلوا 
على رواتبهم وبأن االستعدادات قد متت بالفعل، حيث مت جتهيز وإرسال 25 أو 30 غليوناً 

من السويس باجتاه )Azebibi( إلنقاذها بعد أن حاصرها ملك املنطقة.

الشيخ  أن ملك األحساء  لوبز فلكاو  األتراك، أخربني  وفور تأكدنا من عدم جميء 
مانع كان قد انتزع من مملكة هرمز قلعة ومدينة القطيف منذ ست سنني، وبأنه منذ ذلك 
التاريخ وملك هرمز ووزيره يطلبان من القباطنة السابقني وكذا منه أن ميدهم بالعون الالزم 
مللك هرمز،  التابعة  بشأن مجيع احلصون  به  ملتزمون  ملا حنن  وذلك طبقاً  السرتجاعها، 
وليس فقط هذا احلصن الذي استولينا عليه يف عهدنا هذا. لكن القباطنة السابقني كانوا 
يتملصون باستمرار مدعني عدم توفر اجلنود القادرين على الذهاب إىل تلك املنطقة، األمر 
الذي ال ميكننا التذرع به اآلن لوجودي برفقة رجال ال أحتاج إليهم بصورة مباشرة نظراً 
مع  بتحمل مصاريف احلملة،  تعهدا  قد  ووزيره  ملك هرمز  ولكون  األتراك،  قدوم  لعدم 
أنهما غري ملزمني ذلك. ومل يطلبوا مين سوى مرافقة اجلنود الربتغاليني القادرين على ذلك 

وكذلك املدفعية والبارود الالزمني.

وخدمة  فائدة  ميثل  واملدينة  القلعة  تلك  اسرتجاع  أن  من  فلكاو  لوبز  تأكد  أن  وبعد 
عيين،  نصب  األمور  هذه  مجيع  وضعت  أن  وبعد  االعتبار،  لنا  سريد  وبأنه  جلاللتكم، 
ال  وأنه  مغامرة،  أي  ميثل  ال  األمر  وأن  خاصة  هناك  إىل  الذهاب  األفضل  من  أنه  وجدت 

يتطلب أكثر من إشغال جنودنا، وقد فضلت ذلك على بقائهم خاملني يف هرمز.

وعلى إثر اختاذ ذلك القرار، أمتمت االستعداد بسرعة وانطلقت برفقة مائيت برتغالي 
وستة أو سبعة آالف فارسي وعربي أمرهم ملك هرمز ووزيره مبرافقيت، وجعل على رأسهم 

الرئيس نور الدين ابن الرئيس شرف الدين الذي يعد من أهم الشخصيات يف خدمته.

وبعد مغادرتنا هلرمز وصلنا بعد أيام قليلة إىل البحرين حيث مكثنا أيامًا قليلة إلنهاء 
بعد  إال على  نكن  لكوننا مل  للحصار  الالزمة  احلاجات  وتوفري بعض  األسطول  قطع  مجع 

تسعة لغوات من القطيف.

وفور مجعنا التجهيزات الضرورية، انطلقنا من جديد، ويف اليوم التالي اقتحمنا امليناء 
ثالثة  انتظارنا  الفجر، فكان يف  قبل  األرض  أقدامنا  ووطئت  الليل،  دخلناه خالل  الذي 
آالف أو أربعة آالف حمارب باملدينة، وقد متكنوا من قتل حوالي ثالثني أو أربعني فارسياً 
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من فرقيت وبرتغاليني اثنني. وقتلنا بدورنا عدداً أكرب منهم مما أرغمهم على االبتعاد عن 
املدينة اليت كان سكانها قد فروا منها. ومبا أن اليابسة قد أصبحت آمنة فقد قمنا بإنزال 
فيها خندق،  اليت مل يكن  اجلهة  من  األسوار  الفور يف قذف  على  اليت شرعت  املدفعية 
واستمر قصفنا ملدة أربعة أيام أي أكثر مما ميكن للمدفعية حتمله، ومبا أننا مل نتمكن 
إال من إسقاط قسم منه على علو يسمح لنا باستعمال السالمل فقد قررت اقتحام املدينة 
قبل إسقاط قسم أكرب وذلك نظراً ملناعة تلك األسوار، ولكون ذلك سيتطلب منا أياماً 
أخرى لتحقيق ذلك، خصوصاً بعد أن علمت أن امللك قادم بنفسه للدفاع عن املدينة وذلك 
لتواجده يف األحساء اليت تبعد عن القطيف مسرية ثالثة أيام، ويرافقه يف ذلك أربعة عشر 
أو مخسة عشر ألف حماربًا، وعدد كبري من الفرسان وضاربي البنادق، فضاًل عما سببته 
لنا مدفعية القلعة وبنادقها من متاعب. وبسبب حاالت االستنفار اليت كنا نعلنها باستمرار 
بإنزال  قيامنا  لدى  واجهناهم  الذين  احملاربني  من  آالف  أربعة  أو  الثالثة  هجمات  بسبب 
جنودنا، وقد أتعب هذا األمر حماربينا خصوصاً وأن الفرس منهم مل يكونوا معتادين على 

بذل هذا القدر من اجملهود. 

أنين فضلت  إال  السالمل من خطورة  استخدام  املدينة من خالل  دخول  ما ميثله  ورغم 
تلك  لنصب  باستعدادنا  علموا  إن  ما  أنهم  إال  أخرى،  انتظار هجمات  البقاء يف  على  ذلك 
السالمل حتى شرعوا يف إزالتها يف منتصف الليل، وأعرتف جلاللتكم أن ذلك قد أحدث 
فرحاً كبرياً يف احلملة، ولكي حيول الربتغاليون دون فرار أكثرهم فقد تسلقوا األسوار 
خالل الليل فقتلوا بعضهم وأسروا عدداً أكرب، األمر الذي أدهش املسلمني املرافقني لنا 
أكثر مما أدهش األعداء اخلائفني لكونهم غري معتادين على اقتحام اخلصم لقالعهم يف 
جنح الظالم. وفور ذلك علمت يف اليوم التالي بأن الشيخ مانع قد وصل إىل منطقة تبعد عن 
القلعة لغوتان فقط، وهو على رأس اجليش الذي هب به للدفاع عن املدينة، وبأنه، حسب ما 
وردني، ما إن علم بسقوطها حتى عاد من حيث أتى، ومل يصلنا منه أي أذى، وبعد حتطيم 
ما استطعت حتطيمه من القلعة سلمتها للرئيس نور الدين على الصورة اليت سلمت هلم به 
باقي القالع التابعة ململكة هرمز، وتوجهت حنو هرمز بسبب دنو موعد رجوعي إىل اهلند.  
ومبا أن مجيع الذين رافقوني قد عادوا ساملني باستثناء اثنني قتال خالل املعركة، ووفاة آخر 
بسبب املرض، فقد أحاطتنا العناية اإلهلية يف البحرين ألن أرضها غري صحية كما سبق 
جلاللتكم معرفته، عندما تويف اجلنود الذين رافقوا سيماو كونها، وألن البحرين ال توفر 
النباتي  الغطاء  الرغم من كثرة اخلضرة وكثافة  امتياز على  أي  للقطيف يف هذا اجملال 

فيها إذ أنه ال ميكن رسم مكان أمجل منها يف العامل كله.
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ساهم إىل جانيب يف هذه األعمال جورج دو سوزا وقدم جلاللتكم فيها خدمات، وعلى 
الرغم من كونه أخي إال أن ذلك ال مينعين من القول بأنه صاحل جداً خلدمة جاللتكم 
يف كل املهام واملخاطر، وعلى جاللتكم أن تصدقين يف هذا ألنه أخي بل إنه بالنسبة لي 
أكثر من أخ، ولن أقول عنه هذا ما دمت غري متأكد من ذلك ما دمت غري ملتزم بقول ذلك 
جتاه أبيه وأمه. وبعد اثين عشر يوماً من وصولي إىل هرمز توجهت إىل اهلند حيث وجدت 

دون جواو كاسرتو والياً عليها حيث بقيت برفقته. 

أمتنى أن يطيل اهلل عمر جاللتكم كما نتمنى ذلك مجيعاً. وحرر يف جوا يف 20 نوفمرب 
 .1545

برنالدين دو سوزا«.)1(

)1( Arquivo Nacional da Torre do Tombo, )1960-1977(, As Gavetas Da Torre Do Tombo Lisboa. 
5/915-918.
وهو كتاب يتضمن مجموعة من الوثائق التي تندرج تحت اسم »أدراج أرشيف حصن القبر«، نشر فيه المؤرخين الفرنسيين سينيفال 
بوشرب  أحمد  في:  الرسالة  وقد نشرت هذه  األحمر،  والبحر  العربي  بالخليج  المتعلقة  الوثائق  العديد من  لوبيز،  والبرتغالي  وريكار، 
)1984( »مساهمة المصادر..« مرجع سابق، ص.ص 136-139. وكذلك في: فالح حنظل )1997( مرجع سابق، ص.ص 408-

 .411
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7- رسالة من قائد األسطول الربتغالي يف هرمز نورنها إىل قريبه نائب امللك الربتغالي جبوا: 
غارسيا دا نورونها )1538-1550(، حول محلة الريس بريي يف اخلليج العربي، ويتعرض فيها 

لذكر البحرين، يف أكتوبر 1552

»سيدي:

سلمين فريناو فارتو من سيادتكم رسالة وصلت يف وقت مناسب جدًا، فقد بينت دون 
أدنى شك اهتمام سيادتكم بهذه البالد وكذلك خبدمة سيدنا امللك. فهذه البالد كانت 
قد تعرضت للخراب وفقدت كل شيء، وعلى أية حال فإننا نعتقد بأن سيادتكم سريسل 
اإلمدادات الكافية لسد االحتياجات الضرورية مبا ينسجم وفق املعلومات اليت وردتنا يف 
الوقت احلاضر، ومفادها بأن سيادتكم على استعداد إلرسال أسطول كبري هلذه البالد 
عندما تشتد احلاجة لذلك، وأرجو أن تكون واثقاً من حتررنا من أي ختوف من املصاعب 

املتوقع بسبب شعورنا بتفكري سيادتكم بنا.

لقد كتبت لسيادتكم عن طريق روي لوبيز كيف كنا قد حوصرنا من قبل األتراك 
أربعة مدافع  الثقيلة،  املدافع  أثناء احلصار ست قطع من  األتراك  براً وحبرًا، وقد نصب 
 ،)salvage( ومدفع آخر من نوع )espalhafato( ومدفع من نوع )basalisks( من نوع
باإلضافة إىل عدد من القطع الصغرية اليت نصبت على سطوح بعض املباني العائدة للملك، 
وقد قذف األتراك احلصن باملدافع ملدة أحد عشر يومًا، غري أنهم مل يسببوا سوى أضراراً 
 Camello de( من  مدافعنا  أحد  األتراك  دمر  وقوته. كما  ملتانة احلصن  نظراً  بسيطة 
ferro(، ودمرنا بضربة واحدة من داخل احلصن مدفعهم من نوع )espalhafato(، وقد 
نتج عن املعركة مقتل أربعة برتغاليني وجرح مابني عشرة إىل اثين عشر، وقد ظهر لنا بعد 
رحيلهم أنهم قد تكبدوا أضراراً فادحة من ضربات مدافعنا اليت كنا نوجهها ضد األوقية 

اليت كانت تقيهم أثناء هجومهم وحصارهم.

مبدفعي  جاءوا  مدافعه  ومجعوا  حصارهم  األتراك  فيها  فك  اليت  األخرية  الليلة  ويف 
برتغالي كانوا قد أسروه يف حصن مسقط إىل األسوار ليتحدث مع الرجال الذين كانوا 
على احلصن طالباً منهم أن يقوموا بإنقاذه واألسرى اآلخرين، ومل نكن نعرف شيئاً عن 
ذلك حتى تلك الفرتة، علماً بأن رجالنا كانوا ينادون عدة مرات على املرتدين )املوجودين 
يف املعسكر الرتكي(، طالبني منهم أن يأتوا ليتحدثوا مع اجلنود الواقفني على السور غري 
أن املرتدين مل يستجيبوا إىل ذلك الطلب. وقد ترك األتراك يف اليوم الذي غادروا فيه اثنان 
من املسيحيني أحدهم روسي األصل واآلخر إيطالي، وعن طريق هذين الرجلني علمنا بكل 
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ما حدث يف مسقط، حيث إن القائد األعلى لألسطول العثماني حممد بيك بن بريي بيك 
قد هاجم القلعة ملدة ستة أيام، وبعد ذلك وصل والده بريي بيك برفقة ثالثني سفينة من نوع 

.)Galley( وبدأ حممد بيك قصفه باملدافع من ست سفن من نوع )Galley(

ويف اليوم التالي لوصول بريي بيك أعلن جواو دي لزبوا ومجيع الربتغاليني استسالمهم 
بشرط السماح هلم باملغادرة إىل هرمز آمنني، غري أن بريي بيك دبر األمر مبهارة، وذلك عن 
طريق وضعهم يف سفينة للعبيد من نوع )Galley( وشدهم إىل مقاعدهم بسالسل حديدية 
يستحق  كهذا  ضعفاً  أظهر  لزبوا  دي  كجواو  شخصاً  إن  بالسياط.  للضرب  وعرضهم 
العقاب. ومل يسأل القائد األعلى لألسطول الثاني أبداً عن مسألة افتدائهم، حتى إنه قد 
عرض عليه عدة مرات عروضاً تتعلق بالنساء فقط لكن هؤالء الكالب الكفرة أخذوا 

القضية بطريقة بدت نتائجها غري مثمرة على اإلطالق. 

وبعد هذه احلادثة وصل بريي بيك يوم االثنني 19 أيلول إىل هذه اجلزيرة )هرمز( وبرفقته 
مخس وعشرون سفينة من نوع )Galley( وواحدة من نوع غليون اليت ارحتل بها من السويس، 
وغليون آخر كان قد جلبه مع اثنني من املدافع القدمية من نوع)Quartao(، باإلضافة إىل 
عدد كبري من البنادق والبارود والقذائف واملدافع واملؤن. وقد فقدت هذه السفينة يف املياه 
الضحلة يف عدن. وبعد أن بدأ بريي بيك رحلته إىل هرمز استوىل على سفينتني، وباإلضافة 
إىل سفينة ثالثة من نوع )Catur( يف مسقط. وقد كتبت لسيادتكم عما قام به هنا يف 
هرمز. وباإلضافة إىل ذلك فإنه أسر سفينة كبرية تعود إىل شخص يدعى جواو نونيز وهو 

 .)Chaul( رجل من

وبعد أن مكث األتراك يف هرمز ستة عشر يومًا، ساروا باجتاه مدينة قشم اليت تبعد 
ثالثة فراسخ من هنا، ويقطن يف قشم وجهاء هرمز وجتارها هناك ومعهم بضائعهم الكثرية 
من الذهب والفضة والنقد، حيث قام األتراك بسلب مجيع هذه األشياء ومل يفلت من أيديهم 
أي شيء، وليكن من املؤكد جلاللتكم بأنها كانت غنيمة دمسة جداً ال يوجد هلا مثيل 

يف العامل. 

وقد قام بريي بيك بكل هذه األمور ومعه سبعمائة مقاتل وألفني ومخسمائة حبار ومالح 
لسفنه من نوع )Galley(، وكان يف مواجهتهم يف هذا احلصن بهرمز سبعمائة جندي، 

كلهم قديرون جداً ويعتربون من أمهر حاملي األسلحة والرماة.

رمبا لو كانت معرفتنا عن األتراك أكثر لكان باستطاعتنا االستيالء على مدافعهم 
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وإحلاق ضرر كبري بهم، وباالعتماد على ما بلغنا من أخبار فإن الرتكي العظيم )السلطان( 
آخرين  البصرة ليأخذ جنوداً  قد أمر بريي بيك أن ال جيد بأخذ هرمز قبل أن يذهب إىل 
منها، غري أنه نتيجة ملا وجده من ضعف يف مسقط اعتقد بأن احلالة يف هرمز ستكون 

مشابهة، ولذلك فإنه استطاع بالبارود الذي جلبه من مسقط أن خيضعنا لقصف املدافع.

وقد وردت األخبار من الر وشرياز بأن السلطان طهماسب قد زحف داخل أراضي السلطان 
العثماني عرب حدود تربيز، ومل تردني أنباء عن هذا املوضوع بعد ذلك، وحاملا تصلين أخبار 

جديدة فسأكتب لسيادتكم وأرسلها لكم بالسفن املغادرة على تلك الناحية.

نوايا  بشأن  األخبار  جلمع  قشم  جزيرة  إىل   )terquim( نوع  من  سفينة  أرسلت  لقد 
األتراك، وحيث إنين أكتب لسيادتكم اليوم بعد الظهر يف 30 تشرين األول فقد علمت 
من خالل سفينة قدمت إلينا من نوع )terquim( بأن مجيع األسطول الرتكي قد جتمع 
اليوم يف مكان من جزيرة قشم ثم ارحتل من ذلك املوضع حيث كانوا مرابطني به طيلة 
الفرتة اليت أعقبت مغادرتهم هذا املكان )هرمز(، وقد ساروا باجتاه البصرة يف هذه الليلة، 
وثق باهلل بأن كل هذه األعمال ستسبب الدمار هلؤالء الناس، خاصة عندما تقدم جاللتكم 

إىل هذه البالد وتذهبون باجتاه البصرة. وبهذا فإن بريي بيك لن يفلت من الشرك.

قد  البحرين(  )حاكم  رئيس  مراد  إىل  واملوجهة  لي  سيادتكم  بعثها  اليت  الرسالة  إن 
حولتها إليه على الفور وكتبت إليه أن يستجمع قواته يف حال جميء األتراك لالستحواذ 

على البحرين، وذلك لكي يتمكن من الدفاع عن نفسه، مما ميثل خدمة ملوالنا.

أطال اهلل يف عمرك وأعمالك لسنني كثرية.

الرئيس نورنها قائد قلعة هرمز، يف 30 أكتوبر 1552«.)1(

)1(Da Torre Do Tombo CC, Parte la, Maco 89, Doc-9 fol 3 )v( 5r .
نشرت هذه الرسالة في: صالح أوزبران )1979( األتراك العثمانيون والبرتغاليون في الخليج العربي 1534-1581، ترجمة عبد 

الجبار ناجي، مركز دراسات الخليج العربي، جامعة البصرة. ص.ص 80-76.
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8- »خط شريف« من السلطان العثماني سليمان القانوني )1520-1566( بتعيني الريس مراد 
صنجقًا على: »والية البحرين«  عام 1558

»بناء على ما عرضه األمري جالل الدين مراد خان حاكم والية جزر البحرين من الوالء 
للسدة العلية العثمانية، وطلب أن تكون تلك األيالة يف حوزة واليته، لذلك فقد قلدناها له 
وفوضناها إليه، ونفذنا كالمه بأن تكون مسؤولية تلك األيالة يف يد األمري جالل الدين 
مراد خان، ومن بعده يقلدها أخاه شهاب الدين خان أبو النقا، وألبناء مراد خان من بعده، 

ومن عقبه، على أن يسريوا حبكم الشرع القويم 966هـ«.)1(

)1( أرشيف رئاسة الوزراء العثماني بإسطنبول، دفتر المهمة رقم: 3، ص 139، رقم الحكم: 364. وكذلك دفتر المهمة رقم : 3، ص 
140، رقم الحكم: 366.

نقاًل عن: فاضل بيات )2007( الدولة العثمانية في المجال العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت. ص 505. وقد نشر هذا 
الخطاب كذلك في: الوثيقة، العدد 15، يوليو 1989، مركز الوثائق التاريخية، البحرين. ص 79.
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9- تقرير عن محلة حاكم األحساء العثماني مصطفى بيلربي  على البحرين عام 1559

يف 13 رمضان من عام 966 بوشر حبصار قلعة البحرين، ويف 26 من رمضان ظهرت 
البصرة، أما  العيان 22 سفينة برتغالية من نوع غراب، منها عشرة سفن متجهة حنو  إىل 
البصرة  السفن اإلثنا عشر األخرى فقد واجهت سفينتان حربيتان عثمانيتان قادمتان من 
بقيادة حممد بيك، فتظاهرت السفن الربتغالية باالنسحاب يف مناورة حربية منها، واستمر 
حممد بيك يف تعقبها، ثم اضطر إىل االنسحاب دون أن حيقق مقصده، ويف هذه األثناء 
اقرتبت إحدى السفن الربتغالية سراً من الساحل وأشعلت النريان يف السفن العثمانية احململة 
بالذخائر، فالتهمت النريان هذه السفن مبا حتمله من ذخائر، وعندما تراجع حممد بيك 
نزل األفراد إىل الرب ليتزودوا باملاء فانقضوا باثنني وعشرين سفينة على السفينتني احلربيتني 

وأسروهما وقتلوا رباناً وأسروا عدداً من األفراد.

البحرين،  املنامة قاعدة  كان مصطفى باشا يف هذه األثناء يشدد احلصار على قلعة 
لكنه وقع على أثر هذه احلادثة البحرية يف حصار الربتغاليني من جانب البحر وذلك بعد أن 
فقد سفنه، واستتبع هذا احلادث أن عقد مصطفى باشا اجتماعاً مع قادة قواته واستعرضوا 
احلالة اليت آلوا إليها، وبعد دراسة املوقف استقر رأيهم على أن ينتظروا قوات مكونة من 
اجلنود املتطوعني قادمة من بغداد بقيادة أحد البكوات، ويف الوقت نفسه شرع مصطفى 
باشا يف التفاوض مع حاكم البحرين الريس مراد، ملواجهة املوقف املتأزم وذلك من خالل 
مطالبته بنقل القوات العثمانية إىل الساحل املقابل لقاء مبلغ من النقود األجنبية، أما كاتب 
التقرير فقد وقف من هذا التكليف موقف املعارض خشية وقوع اتفاق بني الريس مراد وبني 
بيلربي  لدى  القبول  االقرتاح  فلقي هذا  العثمانية،  القوات  من  تبقى  ما  لتدمري  الربتغاليني 

األحساء والبكوات اآلخرون الذين مل يعودوا مصرين على حتقيق الفكرة السابقة.

وانسحبت  املنامة  قلعة  عن  احلصار  برفع  العثمانيون  قام  فقد  األحداث  هلذه  ونتيجة 
أيام وصل قارب حبري برتغالي  إليه نريان املدافع، وبعد مثانية  القوات إىل موقع ال تصل 
حيمل جمموعة من املقاتلني الربتغاليني الذين توجهوا برفقة مجع من اجلنود العجم حتت 
البحرين  التابع حلاكم  العربي  القائد  يرافقهم  العثمانية،  القوات  الريس مراد حنو  إمرة 
واملسمى ابن رحال بقيادة فرقة من املقاتلني العرب. أما مصطفى باشا فقد كان من جانبه 
حياول إيقاف تقدم القوات املعادية مع املقاتلني الذين كانوا حتت إمرته، يف حني نصبت 

القوات املعادية كميناً وقع فيه كاتب التقرير مع مائتني من الفرسان البغداديني.
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وعندما اندلع القتال بني الطرفني مل يتمكن مصطفى باشا من الصمود أمام القوات 
بعض  شهد  املوقف  أن  إال  باهلزمية،  األحساء  قوات  وشعرت  للرتاجع،  فاضطر  املعادية 
التحسن عندما متكنت قوات االنكشارية من بغداد من اختاذ موقع حصني نصبوا فيه 
املتاريس وأخذوا يدافعون عن أنفسهم، مما مكن كاتب التقرير من اخلروج من الكمني 
برفقة الفرسان الذين كانوا حتت قيادته، فباغتوا األعداء وانتصروا عليهم وأسروا منهم 

عدداً كبريًا، وقد شارك يف هذه العملية مائتا فارس من بغداد وأربعمائة مسلح آخر.

ولكن مل تلبث اجملاعة أن دبت يف صفوف العساكر بسبب قلة املؤونة، وعلى إثر ذلك 
قام بيلربي األحساء بإيفاد شخص من قبله للتفاوض مع األعداء، على نقل القوات العثمانية 
إىل األحساء نظري اإلفراج عن األسرى لديه، وملا عاد الشخص املوفد من مهمته أخربهم بأن 
األعداء يريدون تسليم املدافع واألموال واخليول اليت كانت حبوزة العثمانيني باإلضافة إىل 
إطالق سراح األسرى. وبينما كان الطرفان على وشك الوصول إىل اتفاق ينص على تقديم 
35 فرسًا، وتسليم بيلربي األحساء 240.000 آقجة، إذا بأمري البحر الربتغالي املوجود يف 
هرمز خيرب حاكم البحرين بأنه قادم بسفينة حربية وبصحبته حاكم هرمز ومعه ثالمثائة 
من العجم، ويطلب منه الرتيث وانتظار وصوله قبل أن يربم أي اتفاق مع العثمانيني. ويبدو 
أن املسؤول الربتغالي يف هرمز قد أطلع لشبونة على هذا احلادث وأنه كان ينتظر وصول 

تعليمات بهذا الشأن.

أما اجليش العثماني يف اجلزيرة فقد أحكم احلصار حوله، وتفاقمت ضائقته أكثر 
من قبل، ومل يعد متوفراً له سوى التمر، مما أضطر اجلنود ألكل حلوم احلمري. ويف هذه 
لشبونة كما  قدم من  برتبة كبرية  برتغالي  القلعة حضره ممثل  اجتماع يف  انعقد  األثناء 
حضره ممثل من هرمز وآخر ميثل اجليش العثماني يف اجلزيرة وبيلربي األحساء، وكان 

كاتب هذا التقرير مبتعثاً كذلك لتمثيل القوات العثمانية يف االجتماع.

ويف احملادثات اليت دارت بني هذه األطراف تعرض املمثل العثماني ملوقف حرج، حيث 
قال له الريس مراد إن السلطان سليمان قد منحه كتاب العهد وأنه بهذه احلملة يكون قد 
نقض عهده وخالف وعده، وعلى ذلك فإنه-أي الريس مراد- سينشر قصة هذا احلدث بني 
أمراء اهلند كافة ويطلعهم على حقيقة سلطنته، فأجابه الوفد العثماني بأن السلطان مل 
يقم بأي عمل خيالف عهده، ألن السلطان ال يعلم بأمر هذه احلملة شيئًا، فإذا عمل الريس 
مراد جهده وجد يف إنقاذ اجليش العثماني فإن السلطان سيغمره بإحسانه الواسع، وعندئذ 

أجاب حاكم البحرين باملوافقة وتعهد بأن ال تتعدى أخبار هذه احلملة منطقة البصرة.
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وبعد العودة من القلعة وإطالع البيلربي على ما دار يف اجللسة مل يسفر املوقف عن أي 
نتيجة، بل اندلع القتال من جديد.

هلذا  فكان  البحرين  حاكم  لتقوية  فارس  من  مقاتل  أربعمائة  وصل  األثناء  تلك  ويف 
احلدث أثره يف تغيري موقف الريس مراد الذي قوي جانبه عندما انضم هلذه الفرقة عدد 

ممن كانوا مرابطني يف القلعة.

ولصد هذا اهلجوم كلف بيلربي األحساء كاتب التقرير أن يتدارك املوقف من خالل 
مباغتة الفرقة الفارسية، اليت متكن من الظفر عليها، وبعد هذا احلادث بشهر وصلت 

تعزيزات من املقاتلني من هرمز على سفن برتغالية. 

اجتماعاً  العثمانيون  القادة  عقد  حيث  األحساء  بيلربي  وفاة  عقب  تغري  احلال  ولكن 
واختاروا كاتب التقرير لتمثيلهم يف مفاوضات جديدة مع األعداء يف قلعة البحرين.

املواقف  من  املزيد  وحدثت  التفاوض،  جلسات  هرمز  يف  الربتغالي  البحر  أمري  حضر 
احملرجة يف حق املندوب العثماني أثناء املفاوضات، حيث إن الطرف املقابل قد علم بوفاة 
حرص  أمر  وهو  اجلواسيس،  بعض  طريق  عن  األحساء  بيلربي  العثمانية  القوات  قائد 

العثمانيون على إخفاءه، مما اضطر الوفد العثماني إلنهاء التفاوض دون حتقيق أي نتيجة.

وبعد وقت قصري أخذت األمور تتحسن، حيث جنحت اجلهود املبذولة من قبل سلطان 
علي بيك صنجق القطيف إلنقاذ القوات العثمانية احملاصرة يف اجلزيرة، حيث حصل على 
صالحية إلبرام اتفاق مع أمري البحر الربتغالي يف هرمز لإلفراج عن القوات احملاصرة على 

أن يدفع عشرة أمحال آقجة الباشا وأن يتخلى املقاتلون عن مجيع خيوهلم. 

وعلى هذا األساس نقلت القوات العثمانية إىل ميناء القطيف بالسفن الربتغالية يف مخس 
دفعات. 

ويف هذه احلملة عانت العساكر العثمانية ضائقة اجلوع ملدة أربعة أشهر«.)1(

)1( توجد هذه الوثيقة في أرشيف متحف طوب قابي رقم )NE 3004(، وهي مكتوبة بخط أحد المشاركين في الحملة العثمانية في 
أربع صفحات، ولكن ال يذكر فيها اسم الكاتب وال تاريخ االنتهاء من كتابة التقرير وإن كان يتحدث بصورة واضحة عن تفاصيل حملة 
بجامعة  اآلداب  كلية  الصادرة عن  التاريخ  مجلة  في  التركية  باللغة  الوثيقة  هذه  نشرت  وقد  البحرين.  على  العثمانية  966هـ/1559م 
اسطنبول في عددها السابع عشر الصادر عام 1968، ثم ترجمها إلى العربية حسين علي الداقوقي ونشرها في مجلة دراسات الخليج 

والجزيرة العربية في العدد 24، أكتوبر 1980، ص.ص 220-211.
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جالل  البحرين  حاكم  إىل   )1566-1520( القانوني  سليمان  السلطان  من  شريف«  »خط   -10
الدين مراد شاه يف 27 ذي احلجة 966هـ/1559م

»أمر سلطاني إىل مراد شاه حاكم البحرين:

لنا،  طاعتك  علينا  وعرضت  السامي  بالطنا  إىل  عديدة  مرات  أشخاصاً  أرسلت  إنك 
احملافظني  مجيع  بذلك  وأخطرنا  البحرين،  والية  قلدناك  بأننا  إثبات  شهادة  ومنحناك 
اجملاورين، ومسعنا اآلن بأن مصطفى باشا حمافظ األحساء قد قام بغزو البحرين دون إذن 
منا وأنك اختذت بعض اإلجراءات ضده، وكذلك حجز الربتغاليون بعض السفن العثمانية، 
ولذلك فإننا قد قررنا عزل مصطفى باشا عن منصبه بسبب ما قام به من اعتداء، وعينا 
حمافظاً جديداً حمله، وعليك أن ترد اجلنود إىل احملافظ يف األراضي العثمانية، وسننزل 
عليهم العقاب الذي يستحقونه، وسيكون حمافظونا ومجيع موظفينا يف األحساء جممعني 

على تنفيذ إرادتنا حتى ال يتمكن العدو من إحلاق أي ضرر بذلك اإلقليم«.)1( 

الحجة  ذي   27 في  مؤرخة   ،364 الحكم:  رقم   ،139 3، ص  رقم:  المهمة  دفتر  باسطنبول،  العثماني  الوزراء  رئاسة  )1( أرشيف 
966هـ. 

نشرت في: مجلة الوثيقة، العدد 15، يوليو 1989، مركز الوثائق التاريخية، البحرين، ص. 71. وكذلك في: فالح حنظل )1997(، 
مرجع سابق، ص.ص 412-411.
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11- حكم سلطاني مؤرخ يف 967هـ/1560م، حول هجرة بعض جتار القطيف إىل البحرين

»إىل بيلربي األحساء:

أمري  إن  فيه  يقول  السلطان  مقام  إىل  املختوم  القضايا  بدفرت  بعث  املذكور  األمري  إن 
األحساء السابق مصطفى بيلربي قد استوىل على أموال مجعة رحال املوجود يف القطيف 
رغم األمر السلطاني الصادر إىل أمري األحساء السابق حممد بيلربي حول منع االعتداء على 
أموال رحال وأقربائه بعد أخذ حقوق الديوان منها، ومجعة بن رحال هو من كبار التجار 
يف القطيف، وعندما استوىل مصطفى بيلربي على أمواله هرب على البحرين واستقر فيها 
يف  اقتصادي  ركود  إىل  أدى  مما  واللؤلؤ،  والغواصني  السفن  من  ميلكه  ما  معه  وأخذ 

األحساء، ومل يعد يذكر اسم اللؤلؤ فيها.

وبالنسبة لسؤالكم حول كيفية التعامل مع األموال املصادرة من قبل مصطفى بيلربي، 
فإننا نأمر بإرجاع أموال عائلة آل رحال إليهم بعد قبض رسوم الدولة من املبلغ وتضمينه يف 

اخلزينة اخلاصة بإسطنبول«.)1(

)1( أرشيف رئاسة الوزراء العثماني بإسطنبول، دفتر المهمة رقم: 3، ص 379، رقم الوثيقة 1123. بتاريخ 18 شعبان 967هـ. 
نشرت ترجمة هذا الحكم في مجلة الوثيقة، العدد 10، يناير 1987، مركز الوثائق التاريخية، البحرين. ص 121.
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12- خطاب من السلطان سليم الثاني )1566-1574( إىل وزير مصر 

حول معلومات وردت من البحرين عن النشاط العسكري الربتغالي يف اخلليج العربي 
عام 978هـ/1570م

على  يغريون  يزالون  ال  الربتغاليني  الكفرة  أن  البحرين  من  الواردة  املعلومات  »أفادت 
إىل  ضررهم  يصل  وقد  أمواهلم،  ونهب  املسلمني  بأسر  فيها  فيفسقون  بسفنهم  جوانبها 
البقاع من  تلك  والدفاع عن  جوانب خما وعدن، فقبطان خما ليست لديه سفينة مطلقًا، 
مهماتك، فعليك جتهيز سفينتني حربيتني من السفن املتواجدة يف السويس جتهيزاً كاماًل 
باآلالت واملعدات احلربية والرجال، وإرساهلما إىل قبطان خما الستخدامهما يف الدفاع عن 
نواحي عدن وخما، ومتابعة األحوال واألوضاع يف اليمن بإرسال من يأتيك بأخبارها يف كل 
حني، فال ينبغي أن يلحق ضرر من الكفرة يف املدن أو أي مكان آخر، فال تهمل مهمة 
الالزمة حلراستها، وال  التدابري  واألصقاع، وعليك اختاذ مجيع  النواحي  تلك  الدفاع عن 

تفوت حلظة واحدة يف باب االهتمام بها. 

كما يتعني عليك إخبارنا عن كيفية جتهيزك للسفن وتاريخ إرساهلا وما حتصل عليه 
من أخبار ومعلومات صحيحة عن األوضاع السائدة يف اليمن والبنادر الواقعة فيها«.)1( 

)1( أرشيف رئاسة الوزراء العثماني بإسطنبول، دفتر المهمة رقم 9، ص 8. 
نشر هذا الحكم في: الوثيقة، العدد 15، سنة 18، )يوليو 1989(، مركز الوثائق التاريخية، البحرين. ص.ص 62-61.
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باالستعداد  يأمره  البصرة  بيلربي  إىل   )1574-1566( الثاني  سليم  السلطان  من  خطاب   -13
حلملة برتغالية مرتقبة يف املنطقة عام 1573

»أمر إىل بيلربي البصرة:

إن والي بغداد علي باشا أطال اهلل عمره وأدام إقباله قد كتب إلينا رسالة ورد فيها أن 
الكفار الربتغاليني احلقريين لعنهم اهلل قد جاؤوا يف اثنيت عشر سفينة )قادرجة( وسفينتني 
بالسواحل  ويضرون  التجار  سفن  على  يتجسسون  وأخذوا  البحرين  إىل  ووصلوا  )غليون( 
القريبة من البحرين ومن أراضينا احملروسة ويتعدون على بعض قالعنا، فيجب أن تهتم أنت 
باألمور وترسل عشر سفن إىل منطقة األحساء لتحافظ عليها من العدوان وتدفع الشر عن 

أهلها، كما جيب أن تقوم بالدفاع عن األحساء.

وقد أمرنا بتعيني والي بغداد على حمافظة البصرة ووالي شهر الزول حمافظاً ببغداد، 
وقمنا بإرسال هذا األمر إىل والي بغداد يف حمافظة البصرة ووالي شهر الزول وأمرناهما 
يف تلك اخلطابات أن يعاونوك إذا وقع أي عدوان من الكفار لعنة اهلل عليهم على سواحل 
مملكتنا، وأمرناهم أن يعاونوك يف الرب والبحر ويسوقوا اجليوش حتت أمرك، وأن تكون 
جزيرة  وعن  السواحل  يف  أراضينا  عن  جيدة  بصورة  لتدافع  أمرك  حتت  البحر  يف  السفن 
البحرين حسب ما تراه مناسبًا، وجيب أن تبقى يف الدفاع عن املنطقة إىل أن يصل بيلربي 
جديد إىل األحساء، وإذا جاء البيلربي إىل األحساء فال تهتم باستقباله وترتك موقعك يف 
القتال، وجيب أن تضع عدداً من اجلنود يف القالع حتى حيافظوا على اململكة بدقة وال 

تنسى هذا أبدًا، وهلل احلمد.

10 مجادى األول سنة 981 هـ«.)1(

)1( أرشيف رئاسة الوزراء العثماني بإسطنبول، دفتر المهمة رقم: 12، ص 222، رقم الحكم: 683.
نشر هذا األمر في: عبد الرحمن بن عثمان المال )1990( تاريخ هجر، األحساء. 224/2.
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14- حكم سلطاني إىل بيلربي بغداد حول اختاذ التدابري الالزمة لغزو البحرين عام 1575

»أرسل إلينا بيلربي األحساء خطاباً يذكر فيها أن فتح البحرين سيكون أمراً ميسوراً 
يف  املوجودة  السفن  أن  كما  قليل،  احلصون  يف  احملاربني  عدد  بأن  ويذكر  اهلل،  بإذن 
البصرة من طراز )Gally( غري كافية لشن احلملة، وال ميكن يف الوقت احلالي التقليل 

من أهمية العدو وقدراته القتالية، حيث إنه يتوجب اختاذ مجيع التدابري الالزمة للحملة. 

ولذلك فإنه يتوجب عليك االطالع على مجيع تفاصيل املنطقة حبكم خربتك السابقة 
عندما كنت بيلربي بها، وعندما يصلك هذا الفرمان فإنه يتوجب عليك أن تكتب تقريراً 
وافياً عقب االطالع على كافة التفاصيل، تذكر فيه بدقة كيفية التحضري للقيام بهذه 
املدافع  نوع  وما  القلعة،  ملهامجة  املطلوبة  السفن  عدد  تذكر  وأن  معرفتك،  وفق  احلملة 
املطلوبة لفرض احلصار عليها، وكم يتطلب األمر من العسكر واملعدات واملؤن والتجهيزات 
ملهامجة القلعة، وهل ميكن توفري املدافع واملؤن املطلوبة من بغداد والبصرة، وهل يوجد 
فيهما العدد الكايف من العسكر لتنفيذ هذه املهمة، وهل ميكن للعدو الربتغالي بأسطوله 

املتمركز يف هرمز أن يقف يف وجه احلملة ضد البحرين. 

وعليك أن تتأكد من اختاذ مجيع االستعدادات الالزمة حتى ال تتسبب محلة فاشلة -ال 
مسح اهلل- يف اإلساءة السم السلطنة، واحلط من قدرها.

لقد أوضح بيلربي األحساء بأنه إذا ما مت فتح اجلزيرة املذكورة أعاله فإن ريعها السنوي 
سيكون  السنوي  الريع  هذا  أن  لتأكيد  لنا  فاكتب  فلوري،   40.000 حبدود  سيكون 
متحققاً بالفعل، وبأن هذا اإليراد سيزيد عن حجم النفقات واملصروفات، وهل ميكن أن 

يكون إيراد اجلزيرة أكرب من ذلك. 

واكتب لنا كذلك إن كانت سفن البصرة كافية لشن احلملة، أم أن األمر يتطلب 
إنشاء السفن الثمانية اليت كنا قد أمرنا بها من قبل، وكيف سيمكنك تزويد هذه السفن 

باملدافع الالزمة، وعليك أن تشرع يف بناء السفن فور وصول األخشاب إليك. 

ويف اخلتام عليك أن تأخذ بنظر االعتبار مجيع الظروف املتعلقة باجلزيرة املذكورة وأن 
ختربنا عنها بالتفصيل«.)1(

)1( أرشيف رئاسة الوزراء العثماني بإسطنبول، دفتر المهمة رقم: 3، ص 81، رقم الحكم: 27. بتاريخ: 9 صفر 983هـ/20 مايو 
1575م.

 نشر هذا الحكم في: صالح أوزبران )1979( األتراك العثمانيون والبرتغاليون في الخليج العربي 1534-1581، ترجمة عبد الجبار 
ناجي، مركز دراسات الخليج العربي، جامعة البصرة. ص.ص 86-85.
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البحرين وبناء قلعة يف مدينة  15- حكم سلطاني إىل بيلربي األحساء حول خطة ملهامجة 
املنامة عام 1575

»أرسل إلينا بيلربي بغداد برسالة مفصلة إىل الباب العالي خبصوص فتح قلعة البحرين، 
وبناء برج قوي مقابل هذه القلعة يف ميناء املنامة بالبحرين، وكذلك إنشاء مبنى آخر يف 
القطيف للمهمات العسكرية وختزين الذخائر واملستلزمات الضرورية إلنشاء ذلك الربج يف 
امليناء املذكور، باإلضافة إىل تأمني وختزين 20 ألف قطعة من القلف والزنابيل املصنوعة 

من سعف النخيل الستعماهلا يف نقل املواد اإلنشائية يف ذلك امليناء«.)1(

)1( أرشيف رئاسة الوزراء العثماني بإسطنبول، دفتر المهمة رقم: 27، ص 197. بتاريخ 983 هـ/1575م. 
نشر هذا الحكم في: الوثيقة، العدد 15، سنة 18، )يوليو 1989(، مركز الوثائق التاريخية، البحرين. ص 61. وانظر كذلك: فاضل بيات 

)2007( الدولة العثمانية في المجال العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت. ص 514. 
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16- وثيقة بيع أرض زراعية فيها خنيل بالبحرين، عام 988هـ/1580م

احلمد هلل الذي أحل احلالل وحرم احلرام، وجعل العقود الشرعية موصلة البلوغ الفضيلة 
ونيل املرام، والصالة والسالم على حممد وآله الربرة الكرام، وبعد فهذه حجة صحيحة 
شرعية، خيرب مضمونها ويدل مكنونها على أنه قد باع احلاجي األكرم حاجي حممد ابن 
املرحوم حاجي حسني بن قاسم العالي، معنى من الرئيس األفخم مرضي اخلصال وحممود 
الشيم، ريس مجال ابن الريس حممد اهلرجي جمموع حقه ومستحقه من النخل املعروف 
بسهم الصايغ، الواقع بسيحة غرب من قرية عالي من قرى أوال حرست عن األهوال، احملدود 
غرباً بنخل مودع بن يوسف، ومشاالً بالشطيب منتهياً إىل صرمة الوقف منتهياً إىل الساقية 
الفاصلة، وشرقاً صرمة بيت حممد بن سعيد منتهياً إىل خنل راشد بن حسني، وجنوباً خنل 
راشد بن حسني املزبور منتهياً إىل الساقية، جبميع ما للمبيع املذكور من احلدود واحلقوق 
والتوابع واللواحق، والنخيل والفسيل، واملاء وجماريه وينابيعه وأرضه ومسائه، وكل حق 
بثمن  لغة،  أو  أو عرفاً  ويتعلق عليه شرعاً  إليه،  وينسب  به  يعرف  أو خارج عنه  فيه  داخل 
صحيح شرعي مسلم من مال املشرتي املزبور، مقبوض بيد البائع املذكور، قدره ثالث مائة 
حممدية فضلية )..()1( شاجية، من أم مثقال ودانق شريازيني من ضرب البصرة بيعاً واشرتاً 
والقبول،  األمر  والسيما  الصحة شرعاً  صحيحة شرعية مرضية، مشتملني على شرائط 
الدافعة  الشاملة،  واخلربة  التامة،  الرؤية  وبعد  والتسليم،  والتسلم  والقبض،  واإلقباض 
والرافعة لدعوى الغرر واجلهالة، وتفرق املتعاقدين عن جملس العقد بالرتاضي واإلمضاء، 
من غري فسخ وال إقالة، فبموجبه مل يبق للبائع املسطور يف املبيع املرفق وال بعلمه مثن حق 
وال مستحق دعوى، وال طلب وال حجة وال حصة وال شركة وال تعلق وال تطرق بوجه من 
شرعاً  املسموعة  األميان  من  غريها  وال  شرعًا،  يستحق  وال  األسباب،  من  وسبب  الوجوه 
وميني مواطاة واستحقاق وغريهما، بل احلق الصحيح الشرعي، والتصرف الناقل النافذ 
امللي فيه للمشرتي املزبور من البائع املسطور، ومن جيي من جهته من سائر الناس أمجعني، 
يتصرف فيه كيف شاء، كما يتصرف املالك يف أمالكهم، وذوي احلقوق يف حقوقهم، 
وعلى ذلك وقع وصحح األشهاد بتاريخ اليوم، الثامن من شهر احلجة احلرام، أحد شهور 
سنة مثان وتسعمائة هجرية، على مهاجرها وآله أفضل الصلوات وأكمل التحيات، واحلمد 

هلل أوالً وآخرًا، وصلى اهلل على حممد وآله وسلم كثرياً.

حرره الفقري إىل مالك الغنى عبد الرؤوف بن حسني احلسيين املوسوي سنة مثان ومثانني 
وتسعمائة. )مع ختمه على نص حجة البيع()2(

)1( سقطت كلمة في هذا الموضع بسبب تلف في الورقة.
)2( حجة بيع أرض زراعية بها نخيل عام 988هـ/1580م، بقسم الوثائق والمخطوطات في متحف البحرين الوطني.



البحرين وعالقاتها اخلارجية إبان القرن السادس عشر                                  278

ومن الشهود: 

حممد بن يوسف علم                 حممد بن حسني بن قاسم

إمساعيل بن حسن بن يوسف   علي بن عبد الصمد بن حسن   

)وردت أمساء أخرى غري مقروءة لبعض الشهود بسبب تلف الورقة( 
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17- وثيقة بيع أرض زراعية فيها خنيل بالبحرين، ووقف جزء منها، عام 995هـ/1586م

احلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على نبيه حممد وآله الطاهرين، وبعد: فهذه حجة 
شرعية تشمل وتدل على أنه قد باع املفتقر هلل الغين حممد بن يوسف بن علم البحراني، 
الرئيس أمني بن حممد اهلرجي متام  العفيفة الطاهرة بييب جنيبة بنت  من جناب املخدرة 
املتصلة  الصرمه  من  الشائع  الثمر  مع  سنجرد،  بشطيب  املسمى  النخل  من  الشايع  الربع 
من الشمال الواقعة بسيحة عالي من قرى البحرين محيت عن الشني، حيد الشطيب غرباً 
الطريق،  للصرمة الساقية املزبورة، وشرقاً  الساقية الفاصلة، ومشاالً ملك املوالي منتهياً 
ومشاالً  املسطور،  املوالي  ملك  غرباً  الصرمة  وحيد  قدميًا،  أيوب  حممد  ملك  وجنوباً 
كذلك، وشرقاً الطريق، وجنوباً الساقية، والصرمه املزبورة، جبميع ما لذلك من احلدود 
واحلقوق، والتوابع واللواحق، والنخيل والفسيل والصنا، واألرض والسما، واملاء وجماريه 
وينابيعه والتمر املوجود يومئذ على روس فيها، وما يعد من ذلك شرعاً ولغة وعرفًا، مثن 
شرعي مسلم، ومال الصرمة املذكورة بتمامه وكماله مقبوض بيد حممد البائع بتمامه 
كذلك، قدره مائة ومخس ومثانون حممدية بصرية وزن الواحدة من مثقال ودانق باملثاقيل 
الشريازية، بصفة ضبط األصل، اثنان وتسعون حممدية ونصف حممدية، من احملمديات 
البيع  صحة  يف  املعتربة  الشرائط  مجيع  على  مشتملة  شرعية  صحيحة  مبايعة  املوصوفة، 
الثمر  والتسلم يف  والتسليم  والقبض،  والقبول، واإلقباض  ولزومه شرعًا، سيما اإلجياب 
واملثمر، وبعد الرؤية التامة، واملعرفة الكاملة من الطرفني، الرافعة لدعوى الغرر واجلهالة 
من كل منهما، وتفرقهما عن جملس العقد بالرضى واإلمضاء، من غري فسخ أو إقالة، 
فبموجبه صار املبيع املزبور ماالً وملكاً من أموال وأمالك املشرتي املزبور، وانتفى للبائع 
له  أو مستحق وال دعوى وال طلب وال حجة وال عني، إلسقاطه  الثمر حق  بعلة  املبيع، وال 
شرعًا، وال غريها من األميان الشرعية من غري املواطأة واالستحقاق وغريها، وال تعلق وال 
الشطيب  املعد لسقي  واملاء  العلل،  الوجوه وسبب من األسباب، وعلة من  تطرق بوجه من 
املسطور اليت تسقى منها يومئذ من طلوع الشمس إىل الظهر يوم األحد، وكذلك يوم الثلثا 
من طلوع الشمس إىل الظهر، ويوم اجلمعة من الظهر إىل أن يصري الفيء يف الشرق مثانية 
وعشرون قدمًا، وباقي املاء وهو من بلوغ الفيء يف الشرق القدر املزبور سابقاً إىل الغروب 
يوم اجلمعة الذي كان يف القديم للشطيب تسقى به الصرمة املزبورة، وللصرمة املزبورة 
ماؤها القديم أيضًا، وهو من الظهر إىل الغروب يوم األحد أيضًا، وآنيتها يف صرمة املوالي 
الصرمة  وعلى  قطعة  عشر  اثنتا  الديواني  التوزيع  من  الشطيب  وعلى  أسبوع  كل  من  بها 
قطعتان، هكذا قانونه واملقرر من السابق، ولذلك أصبح الزمًا، وقد أسقط البائع العني 
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ذلك كله  وجرا  شرعيًا،  إسقاطاً  التمر كذلك  من  العني  املشرتية  وأسقطت  املبيع،  من 
بتاريخ يوم الثلثا سابع شهر ربيع الثاني سنة مخس وتسعني وتسعمائة، واحلمد هلل وصلى 

اهلل على حممد وآله.)1(

أضيفت مالحظة يف نهاية احلجة: )والنصف من الصرمة املزبورة وقف فراغ املرحومة 
سيدة افتخار بنت يوسف بن ناصر عفي عنهما(

حرره الفقري إىل مالك الغنى عبد الرؤوف بن حسني احلسيين املوسوي. )مع ختمه على 
نص احلجة(

الشهود:

جعفر بن عبد الرؤوف بن حسني      سليمان بن عبد الرؤوف بن حسني

يوسف بن علـــم                     حممد بن يوسف بن علم

داود بن حممد بن عبد اهلل الوالي

)1( حجة بيع أرض زراعية بها نخيل عام 995هـ/1586م، بقسم الوثائق والمخطوطات في متحف البحرين الوطني.
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18- وثيقة تقسيم أرض زراعية بها خنيل بني مالكني مشرتكني يف ملكيتها بالبحرين، عام 
1000هـ/1591م

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، حممد وعرتته الطاهرين، 
وبعد: مضمون هذه احلجة الصحيحة الشرعية، ومكنون الوثيقة املعتربة املرعية، يشتمل 
ويدل على أنه بعدما كان النخل املسمى بالربهمي الشمالي، الواقع يف سيحة قرية عالي 
من قرى أوال صانها اهلل يف ظل واليها وحاميها من الزوال، احملدود غرباً مبلك ورثة مفلح، 
ومشاالً بالساقية الذي تسقي رفص حيسون، وشرقاً بالساقية كذلك، وجنوباً بالربهمي 
اجلنوبي ملك إبراهيم بن غيث مشرتكاً بني الريس األفخم األعظم ريس مجال بن املرحوم 
املرحوم  بن  رمضان  املكرم  احملرم  وبني  اهلرجي  حممد  بن  أمني  ريس  املربور  له  املغفور 
املغفور عصفور بن راشد الصنمري للريس املذكور، من ذلك ثلث النخل للمذكور والثلثان 
الباقي لرمضان، فجرت بينهما مقامسة وصلحاً شرعياً يف النخل املذكور، فاحناز الريس 
بالشارع  غرباً  احملدود  الشرقي  الشمالي  السهم  وهو  بثلثه،  النخل  وذلك  املذكور  مجال 
الفاصل بني السهم الغربي وبينه ومنه إىل سهم الغربي، ومشاالً بالساقية املذكورة ساقية 
رفص حيسون، وجنوباً بقسميه من النخل املذكور، وباقي السهمني من النخل املذكور 
هو لرمضان املذكور، حيده غرباً حمل ورثة مفلح، ومشاالً ساقية رفص حيسون منتهياً إىل 
قسميه سهم اجلنوبي، والبياض كله إىل رمضان املذكور مع النخل إىل اآلن يف السطر مع 
مستها، مغرباً مشرقًا، وشرقاً بالشارع املذكور منتهياً إىل نصف بياض اخلمس النخالت 
غيث  بن  إبراهيم  ملك  إىل  وجنوباً  املذكور،  حيسون  رفص  ساقية  إىل  منتهياً  املذكورة 
املذكور، وهو الربهمي اجلنوبي مقامسة وصلحاً صحيحني شرعيني، معتربين مشتملني 
والقبول،  باإلجياب  وسيما  والفساد،   البطالن  نوائب  عن  بائنني  والسداد،  الصحة  على 
والقبض واإلقباض، والتخلية الشرعية وإسقاط العرف واألميان، وغري ذلك شرعاً وعرفاً 
ولغة، حبيث مل يبق لكل منهما عند صاحبه فيما عني له وكتب بامسه، حق ومستحق، 
تعلق وال تطرق  تراع، وال  تباع وال  وال دعوى وال طلب، وال حجة وال حصة وشركة، وال 
العلل، بل كل منهما يتصرف  الوجوه، وسبب من األسباب، وعلة من  وال تعلق بوجه من 
فيما عني له، وكتب بامسه، يتصرف كيف شاء وأحب وأراد، تصرف املالك يف األمالك 
وذوي احلقوق يف احلقوق، على سيح رمضان املذكور للريس مجال املزبور مخس وعشرين 
حممدية بصرية ساجية من أم مثقال ودانق من خالص ماله، وقد وصلت الريس املذكور 
الدراهم من يد رمضان املذكور حبيث برئت ذمة رمضان املسطور منها، براءة صحيحة 
والثلثان  الثلث،  منه  الريس  على  أثالث:  عليهما  منه  توجه  ما  الديواني  والتوزيع  شرعية، 
على رمضان، عن النخل املذكور، وما للنخل بينهما أثالثاً كذلك، على النمط املدون،             
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والعشرين  الثاني  باليوم  املرعي،  املعترب  الشرعي،  الصحيح  الوجه  ذلك كله على  وجرى 
من شهر مجادى األول لسنة ألف من اهلجرة النبوية على مهاجرها أفضل الصالة والتحية 

وعرتته املرضية، واحلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على حممد وآله الطاهرين.)1( 

الشهود:

حسني بن عبد اهلل بن حسني عبد العزيز بن عبد اهلل بن علي   

حسن بن حممد بن عبد اهلل                حاجي حسن عبدل

السيد أمحد البوري حممد بن أمحد بن سليمان العالي   

)1( حجة بيع أرض زراعية بها نخيل عام 1000هـ/1591م، بقسم الوثائق والمخطوطات في متحف البحرين الوطني.
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19- حجة بيع أرض زراعية بها خنيل بالبحرين، ووقف بعض أمواهلا خلدمة مسجد، بتاريخ 
22 مجادى الثانية 1007هـ/1598م

مضمون هذه احلجة الصحيحة الشرعية، يدل على أنه قد باعت املصونة أم علي بنت 
املرحوم احلاج عبد اهلل بن حممد بن سلطان اجلد حفصي أصاًل، من جناب الرئيس األعظم 
األكرم األفخم ريس مجال الدين بن ريس حممد اهلرجي، بوكالته العامة شرعاً عن أخته 
املصونة املخدرة واملخفرة املطهرة بي بي جنيبة ابنة الريس حممد املسطور، متام مستحق 
املبايعة املسطورة، ستة أسهم من ستة عشر سهماً هي متام سهام امللك املعروف بالشطيب 
الكائن بسيحة قرية عالي من قرى حمروسة أوال حرسها اهلل تعاىل عن األهوال، احملدودة 
غرباً بالساقية، ومشاالً مبلك املوالي العظام، وشرقاً مبلك املشرتى هلا املذكورة، وجنوباً 
مبلك احلاج ناصر بن حسن، جبميع ما لذلك من احلدود واحلقوق والتوابع واللواحق والنخيل 
والفسيل والصنا، واألرض والسما، واملاء وجماريه وينابيعه، وكل شيء وأصل فيه وخارج 
عنه، بيع صحيح شرعي مسلم من مال املشرتى هلا، مقبوض بيد املبايعة املسطورة بتمامه 
وكماله، قدره سبع وتسعون حممدية ونصف حممدية، من ضرب البصرة من أم مثقال 
ودانق شريازيني، بصفته حفظاً ألصله، مثان وأربعون حممدية وثالثة أرباع حممدية، مبايعة 
البيع ولزومه  املعتربة يف صحة  صحيحة شرعية، مشتملة على مجيع الشرايط واألركان 
شرعًا، والسيما اإلجياب والقبول، واإلقباض والقبض واملعرفة، وغري ذلك، فبموجبه مل 
دعوى  وال  وال مستحق  املزبور حق  من مثنه  وال يف شيء  باعته  فيما  املسطورة  للبائعة  يبق 
وال طلب، وال حجة وال حصة وال شركة وال تبعة وال رجوع وال غنب، وال ميني من األميان 
الشرعية من ميني مواطأة أو استحقاق وغريها، وال تعلق وال قول بوجه ما، واحلق الصحيح 
أو  بنسب  الناس أمجعني،  وسائر  من جهتها  يأتي  ومن  البائعة  دون  هلا  للمشرتى  الشرعي 
األمالك  يف  املالك  تصرف  وأرادت،  وأحبت  شاءت  كيف  لنفسها  فيه  تتصرف  سبب، 
وذوي احلقوق يف احلقوق، وقد أوقف مجلة متر يورد العشر من السعر اجلديد يوم التاريخ 
املذكور لعمارة املسجد الشريف مسجد عبد اهلل بن حممد بن سلطان الواقع باحلّمارية 
ولتجديد قربه الكائن فيه، وقفاً صحيحاً شرعياً مؤبداً إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها، 
وجرا ذلك يف متام عشرين مجادى الثانية للسنة السابعة بعد األلف من اهلجرة النبوية على 

مهاجرها وآله أفضل الصالة والتحية، وصلى اهلل على حممد وآله.

حرره الفقري إىل مالك الغنى جعفر بن عبد الرؤوف بن حسني املوسوي عفي عنهما. )مع 
ختمه على نص حجة البيع()1(

)1( حجة بيع أرض زراعية بها نخيل عام 1007هـ/1598م، بقسم الوثائق والمخطوطات في متحف البحرين الوطني.
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الشهود: 

يوسف بن علي البوري، وقد سقطت أمساء باقي الشهود بسبب تلف الورقة يف نهايتها، 
ومن األمساء اليت ميكن قراءتها: عبد الباقي، ويوسف.
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20- وثيقة بيع أرض زراعية بها خنيل بالبحرين، بتاريخ 1 حمرم 1008هـ/1599م

مضمونه يدل على أنه باعت املخدرة الطاهرة سعيدة بنت املرحوم املربور عبد اهلل بن 
حممد الذي من قرية جد حفص، من املصونة جنيبة بنت حممد بن إبراهيم الذي من قرية 
سرتة، واشرتت منها متام ثالثة أسهم من مثانية أسهم، هي متام سهامها من النخل املعروف 
بصرمة علم الواقعة بسيحة قرية عالي من قرى البحرين احملروسة يف ظل واليها عن الشني، 
احملدود غرباً بالساحة، ومشاالً بسنجرد، وشرقاً ملك الرئيس األعظم ريس مجال، وجنوباً 
بالعمر، جبميع ما لألسهم املباعة من احلدود واحلقوق والتوابع واللواحق واملرافق، والنخيل 
يتعلق  أو  إليه  ينسب  أو  منه  يعد  وما  وجمراه،  واملاء  والسما،  واألرض  والصنا،  والفسيل 
عليه، شرعاً وعرفاً ولغة عموماً وإطالقًا، بثمن شرعي قدره مائة وثالثون حممدية بصرية 
له مخس وستون حممدية، مبايعة  أم مثقال ودانق شريازيني، بصفته تأكيداً  سامية من 
املعتربة  والشرائط  األركان  مرعية مرضية، مشتملة على مجيع  معتربة  صحيحة شرعية 
شرعًا، وقد قبضت البائعة املزبورة مجيع الثمن املسطور من املشرتية املذكورة، فصارت به 
ذمتها، وأسقطت العني واألميان والدعاوي وكل ملكها باعتها، فبموجبه مل يبق للبائعة 
عنها  إلسقاطها  والدعاوى  األميان  لعني  وال  مثن،  بعلمه  وال  املسطور  املبيع  من  املذكورة 
وعلة  ما  بوجه  يراع،  وال  متاع  وال  وال حجة  وال طلب،  دعوى  وال  وال مستحق،  حق  شرعاً 
ما وسبب ما، تتصرف فيه كيف شاءت وأحبت وأرادت، تصرف املالك يف امللك، وذوي 
احلقوق يف احلقوق، وقد تقرر أن يف عامة النخل سهمان وقف، ورزق احللة عشرون فن، 
عشر ما بصحبة اجلديد البحراني ليس عليهما خراج، وحرر ذلك كله على منهاج الشرع، 

باليوم احلادي من شهر حمرم احلرام للسنة الثامنة بعد األلف، وهلل احلمد أوالً وآخراً.)1(

املباعة  السهام  الدوام يف  بها على  املوصى  زنة احللة  أسفل احلجة مالحظة:  وردت يف 
عشرين فن، زنة كل فن ألف مثقال ومثانية ومخسون مثقااًل، والسهام املشاعة ثالثة أسهم 

من مثانية أسهم هي متام سهام املبيع املذكور فليعلم.

حرره جعفر بن عبد الرؤوف بن حسني املوسوي عفي عنهم. )ويظهر ختمه على احلجة(

الشهود:

إمساعيل بن يوسف العالي              كمال بن أمحد بن سرور بن احلسني

أمحد بن عبد الرؤوف بن حسني             علي بن يوسف بن علي

)1( حجة بيع أرض زراعية بها نخيل عام 1008هـ/1599م، بقسم الوثائق والمخطوطات في متحف البحرين الوطني.
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21- وثيقة بيع أرض زراعية بها خنيل بالبحرين، عام 1009هـ/1600م

باع العبد احلقري حسني بن عبد الرؤوف احلسيين املوسوي، والرئيس األكرم األحشم 
املعروفة  الصرمة  من  ومستحقي  حقي  نصف  متام  اهلرجي،  حممد  ريس  بن  مجال  ريس 
حتد  الشني.  من  حرست  البحرين  قرى  من  عالي  قرية  سيحة  يف  الواقعة  الشوارع  بصرمة 
الصرمة اجلنوبية منهما غرباً صرمة العبد إبراهيم، ومشاالً الساقية، وشرقاً أرض بربعة 
ساري، وجنوباً ساقية أبو لومي، وحيد الشمالية منها غرباً ملك ورثة احلاجي عبد العزيز 
الساقية، جبميع ما  بن حممد، ومشاالً شطيب العساكر، وشرقاً صرمة العبد، وجنوباً 
قدره  بثمن  واللغوية،  والعرفية  الشرعية  واللواحق  والتوابع  واحلقوق،  احلدود  من  لذلك 
مائة حممدية وأربعني حممدية من احملمديات اليت زنة كل واحدة مثقال ودانق شريازيني، 
ألصله سبعني حممدية، مع متام نصف حقي ومستحقي من الصرمة املعروفة بصرمة السيد 
سعيد الواقعة يف سيحة قرية جبلة حبشي، بيعاً صحيحاً شرعيًا، معترباً مرعيًا، مشتماًل 
على مجيع مصححات البيع والقبض واإلقباض، والتسلم والتسليم، وذلك بعد تورم اخلربة 
التامة من الطرفني، فبموجبه صار متام البيع املزبور حاالً وسائر أموال املشرتى املزبور، 
يتصرف فيه كيف شاء وأحب وأراد، وقرى اجلميع وصح عليه الشهاد، باليوم الثالث من 
شهر رمضان، أحد شهور السنة التاسعة بعد األلف، وهلل احلمد وحده، وصلى اهلل على 

حممد وآله وسلم تسليماً كثرياً.)1(

أضيف باخلط األمحر: )والتمر املوجودة يومئذ داخلة يف املبيع فليعلم(

الشهود:

عنهم.  عفي  املوسوي  احلسين  الرؤوف  عبد  بن  جعفر  الغنى  مالك  إىل  الفقري  حرره 
ويظهر ختمه على احلجة، ونص اخلتم: )الواثق بامللك الغين القوي جعفر بن عبد الرؤوف 

املوسوي(

عبد القادر بن عبد الرؤوف ماجد بن هاشم احلسيين   

ناصر بن حممد حسن بن حممد بن ناصر   

علي بن يوسف العالي                حسن بن قاسم 

)1( حجة بيع أرض زراعية بها نخيل عام 1009هـ/1600م، بقسم الوثائق والمخطوطات في متحف البحرين الوطني.
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ب- املصادر العثمانية:

أرشيف رئاسة الوزراء العثماني باسطنبول، دفاتر املهمة: 
.222 : رقم احلكم   22 : 1- دفرت املهمة رقم 
.364 : : 3  رقم احلكم  2- دفرت املهمة رقم 
.366 : رقم احلكم    3 : 3- دفرت املهمة رقم 
.367 : رقم احلكم   3 : 4- دفرت املهمة رقم 
.747 : رقم احلكم   3 : 5- دفرت املهمة رقم 

.1122 : رقم احلكم   3 : 6- دفرت املهمة رقم 

.1123 : رقم احلكم   3 : 7- دفرت املهمة رقم 

.1124 : رقم احلكم   3 : 8- دفرت املهمة رقم 

.1128 : رقم احلكم   3 : 9- دفرت املهمة رقم 

.1130 : رقم احلكم   3 : 10- دفرت املهمة رقم 

.1146 : رقم احلكم   3 : 11- دفرت املهمة رقم 
. 1245 : رقم احلكم   3 : 12- دفرت املهمة رقم 
.1446 : رقم احلكم   3 : 13- دفرت املهمة رقم 
1456 : رقم احلكم   3 : 14-دفرت املهمة رقم 
.1406 : رقم احلكم   7 : 15- دفرت املهمة رقم 

.683 : رقم احلكم   12 : 16- دفرت املهمة رقم 

.174 : رقم احلكم   19 : 17- دفرت املهمة رقم 

.621 : رقم احلكم   22 : 18- دفرت املهمة رقم 

.622 : رقم احلكم   22 : 19- دفرت املهمة رقم 

.638 : رقم احلكم   22 : 20- دفرت املهمة رقم 

.206 : رقم احلكم   27 : 21- دفرت املهمة رقم 

.277 : رقم احلكم   27 : 22- دفرت املهمة رقم 

.451 : رقم احلكم   27 : 23- دفرت املهمة رقم 

.707 : رقم احلكم   31 : 24- دفرت املهمة رقم 

.724 : رقم احلكم   33 : 25- دفرت املهمة رقم 

.751 : رقم احلكم   33 : 26- دفرت املهمة رقم 

.686 : رقم احلكم   35 : 27- دفرت املهمة رقم 

.691 : رقم احلكم   35 : 28- دفرت املهمة رقم 
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.4296 : رقم احلكم   45 : 29- دفرت املهمة رقم 

.1058 : رقم احلكم   73 : 30- دفرت املهمة رقم 
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ثانيًا؛ املراجع
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السادس عشر  القرنني  العربي خالل  الربتغاليون يف اخلليج  “الرحالة   )1989(  ،___  -6
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دراسات اخلليج واجلزيرة العربية، ع 24، 1980.
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اخلليج  دراسات  جملة  التحديات«،  مواجهة  يف  الصفوية  »الدولة   )1985(  ،___-13
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أجزاء،  أربعة  الشرقية،  للمنطقة  اجلغرايف  املعجم   )1981-1978( اجلاسر  محد   -21

الرياض. 
22- جاهد بلطجي )1989( »صراع الدولتني العثمانية والربتغالية يف اخلليج العربي«، جملة 

الوثيقة، ع15، يوليو 1989، مركز الوثائق التارخيية، البحرين.
جملة  العثمانية«،  والدولة  العربي  اخلليج  بني  »العالقات   )1992( ميرتا  جايانيت   -23

الوثيقة، ع21، يوليو 1992، مركز الوثائق التارخيية، البحرين.
24- مجال زكريا )1974( دراسة لتاريخ اإلمارات العربية 1840-1914، دار البحوث العلمية، 

الكويت.
25- ___، )1985( دراسة لتاريخ اإلمارات العربية يف عصر التوسع األوروبي األول 1507-

1840، دار الفكر العربي، القاهرة.
جملة  ___، )1988( »األوضاع السياسية يف اخلليج العربي إبان الغزو الربتغالي«،   -26

الوثيقة، ع12، يناير 1988، مركز الوثائق التارخيية، البحرين.
27- حامد ربيع )1989( »النظام الدولي اإلقليمي يف دول اخلليج العربي خالل فرتة االستعمار 
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البحرين وعالقاتها اخلارجية إبان القرن السادس عشر                                  306

28- )1985( »جتارة البحرين منذ فتح العتوب وحتى ظهور النفط«، جملة الوثيقة، ع7، 
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