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 البحریـن لم تخضع ألي سلطة فارسیة.. وتمیزت بالتعددیة واالنفتاح الثقافي

 12:46 2014دیسمبر  23الثالثاء صحیفة الوطن، 

 
 :موسى عساف -

كذبت دراسة تاریخیة حدیثة االدعاءات القائلة بخضوع البحرین للسلطات الفارسیة خالل 
القرنین السابع والثامن عشر المیالدیین، وقالت الدراسة إن البحرین تمتعت باستقالل سیاسي 

وإداري طوال القرنین المذكورین، وحافظت على ھویتھا العربیة اإلسالمیة، كما ازدھرت 
عر واألدب، فیما تمتع مجتمعھا المحلي بالصبغة التعددیة واالنفتاح الثقافي. فیھا حركة الش

جاء ذلك في الدراسة التي أعدھا الباحث الدكتور بشیر زین العابدین، وصدرت مؤخراً في 
، عارض فیھا »1782-1600البحرین ومحیطھا اإلقلیمي إبان الفترة «كتاب تحت عنوان 

یة التي نجحت في تشویھ سمعة القوى العربیة آنذاك بعض المصادر التاریخیة األوروب
ودورھا في الحفاظ على ھویة البحرین العربیة اإلسالمیة، حیث عمدت إلى سلب الھویة 
السیاسیة للبحرین من خالل االدعاء بأنھا قد خضعت للسلطة الفارسیة. واستشھد الدكتور 

ألجنبیة الموثوقة، وبعض زین العابدین في بحثھ بعدد كبیر من المصادر المحلیة وا
الرحالت، والتي عمد كثیر من الباحثین إلى إغفالھا في دراساتھم السابقة عن ذات الفترة، 

كما درس الباحث عدداً من الوثائق والمخطوطات النادرة الموجودة في المتحف الوطني في 
عشر  والثامنالبحرین، منھا وثائق بیع أراضي ووثائق أوقاف وغیرھا خالل القرنین السابع 

المیالدیین، حیث كتبت جمیعھا باللغة العربیة، ما یشیر إلى وجود قضاء مستقل في البحرین، 
وأنظمة محلیة إلدارة األوقاف وتسجیل األراضي، وجمع الخراج، وتوزیع المیاه، وغیرھا 
من المعلومات حول الشؤون اإلرادیة والمالیة. كتاب الدكتور بشیر زین العابدین جاء في 



صفحة من القطع المتوسط تضمن خمسة فصول مرتبة على التوالي؛ مصادر  300یزید عن 
تاریخ البحرین في القرنین السابع عشر والثامن عشر المیالدیین، واألوضاع العامة في 

، والبحرین في 1670-1600، والبحرین في الفترة 1782-1600الخلیج العربي إبان الفترة 
، 1782-1600ر ووثائق معاصرة حول البحرین في الفترة ، وتقاری1782-1670الفترة 

وخاتمة تحت عنوان معالم الھویة السیاسیة للبحرین، إضافة إلى جدول زمني بأھم أحداث 
 .1782 1600-الفترة التاریخیة 

 مصادر تاریخ البحرین في القرنین السابع والثامن عشر المیالدیین
ناول المصادر التي اعتمدت علیھا الدراسة، عني المؤلف في الفصل األول من الكتاب بت

ومتابعتھا وعمل المقارنات بینھا، للخروج بأكثر المعلومات التاریخیة دقة، إیماناً منھ أن 
كتابة التاریخ یجب أن تبحث في أكثر من مصدر، وأن تتوخى الدقة والحرفیة في البحث، 

ریخ، وھي المصادر األوروبیة، لذلك فقد اعتمد على أكثر المصادر مصداقیة في كتابة التا
والمصادر اإلقلیمیة، فیما تناول أخیراً نقد االستخدامات المعاصرة للمصادر التاریخیة، 

والدعوة إلى إعادة النظر في النتائج التي خلصت إلیھا بعض الدراسات الحدیثة حول نمط 
احث كتاب فصل البالعالقة بین البحرین والقور الرئیسة في المنطقة. وفي ھذا الجزء من ال

تلك المصادر التي اعتمد علیھا تفصیالً دقیقاً مبیناً أصولھا وتواریخھا ومكان حفظھا، ومن 
المفید أن نسردھا ھنا في عجالة، مع اإلشارة إلى من یرید االستزادة واالطالع على تلك 

 :وبیةالمصادر وأھمیتھا بالعودة إلى الكتاب، وھذه المصادر ھي: أوالً: المصادر األور
-1619)، تعلیقات فریدا اندرادي (1604المصادر البرتغالیة؛ رحلة بیدرو تیخسیرا ( - 1

)، جواو دي سوزا 1695)، فاریا دي سوسا (1662)، رحلة مانویل غودینھو (1632
)1789). 

)، تقاریر 1690-1634المصادر الھولندیة؛ تقاریر حول تجارة اللؤلؤ في البحرین ( - 2
 .(1756یاسیة في البحرین في القرن الثامن عشر، تقاریر نیبھاوزن (حول األوضاع الس

) حولیات شركة الھند الشرقیة، فوستر 1810المصادر البریطانیة؛ جون بروس ( - 3
) ملخص 1908-1903) سجالت شركة الھند الشرقیة، سلدانھا، ج.أ (1893وبیردوود (

ج العربي وعمان ووسط الجزیرة ) الفھرس الجغرافي للخلی1908الخلیج، لوریمر، ج.ج. (
 .(1758)، رحلة إدوارت آیفز (1669العربیة، رحلة جون أفینغتون (

)، الرحالة جا بابتست تافیرنییھ 1667المصادر الفرنسیة؛ رحلة جا دي ثیفنو ( - 4
)، المؤرخ ج. توماس فرنشیس 1742)، القنصل الفرنسي في البصرة جا أوتر (1689(

 .(1778الفرنسي في البصرة روسو ()، القنصل 1770رینال (
 .(1765مصنفات الرحالة الدنماركي كارستن نیبور ( - 5

 :ثانیاً: المصادر اإلقلیمیة والمحلیة
المصنفات الفارسیة؛ میر محمد بن سید برھان الدین خواوندشاه الشھیر بمیرخواند،  - 1

 .نصر هللا فلسفيمیرزا مھدي خان استر آبادي، محمد علي خان سدید السلطنة كبابي، 
 .المصادر العثمانیة - 2
المصنفات التاریخیة العمانیة؛ عبدهللا بن خلفان بن قیصر، سرحان بن سعید األزكوي،  - 3

 .أبي سلیمان بن محمد بن عامر بن راشد المعولي، حمید بن محمد بن رزیق
 الخطي المصنفات األدبیة وكتب التراجم المحلیة، الشاعر جعفر بن محمد بن حسن - 4



 .(1773)، یوسف بن محمد بن أحمد الدرازي البحراني (ت1618(
 .الوثائق المحفوظة في قسم المخطوطات بالمتحف الوطني - 5
 .الكتابة المنقوشة على الحجارة - 6

 .ثالثاً: اإلشكالیات المتعلقة باستخدام المصادر
 دكتور زین العابدین إشكالیةیعتبر ھذا المبحث واحداً من أھم مباحث الكتاب، إذ تناول فیھ ال

المصادر في دراسة تاریخ البحرین في الفترة المذكورة، وقد لخصھا في ثالث نقاط، من 
 .المفید االطالع علیھا بالتفصیل

 :1783-1602افتراض خضوع البحرین لسلطة فارسیة في الفترة من  - 1
 البرتغالیة والھولندیةفند الباحث ھذا االفتراض لتعارضھ مع تورده المصادر التاریخیة 

والفرنسیة، إضافة إلى ما تورده المصادر اإلقلیمیة والمحلیة من مادة وفیرة تؤكد استقالل 
 .البحرین عن أیة سلطة خارجیة

-1600طة فارس في الفترة من لوأشار البحث إلى أن االدعاءات بخضوع البحرین لس
سبب الخالف بین بریطانیا قد نشأت في مرحلة متأخرة من القرن التاسع عشر ب 1782

، وبناء على 1869-1867وفارس حول شرعیة التدخالت البریطانیة في البحرین في القترة 
ذلك فقد اجتھد الفرس في تقدیم وثائق تثبت تبعیة البحرین لھم، حیث أبدى بعض المقیمین 

عارضتھا م السیاسیین البریطانیین في بوشھر تعاطفھم مع الفرس، أبدت الخارجیة البریطانیة
لمشاریع التوســع الفـــارسي في الخلیج العربي، إذ كــان المشـــــروع التوسعـــي 

الفـــارسي یستند إلى الممازجة بین القوة العسكریة والدبلوماسیة أكثر من استناده إلى 
 .الحقائق التاریخیة

التجاریة المالحیة و ولفت الباحث إلى أنھ لم یثبت تاریخیاً أي قدرة للفرس على تولي الشؤون
في الخلیج العربي، بل كان جل اعتمادھم على الوجود البرتغالي ومحاولة توظیف منافسة 
الشركات الشرقیة البریطـانیـة والھـولندیة والفرنسیــــة، إضافة إلى اعتمــــادھــم علــــى 

 .القوى العربیة التي كان لھا الھیمنة البحریة في المنطقة
جزیرة ألي سلطة  150خضع الجزر الخلیجیة التي یبلغ عددھا أكثر من وبالتالي لم ت

خارجیة، فالبرتغالیون لم یحاولوا احتالل جزر الخلیج العربي، بل اكتفوا بالسیطرة على 
ھرمز واقتصرت عالقتھم مع القوى المحلیة على إبرام المعاھدات والسیطرة على الطریق 

فقد اقتصر دورھم في الخلیج العربي على تأسیس  البحري، أما البریطانیون والھولندیون
 .وكاالت تجاریة والحصول على امتیازات وتسھیالت من قبل الدولتین الصفویة والعثمانیة
ذات الحال كان بالنسبة للوجود الفارسي في الخلیج العربي، فقد شن الفرس حملتین ضد 

و تأسیس سلطة تتبع لھم بصورة إال أنھم لم یحاولوا احتاللھا أ 1622و 1602البحرین عامي 
مباشرة، بل اكتفوا في الحالتین بتنصیب سلطة محلیة موالیة لھم. كما شنت الدولة الصفویة 

، 1718في آخر أیامھا حملة ثالثة ضد البحرین ضمن محاولتھا تحجیم التوسع العماني عام 
ي یعترف بأ ارة النصوري الذي لمبحملة تعیین حاكم عربي ھو الشیخ جونتج عن تلك ال

 .سلطة خارجیة على البحرین
 :سلب الھویة السیاسیة من خالل الخلط بین التبعیة وااللتزام بدفع إتاوة - 2

عمد الفرس في فترات زمنیة مختلفة إلى مھاجمة البحرین ومحاولة تأسیس سلطة عربیة 
ل، فقد االستقالتلتزم بدفع إتاوة سنویة إلى فارس، إال أن ھذه القوى كانت تنزع إلى التمرد و



، كما 17119امتنع الشیخ جبارة النصوري عن دفع أي إتاوة إلى فارس عقب تولیھ عام 
رفض نصر آل مذكور االلتزام بدفع اإلتاوة السنویة لسلطة شیراز عقب تولیھ السلطة عام 

. ویشیر الباحث إلى أن مجرد التزام البحرین بدفع إتاوة سنویة ال یعني إلغاء الھویة 1753
لسیاسیة بالضرورة، فقد أثبتت المصادر بأن حكام البحرین قد التزموا بدفع اإلتاوة لعدة ا

أطراف في وقت واحد، ولم یكن الھدف من ذلك إعالن الخضوع والتبعیة، بل تفادي شن 
حملة عسكریة من قبل ھذه القوى أو قیامھا بأعمال عدائیة تسبب خسائر لحركتھا المالحیة 

 .والتجاریة
لباحث إلى أنھ وبسبب ھذا الخلط عمد بعض المؤرخین إلى سلب الھویة السیاسیة ویوضح ا

عن البحرین بصفة كاملة، ویعتبرونھا جزءاً من اإلمبراطوریة البرتغالیة والدولة الصفویة 
 .والسلطة البریطانیة على حد سواء

 :امن عشرفقدان عناصر أساسیة من الروایة التاریخیة ألحداث القرنین السابع والث - 3
أدى تركیز المصنفات المعاصرة على الدولة الصفویة وعالقتھا مع الشركات األوروبیة 
المتنافسة في الخلیج العربي إلى إھمال عنصرین أساسیین من معادلة صراع القوى في 

الخلیج العربي، وھما الوجود البرتغالي؛ والقوى البحریة العربیة ودورھا في الحركة 
یة، مما اضطر الفرس إلى االعتماد على ھذه القوى لتحقیق األمن في المالحیة والتجار

الخلیج العربي وتأمین الطرق التجاریة، وكان ذلك بمثابة اعتراف الفرس بضعفھم البحري 
في مقابل خبرة العرب في مجال المالحة البحرین وامتالكھم أساطیل على مستوى عال من 

 .التسلیح
 1782 – 1600عربي األوضاع العامة في الخلیج ال

خصص الباحث الفصل الثاني من دراستھ للحدیث عن أوضاع الخلیج في تلك الفترة، حیث 
أكد أن الخلیج العربي لم یشھد ظھور أي قوة إقلیمیة قادرة على بسط سیطرتھا بصفة مطلقة، 
 موضحاً أن الصفویین قد انشغلوا بتوطید نفوذھم في الشمال، كما سخروا الجزء األكبر من
إمكاناتھم لمحاربة العثمانیین، ونظراً إلدراك الشاه عباس األول بأنھ لن یتمكن من تأسیس 
قوة بحریة قادرة على تحقیق طموحاتھ في السیطرة على الحركة المالحیة والتجاریة في 

الخلیج العربي، فقد لجأ إلى سیاسیة تقدیم االمتیازات للشركات التجاریة الھولندیة 
فرنسیة، یھدف إضعاف نفوذ البرتغالیین والقضاء على سیطرتھم في ھرمز. والبریطانیة وال

من جانب آخر أشار الباحث إلى أن الدولة العثمانیة انشغلت في سلسلة معاركھا على جبھاتھا 
الشمالیة والشرقیة والغربیة، وكانت الجبھة الشرقیة ھي األشد، حیث اندلع صراع مریر مع 

لعراق وشمال غرب إیران، وفي ھذا الفترة عانت الدولة الدولة الصفویة في أرجاء ا
العثمانیة من تمرد فرق االنكشاریة، ونتیجة لھذه األحداث فقد انحسر التواجد العثماني في 
كل من البصرة واألحساء، واستطاعت القوى العربیة متمثلة في قبائل بني كعب والمنتفق 

 .حلي في تلك المناطقوبني خالد من بسط سیطرتھا وتشكیل أنظمة حكم م
أما في عمان، فقد ألحقت دولة الیعاربة بالبرتغالیین ضربات مؤلمة، ونجحت في تصفیة 

، ثم تحالفت مع القوى العربیة 1650الوجود البرتغالي من الخلیج العربي بحلول عام 
األخرى وبسطت نفوذھا على السواحل الجنوبیة الشرقیة للخلیج العربي، مستفیدة من ضعف 

 .بحریة الفارسیةال
ویشیر الباحث في ھذا الصدد أن المصادر األوروبیة قد ضخمت دور شركات الھند الشرقیة 



الھولندیة والبریطانیة في الخلیج، وأھملت الحدیث عن القوى العربیة في المنطقة، فقد 
انحصر دور الشركات في ممارسة األعمال التجاریة، لم یكن لھا موطئ قدم یذكر في 

لھم الصفویون، والمراكز ، بل اعتمدت بصورة رئیسة على االمتیازات التي منحھا المنطقة
واختتم الباحث دراستھ في ھذا وھا في كل من بندر عباس وبوشھر والبصرة. أالتي أنش
ن بالتأكید على أنھ ورغم ھیمنة القوى العربیة على الحركة المالحیة والتجاریة في أالش

السابع والثامن عشر؛ إال أن الدراسات التاریخیة المعاصرة  الخلیج العربي طوال القرنین
التزال قاصرة دون تحدید نمط التحالفات التي قامت بین ھذه القوى، وعالقاتھا مع السلطتین 
العثمانیة والصفویة في المنطقة، ویشیر الباحث إلى أن غیاب الدراسات في ھذا المجال أدى 

منة الفارسیة على الخلیج العربي، وخضوع القوى إلى نتائج خاطئة؛ منھا افتراض الھی
 .المحلیة للحكم الصفوي، وھو أمر تنفیھ جمیع المصادر التاریخیة المعاصرة

 :وقد قسم الباحث ھذا الفصل إلى عدة مباحث وھي
 .سیاسة الدولة الصفویة ضد خصومھا في الخلیج العربي - 1
 .انحسار الوجود العثماني في الخلیج العربي - 2
 .القوى البحریة العمانیة وأثرھا في المنطقة - 3
 .تنافس القوى األوروبیة في الخلیج العربي - 4
 .ھیمنة التحالفات القبلیة العربیة على حركتي المالحة والتجارة - 5

 1760-1600البحرین من 
، والفراغ 1602قسم الباحث ھذا الفصل إلى عدد من المباحث؛ الحملة الصفویة األولى عام 

، 1622، والحملة الصفویة الثانیة عام 1622-1602لسیاسي وتردي األوضاع األمنیة ا
، وأخیراً األوضاع العامة 1650-1625واالعتراف الصفوي بالنفوذ البرتغالي في البحرین 

 .1670في البحرین حتى عام 
أشار الباحث في ھذا الفصل إلى أن انھیار الوجود البرتغالي في ھرمز أدى إلى سعى 

البرتغالیة لتقویة نفوذھا في السواحل الغربیة للخلیج العربي، مستفیدة من -لسلطات اإلسبانیةا
العداء المستحكم في نفوس العرب من الھیمنة الفارسیة، ولضعف القوة البحریة الصفویة 
وعجزھا عن ممارسة دورھا في الخلیج العربي؛ فقد لجأ الشاه عباس األول إلى مھادنة 

 .االعتراف بنفوذھم في بعض المراكز التجاریة، وتحدیداً ألرك والبحرینالبرتغالیین و
، ولكن 1622و 1602ونظراً ألھمیة البحرین فقد شنت الدولة الصفویة حملتین ضدھا عامي 

لم تعمد إلى تأسیس حكم صفوي مباشر علیھا، ولم یحاول الفرس تنصیب سلطة محلیة تابعة 
فقد ترك التدخل الصفوي في البحرین آثاراً سلبیة  لھم في البحرین، على العكس من ذلك

للغایة، حیث أدى ھذا التدخل إلى اندالع صراع داخلي بین مؤیدي السلطة الصفویة 
ومعارضیھا، حیث ھیمن الفریق المعارض ونجح في عزل معین الدین فالي وطرده من 

 .البحرین
اسي، ساھم في تقویة أطماع ویذھب الباحث إلى أن ھذه الحالة تركت البحرین في فراغ سی

القوى اإلقلیمیة العالمیة للتدخل في شؤونھا، وھنا یشیر الباحث إلى محاوالت حاكما البصرة 
واألحساء إنھاء الصراع لصالحھما، حیث فشال في ذلك، لیستمر الوضع القائم لغایة عام 

ا عمد ن، فیموھو العام الذي اعترف فیھ الصفویون بالنفوذ البرتغالي على البحری 1625
 .البرتغالیون إلى دعم سلطة محلیة مرتبطة مع القبائل العربیة في إقلیم األحساء



ویتطرق الباحث إلى الوضع اإلقلیمي في المنطقة فیشیر إلى أن قوى البحرین العربیة قد 
لعبت دوراً أساسیاً في حركة المالحة والتجارة في الخلیج العربي، في المقابل استمر 

رسي في ھذا المجال، ویستشھد الباحث في ھذا الخصوص بقول الرحالة نیبور الضعف الفا
كان العرب یمتلكون جمیع السواحل البحریة لإلمبراطوریة الفارسیة، ألن ملوك «بقولھ: 

 .«فارس لم یتمكنوا قط من أن یكونوا سیادة في البحر
یلھ الخاصة، توسع الباحث في ذكر تفاص 1602وفي شأن الغزو الصفوي للبحرین عام 

والروایات المختلفة اعتماداً على مختلف المصادر المعتمدة والموثقة، لینتھي بأن الفرس قد 
، 1602قاموا بتضخیم الروایات المتعلقة بالحملة الصفویة األولى على البحرین عام 

وتصویرھا بأنھا حملة إنقاذ ھدف من ورائھا الشاه عباس األول إلى تحریر البحرین من 
 .الھیمنة البرتغالیةربقة 

ویشیر الباحث إلى أن نزعة تضخیم الحملة الفارسیة األولى على البحرین تعود إلى حاكم 
، ودأب على تسمیة 1614إقلیم فارس أما قلي خان الذي تولى السلطة بعد وفاة والده عام 

 .«حاكم إقلیم فارس والر والبحرین«نفسھ 
أن العملیة العسكریة الصفویة كانت محدودة  ویخلص الباحث في ھذا المبحث إلى اإلشارة

األھداف، إذ إنھا جاءت لدعم حركة تمرد شنھا عمال ھرمز في البحرین ضد ملكھم فیروز 
شاه، وإن المصادر التاریخیة تؤكد بأن القوات الصفویة غادرت البحرین دون تعیین حاكم 

 ً  من الفوضى واالضطراب علیھا، وقد ترك القادة الصفویون البحرین لتواجھ مصیراً صعبا
الداخلي الذي نتج عن مقتل ركن الدین مسعود ووقوع فراغ سیاسي لم یتمكن أحد من ملئھ 

 .في تلك الفترة العصیبة
، 1622-1602ومن المفید اإلشارة إلى بعض األحداث التي أوردھا الباحث خالل الفترة 

 فد من أھل البحرین إلى شیرازوالتي تشیر إلى تردي األوضاع األمنیة في البحرین ومنھا؛ و
، 1504، وتقریر تیخسیرا عن األوضاع في البحرین عام 1602لمقابلة حاكمھا عام 

، ومخططات البرتغالیین لدعم 1605وخطاب أحد وجھاء البحرین إلى الشاه عباس عام 
لة . الحم1607القبائل العربیة، والوفد الثاني لبعض وجھاء البحرین إلى البالط الصفوي عام 

، حظیت بدراسة مستفیضة من قبل الباحث، اعتماداً 1622الصفویة الثانیة على البحرین عام 
على المصادر التي اعتمدھا في البحرین، وعلى رأسھا المصادر المحلیة ومنھا خطاب أحد 

. والتي أوردھا ناصر 1622وجھاء البحرین، عبید آل مذكور إلى الشاه عباس األول عام 
 .«ئد النحرینقال«الخیري في 

وفي ھذا الصدد أوضح الباحث أن النص الذي أوردتھ الخیري تضمن عدة أخطاء تاریخیة، 
إضافة إلى ما تعارض مع ما أورده النبھاني الذي تحدث عن نفوذ عثماني في البحرین في 

ھم من قاموا بطرد البرتغالیین من البحرین. ویحلل الباحث  -أي العثمانیین–ذات الفترة، وھم 
ي ھذا المبحث روایة ناصر الخیري ومن بعده محمد التاجر، حیث یبین أنھما قدما صورة ف

، دون االستناد إلى إحالة 1701-1622مغایرة لألوضاع السیاسیة في البحرین في الفترة من 
أو مصدر ضمن عدد من الحوادث. ویؤكد في ھذا الصدد أنھ رغم الجھد الذي بذلھ الخیري 

-1622ق تاریخي لحكام البحرین ووالة أمورھا الدینیة في الفترة من في محاولة إیجاد نس
، إال أن جمیع المصادر التاریخیة المعاصرة لتلك الفترة تدحض روایتھ، وقد أوجزھا 1710

 :الباحث فیما یلي



 .ال تستند الخیري أو التاجر إلى ألي مصدر للمعلومات بل یسردانھا دون توثیق - 1
ى أي مصدر تاریخي یؤكد قیام الدولة الصفویة بتعیین والة أمور من لم یتم العثور عل - 2

 .قبلھا على البحرین
تعارض روایات الخیري والتاجر مع ما رود في المصادر المحلیة واألوروبیة، والتي  - 3

 .تؤكد أن حكام البحرین كانوا غیر خاضعین لحكم الدولة الصفویة
كان یتم التعامل معھا على أنھا شؤون داخلیة،  إن شؤون الحسیة والقضاء في البحرین - 4

 .یقوم علیھا محتسبون دون تدخل من شیراز أو أصفھان
، یؤكد الباحث أنھ 1670-1600وفي شأن األوضاع االجتماعیة في البحرین في الفترة من 

كانت ھناك ھیمنة للعنصر العربي نتیجة نزوح عدد كبیر من القبائل العربیة إلیھا في العقد 
رابع من القرن السادس عشر، وذلك بسبب االستقرار السیاسي واالزدھار االقتصادي الذي ال

تمتعت بھ إبان تلك الفترة، وقد شكل العرب جزءاً مھماً من قوتھا العسكریة ونشاطھا 
 .التجاري

وتشیر المصادر العثمانیة إلى عدد من موجھات الھجرة العربیة تمت إلى البحرین في فترات 
، كذلك نزوح 1560متفاوتة، أھمھا عقب الحملة العثمانیة الفاشلة على البحرین عام تاریخیة 

عدد كبیر من تجار األحساء إلى البحرین نتیجة تردي األوضاع األمنیة في إقلیم األحساء 
 .منتصف القرن السادس عشر

من  عةونتیجة لھذه الھجرات؛ فقد ازدھرت الثقافة العربیة في البحرین، فوفد إلیھا مجمو
األدباء والشعراء واستقروا فیھا، ما انعكس على ثقافة البحرین وعزز العنصر العربي 

 .المعارض ألي ھیمنة أو نفوذ صفوي في البالد
 1782-1670البحرین في الفترة 

في ھذا الفصل یؤكد الباحث إلى أن القوى العربیة في شرق الخلیج العربي قد مارست دوراً 
، حیث خضعت البحرین 1782-1670وإدارة شؤونھا في الفترة من  مھماً في حكم البحرین

في ھذه الفترة إلى ثالث قوى رئیسة وھي؛ آل حرم، النصور، آل مذكور، مؤكداً أن ھذه 
القوى ھي من كانت تحكم البحرین بصورة مستقلة عن أي سلطة ألصفھان أو شیراز. 

ن قد ارتكبوا خطأ تكرار ما ورد في ویشیر الباحث في ھذا الصدد إلى أن العدید من المؤرخی
بعض المصادر حول ادعاء تبعیة البحرین لسلطة فارس، حیث لم یكن ھناك أي حاكم 

فارسي على البحرین طوال تلك الفترة، ولم یكن الفرس في موقع یسمح لھم بإدارة موانئھم 
 .فضالً عن التحكم بجزر الخلیج العربي
ور بأن عرب الساحل الشرقي للخلیج العربي في واستشھد الباحث في ذلك بما ذكره نیب

ال یعترفون بأي سلطة خارجیة غیر سلطة «المنطقة الممتدة ما بین جوادر إلى الجویزة 
، ولم تكن فارس تتدخل في تعیین أو عزل ھؤالء الشیوخ، بل كانوا یكتفون باستالم »شیوخھم

ر ارسیة، فقد كان آلل حرم والنصواإلتاوة التي لم تكن في حد ذاتھا تمثل خضوعاً للسلطة الف
استقاللیة كاملة عن سلطة شیراز، لذلك فقد اضطر القادة الفرس إلى التحالف مع خصومھم 

 .من المطاریش والزعاب إلضعافھم
وعندما سیطر نصر آل مذكور وحلیفھ المیر مھنا على البحرین، ظھرت نزعتھم إلى 

الباحث إلى ما ذكره نیبور بأن كریم خان االستقالل عن سلطة شیراز، في ھذا الصدد یشیر 
لیطلب من الخراج المستحق لشیراز من كرم سیر،  1765قد أوفد مبعوثاً إلى بندر ریق عام 



لكن المیر مھنا أمر بتعذیب المبعوث وحلق سیده ثم أعاده إلى سیده، ولم یتمكن كریم خان 
لمھاجمتھ، فقد انسحب األخیر من الحصول على أي إیرادات من المیر مھنا عندما سیر جیشاً 

بقواتھ إلى جزیرة خرج ثم عاد إلى بندر ریق بعد مغادرة قوات كریم خان. في البحرین 
یشیر الباحث إلى أن المصادر المحلیة تؤكد أن حكامھا من آل حرم كانوا یحكمون أرخبیل 

لسواحل االجزر بصفة مستقلة، وكان شیوخھم یقیمون في البحرین وینتدبون من یمثلھم في 
الشرقیة للخلیج العربي. كذلك فعل الشیخ جبارة النصوري الذي استقر في البحرین وشید 
فیھا عدداً من القالع وحكم بصفة مستقلة عن أي سلطة خارجیة. ویتطرق الباحث في ھذا 
الفصل إلى الحیاة االجتماعیة في البحرین خالل القرن الثامن عشر، حیث یؤكد أن مجتمع 

یتكون من بعض القبائل العربیة التي استوطنت أرخبیل الجزر قبل اإلسالم،  البحرین كان
إضافة إلى عرب الساحل الشرقي للخلیج العربي الذین استقر كثیر منھم في البحرین 

مستفیدین من العالقات التجاریة النشطة بین ضفتي الخلیج وھیمنة القوى البحریة العربیة في 
 .الساحل الشرقي للخلیج

لمؤكد أن الصراعات التي احتدمت بین مختلف القوى العربیة للسیطرة على البحرین ومن ا
قد دفعت بالغالبیة من سكانھا للھجرة إلى األحساء والقطیف، وتورد المصادر المحلیة عدداً 
من الروایات عن التأثیر الذي خلفتھ الحمالت الیعربیة على البحرین إبان الثلث األول من 

ر، مما دفع بسكان البحرین لالرتحال طلباً لألمن، وفي ھذه األثناء كانت القرن الثامن عش
القبائل العربیة في الساحل الشرقي من الخلیج تشجع أبناءھا الستیطان البحرین بھدف تنشیط 

 .حركة التجارة وممارسة مھنة الغوص
أغلب  كد أنویستشھد الباحث في ھذا الصدد بعدد من المصادر التاریخیة الموثوقة والتي تؤ

سكان البحرین كانوا من العرب، منھا تقریر نیبور الذي یشیر إلى أن غالبیة سكان الجزیرة 
آنذاك كانوا من عرب الساحل الشرقي للخلیج العربي، كذلك سجالت شركة الھند الشرقیة 

، وقد أشار التقریر 1754الھولندیة التي تؤكد غلبة العنصر العربي على سكان البحرین عام 
 .«سكان البحرین ھم من العرب ولن یقبلوا بأي حكم أوروبي علیھم«لى أن إ

ویؤكد الباحث أن العرب قد شكلوا غالبیة المجتمع البحریني منذ أقدم العصور، فقد كانت 
القبائل العربیة تقصد أرخبیل الجزر لالستقرار فیھ منذ فجر التاریخ، ولم تتوقف ھذه الحركة 

لحدیثة من تاریخ البحرین، إذ سجلت مختلف المصادر حركة ھجرة في الحقبتین؛ الوسیطة وا
واسعة للقبائل العربیة في القرن السادس عشر، وكان أغلب عناصرھا من آل مسلم وآل 

رحال وآل مقلد وفروع أخرى من قبائل ربیعة وبكر بن وائل. في ھذا الفصل یتوسع الباحث 
، وذلك 1782إلى  1670رین في الفترة من في الحدیث عن القبائل العربیة التي حكمت البح

ضمن شواھد وروایات تاریخیة موثوقة، ما یعید التأكید إلى أن البحرین لم تحكم قط من قبل 
 .الصفویین أو أي قوى أخرى

، حیث تم تأسیس 1817-1674یبدأ الباحث الحدیث عن الفترة األولى من حكم آل حرم 
في نابند لتتوسع بعد ذلك لتشمل  1651ام ع» صھوة الفارس«إمارة آل حكم حسب مصنف 

من  ع العقد السابعلطحالف ضم مجموعة من القبائل في معسلوه، ونجح آل حرم في تشكیل ت
القرن السابع عشر، وقد وسع ھذا التحالف نشاطھ في الخلیج العربي، إذ إنھم أحكموا 

 .1674سیطرتھم على البحرین وتولوا إدارة الغوص فیھا، وذلك في حدود عام 
ثم یتطرق إلى حكم النصور الذي بدأ بتولي الشیخ جبارة بن یاسر النصوري حكم البحرین 



، یعد الضعف الكبیر الذي أصاب األسطول الصفوي في مواجھة البحریة 1719عام 
العمانیة، ویشیر الكاتب إلى أن النصور ھم بطن من بطون الجبور وینتمون إلى بني خالد. 

أھل البحرین تقبلوا حكم الشیخ جبارة ألنھ كان عربیاً، إذ لم یكونوا  وتشیر المصادر إلى أن
یرغبون في تأسیس سلطة فارسیة في البحرین، وكان الشیخ جبارة یتمتع باستقالل عن إقلیم 
فارس. فامتنع عن دفع اإلتاوة السنویة التي كان من المفترض أن یؤدیھا إلى شیراز، ما دفع 

 .كبدوا خسائر كبیرة وعادوا مدحورینالفرس إلى مھاجمتھ لكنھم ت
في نھایة ھذا الفصل یخلص الباحث إلى حقیقة مھمة وھي أن تاریخ تشكل حلف العتوب 

مالزم للبحرین منذ سبعینات القرن السابع عشر، إذ تؤكد المصادر العثمانیة أن العتوب كانوا 
 قبل وقوع الخالفیقیمون في البحرین ویمارسون فیھا التجارة والغوص والنقل البحري 

. وفي الوقت ذاتھ تؤكد المصادر البریطانیة أن آل مذكور 1700بینھم وبین آل حرم عام 
اعتمدوا على العتوب منذ أربعینات القرن الثامن عشر لبسط سیطرتھم على البحرین، وتذكر 

م لتزین خلیفة كان یدیر شؤون البحرین والمصادر الھولندیة والبریطانیة أن الشیخ محمد ب
 .1782-1753بدفع اإلتاوة السنویة عنھا طوال فترة حكم آل مذكور الثانیة في الفترة من 

أما بالنسبة لألوضاع االجتماعیة والثقافیة؛ فقد حافظت البحرین على ھویتھا العربیة، 
وازدھرت فیھا حركة الشعر واألدب، في حین حافظ مجتمعھا على صبغتھ التعددیة وانفتاحھ 

 .ان یقیم في الجزیرة عناصر سكانیة أغلبھا من أصول عربیةالثقافي، إذ ك
 1782-1600تقاریر ووثائق معاصرة حول البحرین في الفترة من 

یشیر الباحث أن ھذه الدراسة اعتمدت على عدد كبیر من الوثائق والتقاریر والمخاطبات 
صادر ، وقدم في ھذا الفصل مجموعة من الم1782-1600الرسمیة التي عاصرت أحداث 

التي اعتمد علیھا، حیث تضمن القسم األول مجموعة من تقاریر ھولندیة وفرنسیة 
وبریطانیة، إضافة إلى بعض المواد التي وردت حول البحرین في المصنفات التاریخیة 

 .اإلقلیمیة والمحلیة
 نویؤكد الباحث أنھ ورغم ورود بعض األخطاء في تلك التقاریر إال أنھ آثر إثباتھا كاملة دو

أي تعلیق أو تصویب، وذلك إلتاحة المجال لالطالع على المادة كما وردت، ومن شأن ھذا 
 .أن یسھم في تقدیم صورة أوضح عن ثقافة التدوین التاریخي ألحداث ذلك العصر

أما القسم الثاني في ھذا الفصل فقد تضمن مجموعة من مراسالت شركة الھند الشرقیة 
اللؤلؤ في البحرین إبان القرن السابع عشر، إضافة إلى ھذه الھولندیة التي اھتمت بتجارة 

التقاریر فإن الوثائق واآلثار المتوفرة في متحف البحرین الوطني تشكل في مجملھا إسھاماً 
 .جدیداً في الكتابة التاریخیة المعاصرة

وتؤكد ھذه المجموعة القیمة من الوثائق واآلثار بأن أھل البحرین قد نجحوا في تأسیس 
أنظمة إدارة محلیة تقوم على توثیق األمالك، وتدوین عملیات البیع والشراء، ووقف ریع 

اإلیرادات التجاریة في أعمال الخیر دون الرجوع إلى جھة خارجیة لإلشراف على 
 .مؤسسات اإلدارة المحلیة
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