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دراسات

املصري من خورشيد باشا العهد
اآلتي نصه:
«من خورشيد باشا سر عسكر جند
الى جناب املكرم عبداللَّه بن أحمد
آل خليفة :السالم عليكم ورحمة
اللَّه وبركاته وبعد الذي نعرفك به
أننا أعطيناك أمانا ً من طرفنا أمان
اللَّه وأمان أفندينا محمد علي باشا
على أم��وال��ك وح�لال��ك ورعيانك
وأن يكون أمر البحرين في يدك
على االتفاق والعهد الذي يصير
بينك وب�ين محمد أف��ن��دي رفعت
معاوننا ووكيلنا ومن حيث انه
وكيل مفوض من طرفنا في ربط
األم��ر معك فما اتفقت أن��ت وهو
عليه وعاهدته عليه فهو ما عندنا
وعلى هذا عهد وميثاق واللَّه على
ما نقول وكيل».
وك��ان أمير البحرين ف��ي الوقت
نفسه يخشى اخل��ض��وع للنفوذ
املصري في عهد محمد علي ولكنه
كان يسمع أخبارا ً فيها كثير من
املبالغة عن قوات خورشيد باشا
املرابطة على ساحل اخلليج ولذلك
عندما وصل املندوب املصري محمد
رفعت استقبله بالرحب والسعة
وقبل أن يفتح باب املفاوضة معه
«عن طيب خاطر» .وبعد ذلك متت
امل��ف��اوض��ة ووق���ع ال��ط��رف��ان على
الشروط التالية:
أوالً :يكون أمير البحرين عبداللَّه
ب��ن أح��م��د آل خليفة حملمد علي
وي��ق��دم ك��اف��ة امل��س��اع��دات التي
يطلبها منه محمد علي على قدر
استطاعته.
ثانياً :يدفع أمير البحرين سنويا ً
حلكومة محمد علي زكاة البحرين
وهي التي كان يدفعها من قبل آلل
سعود.
ثالثاً :يستمر أمر البحرين في يد
األمير وليس ألحد غيره أن يتسلط
على رعاياه في البحرين.
رابعاً :يقدم عبداللَّه بن أحمد أمير
البحرين املراكب والسفن حلكومة
محمد علي في حالة تسيير جيوش
مصرية ال��ى أي جهة من مناطق
اخلليج.
خامساً :أن يسلم أمير البحرين الى
حكومة محمد علي كل من يهرب
الى بالده من جند أو توابعها أو
من أي بلد من البالد التي دخلت
حتت احلكم املصري فاذا طلب اليه
تسليم أي شخص من هؤالء فعليه
أن يسلمه في احلال أو تخليص ما
عليه ملن كان هاربا ً من دفع ما عليه
من خراج أو ما شابه ذلك.
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سادساً :أن يقيم بالبحرين وكيل
من طرف احلكومة املصرية يشرف
على املصالح املصرية هناك.
سابعاً :ليس ألمير البحرين أن
يأخذ عوائد من الغواصني الذين
ي��ص��ط��ادون اللؤلؤ م��ن القطيف
وله أن يأخذ من غواصي البحرين
فقط.
وبعد أن مت االتفاق ووقعه أمير
البحرين ومحمد رفعت املندوب
امل��ص��ري ط��ل��ب األم��ي��ر أن تعفو
حكومة مصر عن كبار النجديني
الذين كانوا قد جلؤوا الى البحرين
أم��ث��ال عمر ب��ن عفيصان حاكم
احلسا املوالي للسعوديني وغيره
ممن ف��روا اليها أثناء العمليات
احلربية التي ق��ام بها خورشيد
ف��ي املنطقة الشرقية .وق��د قبل
خورشيد باشا شفاعة عبداللَّه بن
أحمد آل خليفة فيهم وأرسل اليهم
كتب األمان .ورأى خورشيد أيضا ً
أن يظهر له حسن نية احلكومة
املصرية نحوه ويؤكد له أنها لم
ترغب في زي��ادة الضريبة التي
كان يدفعها آلل سعود ويزيل من
ذهنه اخلوف والرهبة من ناحية
اإلنكليز أو ف��ارس أو سيد سعيد
بن سلطان ام��ام مسقط وصديق
بريطانيا فكتب اليه يقول« :جاء
في االتفاق ال��ذي مت بينكم وبني
محمد أفندي أنكم ستدفعون ثالثة
آالف ريال وهو املبلغ الذي كنتم
تدفعونه لتركي بن سعود والذي
نعرفكم به أن الدراهم ان قلّت وان
كثرت فلم يكن لها عندنا حساب
واآلن نحن لم نرد منكم زيادة عن
ال��ذي ك��ان بينكم وب�ين تركي وال
مرامنا نأخذ منكم ن��ق��ودا ً خالف
ما يستوجبه االص�لاح ومتشية
السبل واملساعدة على األشغال
ون��ك��ون ن��ح��ن وأن��ت��م ع��ل��ى ح��ال
واحدة جتاه العجم واإلنكليز فهم
ال يتدخلون في األم��ر ال��ذي نحن
فيه وأما من جهة سعيد بن سلطان
امام مسقط فانه من أسبق صديق
ألفندينا ول��ي النعم واذا بلغه
اتفاقنا معكم فال يحط يده وهذه
األمور ال حتملوا ه ّمها».
وال��واق��ع أن خورشيد ب��اش��ا قد
غاب عنه أن اإلنكليز قد هالهم ذلك
الوجود اخلطير للقوات املصرية
على اخلليج واشت ّد قلقهم عندما
علموا باستسالم أمير البحرين
في اتفاقية جتعل ملصر السيطرة
على تلك اجل��زي��رة وتخالف ما
سبق االت��ف��اق عليه بينه وبني

• محمد علي يوجه القادة في إحدى املعارك

اإلنكليز بدفع أي خطر عربي أو
غير ع��رب��ي على اجل��زي��رة .ولم
يكن اهتمام اإلنكليز بالبحرين
قاصرا ً بالنسبة لهم على أهميتها
العسكرية والسياسية بل أهميتها
االقتصادية أيضا ً ألن حكومة الهند
البريطانية تهتم بتجارة اللؤلؤ
وبحركة املالحة اإلنكليزية في تلك
اجلهات ومما ساعد قلق اإلنكليز
من حركات القوات املصرية على
ش��واط��ئ اخل��ل��ي��ج أن املصريني
منذ أن وصلوا ال��ى تلك اجلهات
في محاربتهم للدولة السعودية
الثانية  1839 - 1838أقامت
حكومة مصر مندوبا ً سياسيا ً لها
ف��ي الكويت وك��ان أمير الكويت
اذ ذاك هو الشيخ الصباح الذي
كان على صالت طيبة باحلكومة
البريطانية.
ث��م ازداد جزعهم عندما علموا
بتحركات أخ��رى يقوم بها ريبت
محمد «خ��ال��د ب��ن س��ع��ود» ال��ذي
اص��ط��ف��اه م��ن ب�ين أب��ن��اء سعود
الصغار وأن��ش��أه ف��ي مصر منذ
صغره على طاعته وال���والء له
ثم عينه أميرا ً على جند وتابعا ً
لسياسته وتركه يعمل تساعده
ب��ع��ض ال���ق���وات امل��ص��ري��ة على
استعادة حدود الدولة السعودية
القدمية .واعتقد اإلنكليز أن خالد
بن سعود ما هو اال آلة في يد محمد
علي يحركه كيف ش��اء ولذلك
أخ��ذوا يراقبون حتركاته وعلى
األخص عندما كلف خالد مساعده
سعد ب��ن مطلق ب��أن يحمل على
األراض��ي املجاورة حلدود عمان.
ثم يبعث برسالة باسم خالد بن
سعود يطالب ام��ام مسقط سيد
سعيد باملبلغ السنوي الذي كان
يدفعه سنويا ً من قبل آلل سعود.
ومن الواضح الذي تؤكده الوثائق
أن حكومة القاهرة لم تكن على علم
سابق بتلك اخلطوة التي كانت
سببا ً في زي��ادة قلق اإلنكليز من
جهة واغضاب سلطان مسقط من
جهة أخ��رى ولم يكن يخفى على
محمد علي مدى اهتمام اإلنكليز
ب��س��اح��ل ع��م��ان وم���ا ع��ق��دوه من
قبل مع سيد سعيد من اتفاقات
ومعاهدات فما كادت شكوى االمام
تصل الى محمد علي من حتركات
خالد بن سعود ومندوبه سعد بن
مطلق حتى كتب الى أحمد باشا
يكن محافظ مكة وحاكم احلجاز
أن «يكتب ال��ى خ��ال��د ب��ك بعدم
املضي في كسر خاطر االمام نظرا ً

ملا بينهما من امل��ودة واحلقوق».
وان يكتب الى ام��ام مسقط قائالً
له« :ان اخلطاب الذي أرسله خالد
يحمل على صغر سنه وأنه كتب
اليه بالكف عن ذلك».
وك���ان ف��ي ذل���ك ت��رض��ي��ة كافية
ل��س��ل��ط��ان م��س��ق��ط .أم���ا حكومة
ال��ه��ن��د البريطانية ال��ت��ي كانت
تراقب حركات ال��ق��وات املصرية
على اخلليج فقد ك��ان لها شأن
آخ��ر ..فمنذ تواجدت تلك القوات
على س��واح��ل احل��س��ا والقطيف
وأصبحت املخابرات تترى بني
حكومة الهند وقنصلها املقيم
ب��اح��دى ج���زر اخل��ل��ي��ج وقنصل
بريطانيا بالقاهرة الكولونيل
كامبل واللورد باملرستون وزير
اخل��ارج��ي��ة البريطانية التخاذ
االجراءات احلاسمة لوقف الزحف
امل��ص��ري ع��ل��ى س��واح��ل اخلليج
الفارسي.
وك��ان اللورد باملرستون يفضل
أن ت��ظ��ل ال��ط��رق امل��وص��ل��ة ال��ى
الهند حت��ت السيادة العثمانية
الضعيفة ال أن تقع في يد القوات
املصرية .أما وقد تزحزحت تركيا
عن تلك املناطق وحتطمت قواها
حت��ت ض��رب��ات ال��ق��وات املصرية
في الشام واألناضول فان انتشار
اجليوش املصرية النظامية في
اجل��زي��رة العربية وحتكمها في
شواطئ اخلليج وشواطئ البحر
األحمر يؤدي الى تدمير املصالح
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة ف��ي ت��ل��ك امل��ن��اط��ق
احل��س��اس��ة .وال يسع احلكومة
البريطانية أن تترك امبراطورية
م��ص��ري��ة ع��رب��ي��ة واس��ع��ة متتد
م��ن جبال ط���وروس ال��ى أقاصي
ال��س��ودان وتتحكم في الطريقني
الهامني املوصلني الى الهند.
وقد بدأ التدخل اإلنكليزي يأخذ
طابع التهديد منذ نوفمبر 1838
عندما كلف ال��ل��ورد باملرستون
الكولونيل كامبل املمثل البريطاني
في مصر بأن يستفسر من محمد
علي رسميا ً عن مدى تفكيره في
م � ّد سلطانه ف��ي مناطق اخلليج
الفارسي .وقام كامبل مبهمته ثم
أرس��ل ال��ى باملرستون ينبئه أن
الباشا قد أ ّك��د أن ليس لديه أي
تفكير في مد سلطانه على اخلليج
وأن ليس ل��دي��ه أي ن� ّي��ة التيان
أي عمل يتعارض م��ع املصالح
البريطانية.
والواقع أن هذا اجل��واب كان ردا ً
دب��ل��وم��اس��ي�ا ً وال ميثل احلقيقة

ف��ق��د ك��ان��ت حت���رك���ات ال��ق��وات
امل��ص��ري��ة ف��ي احل��س��ا والقطيف
واالتصاالت الدائرة بني قائد هذه
ال��ق��وات خ��ورش��ي��د ب��اش��ا وأمير
البحرين تبني بوضوح أن النية
كانت متجهة الى السيطرة على
البحرين .وقد تأكدت هذه النية
من تقارير ممثلي الهند البريطانية
بل وانتشرت االشاعات التي بلغت
أسماع احلكومة البريطانية في
تقرير أرسله ال��ل��ورد بونسنبي
سفيرها في األستانة يقول فيه :ان
تقدم القوات املصرية في اخلليج
يهدد والية بغداد ذاتها ألن ظروف
تلك الوالية تساعد على االستيالء
عليها بسهولة حيث يستطيع
محمد علي حتقيق حلمه في نهري
دجلة والفرات واخلليج الفارسي
مم��ا ي��ؤث��ر ت��أث��ي��را ً م��ب��اش��را ً على
املصالح البريطانية في الهند وهو
أي محمد علي« -يخفي أطماعهف��ي والي����ة ال���ع���راق ف��ي ال��وق��ت
احلاضر ولذلك تتجه قواته نحو
اجلنوب في جند .وقد استطاع أن
يفرق بني السعوديني لتسود قوته
في اجلزيرة العربية بتعيينه أحد
أمرائهم خالد بن سعود من قبله
حاكما ً على جند.
لذلك كله رأى باملرستون أن يبدأ
بانذار محمد علي فكتب الى كامبل
يكلفه مبقابلته ويخبره «ان األنباء
التي تلقتها حكومة جاللة امللكة من
بغداد تقول ان القوات املصرية على
وشك جتاوز اجلزيرة العربية من
احلسا والقطيف بقصد االستيالء
على جزيرة البحرين الواقعة على
اخلليج الفارسي اني أطلب منك
أن تسأل محمد علي ان ك��ان هذا
صحيحا ً وأن حكومة جاللة امللكة
ترجو بل وتعتقد أنه العتبارات
قوية يجب أن يبعد الباشا عن
ذهنه أي اجتاه نحو تدعيم نفوذه
ف��ي اخلليج ال��ف��ارس��ي ألن هذه
اخلطة من جانبه -كما سبق لك أن
بينت له -لن تنظر اليها احلكومة
البريطانية بعدم املباالة».
وف��ي ال��وق��ت نفسه مي��م الكابنت
هنل القنصل اإلنكليزي املقيم في
اخلليج من جزيرة «خارك» شطر
جزيرة البحرين في  5يونيو 1839
حيث اجتمع باألمير عبداللَّه أحمد
آل خليفة وسأله عن األسباب التي
جعلته يتعاقد مع املندوب املصري
محمد رف��ع��ت وي��ق��ب��ل ال��س��ي��ادة
املصرية ويدفع االت��اوة السنوية
ملصر .فأجاب أمير البحرين بأنه

ت��ع��اق��د م��ع ح��ك��وم��ة محمد علي
ألسباب ثالثة هي:
 - 1لقد مت استيالء املصريني على
الساحل العربي للخليج الفارسي
املواجه جلزيرة البحرين وأنه ال
غنى له عن ذلك الساحل.
 - 2ليست له مقدرة على عدائهم
وال الوقوف في وجوههم.
 - 3لم يقم املصريون ب��أي عمل
يضر مبصالح البالد التي حكموها.
ثم أضاف قائالً للكابنت هنل« :ان
ص��رمت أص��دق��اء للمصريني فأنا
تابع لهم وصديق لكم وان صارت
بينكم وبينهم ع��داوة فأنتم وهم
ملوك».
فأخذ املندوب اإلنكليزي يشجعه
على فسخ االت��ف��اق م��ع حكومة
مصر ووعده بأن يرسل اليه بعض
اجلنود البريطانيني يقيمون في
قلعة البحرين للمحافظة عليها
ويضع سفينتني حربيتني أم��ام
البحرين حلمايتها وأن «مينحه
احلماية من ط��رف احلاكم العام
في الهند وأالّ يجبى منه زكاة وال
جمركا ً وأن تبقى حكومة البحرين
كما هي بيد آل خليفة».
وملا كان أمير البحرين قد سبق له
أن طلب حماية اإلنكليز ضد هجوم
القوات املصرية فقد ظن هنل أن
باستطاعته أن يقنعه بقبول تلك
احلماية ولكن عبداللَّه آل خليفة
رفضها هذه املرة قائالً« :اني وان
كنت طلبت منكم احلماية من قبل
ولكني لم أقل اني أكون من جملة
رعايا اإلنكليز .وثانيا ً كان طلبي
احل��م��اي��ة م��ن خ��وف��ي م��ن عسكر
محمد علي باشا أم��ا ال��ي��وم فقد
تصاحلنا ولله احلمد مع خورشيد
ب��اش��ا وربطنا الصلح بشروط
واننا منذ القدمي مشتركون مع أهل
جند جيراننا في التجارة فال ميكن
أيضا ً أن نفترق عن مالنا وملكنا».
ول��م يجد ال��ك��اب�تن هنل ب���دا ً من
التهديد وح��ذره من التمادي في
سياسة االس��ت��س�لام للمصريني
وأنه سوف يبلغ ردّه غير املرضي
الى احلاكم العام في الهند ثم سلمه
انذارا ً مكتوبا ً جاء فيه أن اتفاقه مع
املصريني «مخالف للقرار الكائن
بني عبداللَّه بن أحمد وبني حضرة
السركار من سنني مضت وأن ذلك
مخالف أيضا ً للكتاب الصادر من
طرف سعادة محمد علي باشا الى
أو منه الى احلكومة اإلنكليزية بأن
عساكره ال تتعدى على بالد العرب
املتصلة باخلليج الفارسي».

