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 الٌوسف وثٌقة التعهد لٌوسفوتحلٌل ل، عرض تارٌخً 

 : صالملخّ : ولا أ

ة ، عن ؛ لما تحتوٌه من معلومات تارٌخٌة مهمّ  بالغةهذه الوثٌمة ذات أهمٌة تعتبر    

فً السنوات الشٌخ دمحم بن خلٌفة المشكالت السٌاسٌة التً واجهها أبرز واحدة من 

لمً الضوء على فترة حافلة تُ م . كما 4ٕٗٔعام الذي بدأ لبحرٌن ل هحكماألولى من 

 وبروز، السٌاسٌة والعسكرٌة على المستوٌٌن الداخلً والخارجً باألحداث 

على الساحل الشرلً عت فً جزٌرة لٌس ، الوالعة جمّ ، تجماعات لبلٌة مناوئة 

 جار الكبار من البحرٌن أوائلومن هذه المشكالت : هجرة بعض الت   .للخلٌج العربً 

 م إلى الجزٌرة المذكورة .4ٗ1ٔعام 

ا   : الوثٌقة األصلٌةمن : صورة  ثانٌا
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ا   : وصف الوثٌقة:  ثالثا

لدى عائلة الٌوسف  ةمعروضة ، نسخة عن الورلة األصل ، المحفوظالوثٌمة ال   

، وبإسلوب لغوي خ ، وبحبر أسود سبدولة اإلمارات العربٌة . وهً مكتوبة بخط الن

من المضاة الملمٌن  هاكاتب أنّ على  ٌدل   ،ة ة والنحوٌّ األخطاء اإلمالئٌّ للٌل ،  يتملٌد

رها ٌحرّ صحى والخط العربً ، على العكس من بعض الوثائك التً كان بالعربٌة الفُ 

وعدد . وكتابة ! ون العربٌة نطما  ٌجهلأو من غٌر العرب ، ن الفرس كتبة م

،  كلماتهاف رّ راغات ، أمكن تعف هاتخلل بعض ، عشرسطرا   سبعةالوثٌمة أسطر

منها لم نستطع سطرٌن فً  غت باألسلوب نفسه ، إلّ والممارنة مع وثائك صإجراء ب

ل  لكنهماطر الخامس عشر والسادس عشر ، والسّ هما : ، كلمات فراغاتها  ةمعرف

)بسم هللا بالبسملة الوثٌمة وتبدأ  . معانٌهاوفً مضمون الوثٌمة  خلل ٌشكالن أي

وتنتهً بعبارة  المدٌم ،مكتوبة بخط نسخً لرٌب من الخط الكوفً ، وتعالى( سبحانه

. ُحّرَر فً ُغرة شعاان   االجمٌلول ٌُجاَزى فاعل الجمٌل إلّ  ،ما نقول وكٌل  وهللا على) 

، ما لم نتمكن من لرءة األسماء داخله، ختمان  ٌمةثوأسفل الو . هـ (5621سنة 

ورد دٌن اللذٌن هالمتع، بن سلمان لً ابنً الشٌخ خلٌفة هما للشٌخٌن دمحم وعنونعتمد أ

، للمٌجر هنل تعلٌك باإلنجلٌزٌة الوثٌمة أٌضا  ، أسفل كما ٌوجد  ذكرهما فً الوثٌمة .

، فً الطرف األٌمن للورلة  هالوثٌمة ، ٌلٌه تولٌعاطالعه على حضوره وبٌفٌد 

 .م 4ٗ1ٌٔونٌه ٕٗالبحرٌن فً : عبارة كتبت ٌسار العلى و

ا  ا  -رااعا  : نص الوثٌقة مطاوعا

 سبحانه وتعالى بسم هللا      

لهم  ق والنفار، وخذلن المعادٌن الحمد هلل الذي ألّف بٌن عباده المؤمنٌن بعد التفرّ 

. والصالة والسالم على سٌدنا دمحم المصطفى المختار، وعلى آله أللطارمن سائر ا

األطهار، وصحبه األخٌار، صالة وسالما  دائمٌن متالزمٌن بالعشً واألبكار،   

: إّن هذه الوثٌمة محـمد وعلً ابنا خلٌفة بن سلمان الخلٌفة آمٌن . وبعد، فٌمول 

آل ٌوسف ، ٌوسف بن إبراهٌم  الممّررة ، والحجة المعتبرة ، دالة على أّن المكّرم

صحبة المبطان بأمر مٌجرهنل بالٌوزخلٌج فارس .  *المركب السركالًبعد ما جاءنا 

ولد حضرنا فً هذا المركب السركالً مع ٌوسف المذكور ، طلب منّا ٌوسف 

على الحمٌمة . منها  إلتزاما   ثابتا   ، اجلٌلة ودلٌمة إلتزمنا له جمٌع ما طلب منّ  اشروط

نمشً معه بالسٌرة الحسنة، والصحبة المستحسنة ، وأن ل نضمر له خالف ما ا إنّ 

نُْظِهر وأْن ل نُضاّره فً جمٌع أحواله ، وأْن ل نتعّرض على شًء من أمواله ، ول 

 ،وللٌل نَُمـد  أٌدٌنا على شًء من عماراته من النخٌل، ول على ما ٌنتج منها من كثٌر
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زن ، وجمٌع ما ٌخّصه من العمارات واألموال . والذي ول شًء من العماٌر والمخا 

له علٌنا من بالً الطلب نُسلُّمه له هذه السنة على كل حال . وأّن جمٌع النخل التً 

، كالنخل المسمى بالبستان ،  ، التالد منها والطرٌفعٌسى بن طرٌف كانت تخص  

همه التً كانت له والرؤس والصبان وغٌره ، لد جعلناها لٌوسف ، ِعوضا  عن درا

على ابن طرٌف ، فٌما مضى من الزمان . ولنتعّرض أٌضا  ِلَمْن هو منسوب إلٌه 

،  ناٌب ثمر ول ومحسوب علٌه من جماعته ، والطرفة واأللارب ، ل فً أصل ول

          ول علٌهم تبعات من جمٌع الجهات . والواسطة بٌننا وبٌنه فً جمٌع ذلن 

ما هنالن ، هو من َسعَى فً هذه المادة وبها احتفل : الصاحب  والمّطلع على [...]

هذا المبطان َحَضَرعلى جمٌع ذلن واشتمل . وهللا على ما  [...]و  مٌجرهنلالوافً 

نمول وكٌل . ول ٌُجاَزى فاعل الجمٌل إل بالجمٌل . ُحّرَر فً ُغرة شعبان سنة 

 . هـٕ٘ٙٔ

 ختمان )ٌعتقد أنهما للشٌخٌن دمحم وعلً آل خلٌفة(                                                                  

 

 م5421ٌونٌه  62فً  -وتوقٌعه أسفل الوثٌقة تعلٌق ااإلنجلٌزٌة للمٌجر هنل . و -

 لحكومة الهند الارٌطانٌة . ، التااع سطول الاحري الملكًالمركب الملكً ، أحد سفن األ أي:  المركب السركالً *

ا   : هجرة تجار الاحرٌنحكاٌة  -خامسا

فً كتاب ) تارٌخ البحرٌن السٌاسً ، الحكاٌة ، كما وردت تفاصٌلها فٌما ٌلً    

  م :14ٖٔكوٌت لا ٕٗٗص -منشورات دار السالسل  -فائك طهبوب د.  :تألٌف
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ا   : تعلٌق على الحادثة - خامسا

)دلٌل موسوعته فً  لورٌمره دفٌما أوركشفت هذه الوثٌمة عن لصور واضح     

وما جرى ، من البحرٌن إلى جزٌرة لٌس ، جار األربعة عن حادثة هجرة الت  الخلٌج( 

نصٌحة اإلنجلٌز له و، الشٌخ دمحم بن خلٌفة حاكم البحرٌن آنذان من انزعاج لدى 

لد اكتفى لورٌمر بسرد الوطن . و إلىلهم اآلمنة العودة بالتصالح معهم وضمان 

إلى  خروجهم من البحرٌن سرا  من ثم ذكر اسباب زعلهم ووالتولف عند ، حكاٌتهم 

تولف لورٌمر وهنا ٌ .الساحل الشرلً للخلٌج العربً لنجة ثم إلى لٌس على 

تسوٌة ودٌة لخالفاتهم مع بعد ، عند رجوع ثالثة من التجار إلى البحرٌن  بالحدٌث

 :عند لورٌمرٖٖٙٔصلها  وفٌما ٌلً الفمرة المشار مائهم!.دون ذكر اسمن ، الحكم
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 دْ ـعُ لم ٌَ هو التاجرالذي أن ٌوسف بن إبراهٌم : لٌذكر  ٖٓٗٔثم ٌأتً فً صفحة    

 :الفمرة نص فٌما ٌلً !. وم 4ٖ٘ٔعام إلى البحرٌن ، وتوفً فً لنجة 

 

كما هً فً كل طبعات دلٌل الخلٌج ، حتى الطبعة هذه الفمرة ولد تكررت    

فً   ،األولى بالدوحة العربٌة ورد فً الطبعة خطأ مطبعً اإلنجلٌزٌة ، عدا وجود 

  فً مات بأنه  ،فً طبعة لحمة  هاوتم تصحٌح " ، البحرٌنفً " مات  :عبارة 

دون إدران ما ولع فٌها من نفً ، لورٌمر  عنالسابمة  الفمرةآخرون  نمللد و . لنجة

)دمحم بن  مً الخلٌفة فً كتابهاعودة التاجر ٌوسف الٌوسف !.. حصل ذلن عند 

عن خلٌفة األسطورة والتارٌخ الموازي ( ، وبشار الحادي فً السٌرة التً أعدها 

نشرت فً  التاجر الوجٌه ابراهٌم ٌوسف آل ٌوسف (): بعنوان وهً ابن المذكور ، 

 من حٌث إلّ  اول لوم علٌهم .ٖ٘فحة الرابع ص ٗالبحرٌن الجزء كتابه أعٌان

)تارٌخ البحرٌن السٌاسً( فائك طهبوب كتاب على  فً الطالعتمصٌرهم 

، الذي نشر الحكاٌة عن منشورات ذات السالسل بالكوٌت  م14ٖٔعام صادرال

ولنعلم . ، نمال عن تمرٌر برٌطانً من مختارات سجالت بمبً كاملة بتفاصٌلها 

بأنه أصدر موسوعته بعد  علما  ، هذا التمرٌر طالع على كٌف فات على لورٌمر ال

 خمسٌن عاما من ولوع الحادثة ّ؟! لىما ٌزٌد ع

، وتلبٌة جمٌع الٌوسف خبر عودة ٌوسف وجاءت وثٌمة التعهد المذكورة لتؤكد     

 فً الولت نفسه الذي عاد فٌه زمالؤه !. ، شروطه 

المهم التعامل مع المصادر التارٌخٌة بتحٍر دلٌك ألي معلومة فً أكثر  ، من إذا      

  له  امشهودؤلفه وحٌد ، حتى ولو كان م من مصدر، وعدم الكتفاء بمصدر

فً إثبات األفضل  -إن وجدت  -الوثٌمة العتماد على كون ٌ. وغالبا ما  بالنزاهة

  الحمٌمة .

ا   : تعلٌق على مضمون المعاهدة -سادسا

 بالتصاد  المالً والتجاري ، الذي أخلّ ،  نفوذ هؤلء التجارولوة تظهر الوثٌمة       

 الكهم ـالء على أمـ، جراء الستٌ را  ـس منها بعد خروجهم،  بمدخولها أضر  و، البلد 
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من للما  الحاكم زاد مما و وأموالهم ، وصاروا عرضة لإلعتداء على حٌاتهم .

نزولهم هو  ،جبارهم على العودة إلمالحمتهم فً سعى م على الزَ عَ ، ومغادرتهم 

من آل عبدهللا  ،الساخطون على حكمه ع فٌه جمّ المكان الذي تلٌس ،  جزٌرة

، لهم وعسكرٌا   مالٌا   دعما  هنان ، وجودهم مد رأى فً . فوأعوانهم من بعض المبائل 

مول وكما تإلنمضاض على حكمه . عزٌمتهم لٌموي من جٌشهم ، وٌشد من مما 

، ستعمل الدهاء ن ٌعلٌه با تالحكاٌة فً دلٌل الخلٌج : بأن السلطة البرٌطانٌة أشار

مولف  فً -أي الحاكم  -خاصة وأنه لتسوٌة الودٌة لخالفاتهم معه ، من خالل ا

ضد والً الدوحة ، خاضها ضعٌف عسكرٌا ، ومنهن من حرب لم ٌخمد غبارها 

، شٌخ لبٌلة البنعلً ، عٌسى بن طرٌف : م 4ٗ4ٔأواخر عام على طاعته المتمرد 

المتربصٌن بحكمه ، ومن أبناء عبدهللا بن احمد المهزومٌن من هولء ه ءأعداوأن 

 .مهاجمته ل ٌنتظرون الولت المناسب ،مستعدٌن صاروا  غٌرهم من الموالٌن ،و

فرصة ٌستحك  ،النجلٌزنصٌحة دمحم بن خلٌفة فً جد بناء  على هذه األسباب ، وو

تحممت  إذا ما، ! ولكنها لمطالب التجارا خضوعكان فٌها  و، حتى ولاألخذ بها 

مالً لهم من الدعم احرمانب،  هخصومضعف إذ ستُ فً صالحه ؛ ستكون 

  واللتصادي .

؛ ل من سهلة التنفٌذ المالحظ أن الشروط التً فرضها التجار علٌه ، لٌست و   

 ، غٌر أنّ علٌه  سٌئال، ول من حٌث ولعها النفسً  ا  تلبٌتها مادٌلدرته على حٌث 

   تنازلتالتً تستلزم صعبة الخٌارات المدرة على مواجهة الفً عبة السٌاسة هً ل

 . لاسٌة !

، الخاصة بٌوسف الٌوسف التعهد وثٌمة الشروط التً وردت فً ل تختلف و    

ن ) دمحم ان المتعهداالشٌخ فوصَ ولد شروط التجارالمهاجرٌن عامة . كثٌرا عن 

إلتزمنا له جمٌع ما ، شروط جلٌلة ودلٌمة  " بأنهاهذه الشروط ، وعلً ابنً خلٌفة ( 

ى لع،إذا كانت الشروط هذه جلٌلة ودلٌمة ف . ! " الحمٌمة على إلتزاما  ثابتا  ، ا طلب منّ 

رفضوها فً البداٌة بشدة وأصروا على عدم لبولها !. والحمٌمة ، فلماذا  احد لولهم

 فً نصٌحة اإلنجلٌز تهدٌدا مبطنا ؛ أللها تحمٌلهم عوالب الحرب إذا أنهم رأوا 

 فالمستعمر مع المنتصر ، ولٌهمه من ٌحكم ، ؛فشلوا ، والتخلً عن مساعدتهم 

وخداعا لآلخرٌن ؛  كما نلمس فً العبارة خداعا ألنفسهم !. فالكل تحت السٌطرة

هذا غٌرصحٌح ، طٌب خاطر!. وعن لم تزعجهم وأنهم لبلوها  -أي الشروط  -بأنها 

النتمام إلى حٌن تأجٌل الغضب وأي تسوٌة مؤلته !  ما لال عنها لورٌمر :ك ألنها ،

وهذا ما حصل ، فلم لم ٌَطب لٌوسف الممام فً البحرٌن ، فغادرها  مواتاة الفرصة !.

زة إلى لنجه ، لٌموت على ارضها وٌدفن . بل وتكررت مثل هذه بعد فترة وجٌ
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 ًإل بعد تول دْ عُ المظالم مع ابنه ابراهٌم الذي عاش مهاجرا من بلد إلى آخر ، ولم ٌَ 

 الشٌخ عٌسى بن علً حكم البحرٌن. 

  : وط الواردة فً الوثٌمةرمً نظرة على الشلولن    

 ستحسنة .حبة المُ ا نمشً معه بالسٌرة الحسنة ، والص  إنّ  -

 ما نُْظِهر. له خالفَ  رَ ل نضمُ  وأنْ  -

 وأْن ل نُضاّره فً جمٌع أحواله . -

 وأْن ل نتعّرض على شًء من أمواله . -

 ول َنُمـد  أٌدٌنا على شًء من عماراته من النخٌل . -

 ول على ما ٌنتج منها من كثٌر وللٌل . -

 وجمٌع ما ٌخّصه من العمارات و األموال . ،ول شًء من العماٌر والمخازن  -

 والذي له علٌنا من بالً الطلب نُسلُّمه له هذه السنة على كل حال . -

عٌسى بن طرٌف ، التالد منها والطرٌف ، وأّن جمٌع النخل التً كانت تخص   -

كالنخل المسمى بالبستان ، والرؤوس والصبان وغٌره ، لد جعلناها لٌوسف ، 

 مضى من الزمان .راهمه التً كانت له على ابن طرٌف ، فٌما ِعوضا  عن د

ولنتعّرض أٌضا  ِلَمْن هو منسوب إلٌه ومحسوب علٌه من جماعته ، والطرفة  -

 ، ول علٌهم تبعات من جمٌع الجهات . ناٌب ثمر ول واأللارب ، ل فً أصل ول
    

من ت والمستولى علٌها فإذا ما عكسنا هذه المطالب ، نجد أنها هً المنهوبا     

وتظهر مدى الظلم الذي ولع ، حك  بغٌر، من التجار األمالن واألموال وغٌرها 

  . !البالد لسرا وسرا مغادرة إلى هم ب فعالذي د، ٌهم عل

ا    الشخصٌات الوارد ذكرها فً الوثٌقة : – سااعا

 :  ٌوسف الٌوسف -

من طرف له  تْ ٌَ طِ عْ اُ و صاحب الوثٌمة ،سبب ورود اسمه فً الوثٌمة ، هو     

 الشٌخٌن دمحم وعلً ابنً دمحم بن خلٌفة ، حاكمً البحرٌن فً ذلن الولت .

ٌوسف هم من الدم فروع آل ، وهو ٌوسف بن إبراهٌم الٌوسف : التعرٌف به   

شهر أمن و ق . وٌعتبر ٌوسف هو جد العائلة الكبٌر ،المنانعة الذٌن سكنوا المحرّ 

، أواخر المرن الزبارة أو البحرٌن فً تكون ، لد ته دول العربً ،التجار فً الخلٌج 

 .م74ٖٔبَُعٌد فتح البحرٌن عام ، بحرٌنوانتملت عائلته إلى الالثامن عشرالمٌالدي . 

  امالكه من العمار والنخٌل فً البحرٌن وفً غٌرها من بلدان ، وسعة رف بثرائه عُ 

دمحم بن سلفه عهد بداٌة  بن احمد والخلٌج . عاش فترات متمطعة فً عهدي عبدهللا
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كان . ٌجوب موانئ الخلٌج والمحٌط الهندي  كبٌر،خلٌفة . له اسطول تجاري 

له وٌضعون ، ٌفتعلون له المشاكل و؛ غٌرة من ضخامته اإلنجلٌز ٌرالبونه بحذر و

ٌوسف آل ى عرضوا عل ةة ، ولما أعٌتهم الحٌلمن سٌطرته التجارٌّ  العمبات للحدِّ 

فً شركتهم  زٌارة ممرّ من ابنه )إبراهٌم( ، وطلبوا بواخرهم التجارٌة معهم مشاركة 

كان جوابه : تعالوا أنتم إلى ممر شركتً بالخلٌج !. فالهند إلبرام اإلتفالٌة ، 

ٌوسف وولده  ذكرالتً ٌتردد فٌها من الوثائك  والسجالت البرٌطانٌة فٌها الكثٌر

غٌرها م ، كما ورد فً دلٌل الخلٌج و4ٖ٘ٔام جه عنوتوفً ٌوسف فً ل ابراهٌم .

     لتلن الفترة .تمارٌرالوثائمٌة البرٌطانٌة التً أرخت المن 

 : خان دمحم خلٌفة وعلً ان خلٌفةٌالش -

فً ذلن  ، باعتبارهما حاكمً البحرٌن فً وثٌمة التعهد سبب ورود اسمٌهما     

 الوثٌمة .لصاحب ، والمتعهدٌن الرئٌسٌٌن الولت 

بعد ، وذلن  ًة أخٌه علدبمساعحكم البحرٌن تولى دمحم بن خلٌفة :  التعرٌف بهما    

. وتم نفٌه خارج البالد  م .4ٕٗٔعبدهللا بن احمد عام  انتزاع السلطة من عم ابٌهما

من ابناء عبدهللا بن م همعارضٌ عموطوٌلة ، ت مرٌرة اخلوا فً معارن وصراعد

إلخضاع عٌسى بن طرٌف م ، 4ٗ4ٔأواخر عام  جٌشدفعا ب احمد والموالٌن لهم .

، معركة على ارض لطر تواجه الخصمان فً مل بحكم الدوحة ، وتراد أن ٌسأالذي 

 . معارنالكثٌر من ال معا  خاضا كما  .انتهت بممتل ابن طرٌف تسمى)أم سوٌة( ، 

على األخوٌن الحاكمٌن  مسلح بٌننشب صراع ، كمهما السنوات األخٌرة من حفً و

، مر جلٌز وحسموا األنم . تدخل اإل4ٙ1ٔعام  بممتل علً بن خلٌفةى انته، السلطة 

على  بوه حاكما  من الزبارة حٌث كان ٌمٌم ، ونصّ  (المتٌل ابن)الشٌخ عٌسى  ماستمداب

 وفرضوا علٌه اتفالٌات السالم والحماٌة . ، البحرٌن 

 : عٌسى ان طرٌف -

بمبلغ مالً كبٌر لٌوسف  ا  ، باعتباره مدٌنالتعهد سبب ورود اسمه فً وثٌمة      
، ن االمتعهدن االشٌخحرب شنّها علٌه  فًتل ـلُ  -أي ابن طرٌف  -ألنه ، و الٌوسف

تحت  ،وفاته صارت بعد التً من أمالكه ٌه ، ٌن المترتب علبتسدٌد الد  فمد وعدا 
 .الٌوسفٌوسف وللعلم فإن عٌسى بن طرٌف متزوج )عائشة ( ابنة  تصرفهما .

هو عٌسى بن حمد بن طرٌف ، شٌخ لبٌلة آل بن علً . ولد فً :  التعرٌف به

لم ٌستمر به الحال منذ الحوٌلة بمطر، زمن حكم آل المسلم لها ، حلفاء بنً خالد . 

وفاة أحمد الفاتح . حارب عبدهللا بن احمد ، وبعد فشله أخذ ٌجوب الخلٌج بحثا عن 

ٌحشد أعوانه لمهاجمة أن اعوان وحلفاء . لجأ إلى أبوظبً ، فخاف اإلنجلٌز من 
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فتح فً ون معه ا. ذهب إلى سلطان عمان ، وتعالبحرٌن ، فمنعوه من الحركة 

جزٌرة عاد لٌستمر فً . شرق افرٌمٌا ، ٌتبع كٌنٌا حالٌا ( فًي ممباسة )مٌناء تجار

ه األخٌر . ولّ لإلستٌالء على البحرٌنمساعدة دمحم بن خلٌفة أعونه ل لٌس، واخذ ٌحشد

وسرعان ما عبدهللا بن احمد . عم أبٌه انتزع الحكم من بعد أمٌرا  على الدوحة ، 

، لمحاربته  له دمحم بن خلٌفة جٌشا  طمع فً الستمالل بها عن حكم البحرٌن ، فجهز 

      دعى ٌُ  نلتمى الجمعان فً مكاإبنفسه .  دة أخٌه علً ، ثم تبعه بجٌش لادهبمٌا

طائشة رصاصة لكن ، بضراوة ابن طرٌف لاوم من بلدة الخور ، و ة( لرٌبا  أم سوٌّ )

 ٌكتفِ لم فمن أحد جنود أعدائه أصابته فً ممتل . وتمت الغلبة لمحـمد بن خلٌفة ، 

الحدث رف عُ بها ، وفخرّ ،  (خصمه ممر)على الدوحة  هبل واصل هجومالنصر ، ب

 خراب الدوحة األول .ب

 Samuel Hennell   المٌجر هنل : -

 ل عن تنفٌذ ومن والمسؤاباعتباره الضرود اسمه فً وثٌمة التعهد ، سبب و    
المهاجر ٌوسف  للتاجر التعهد ، الذي اعطاه الشٌخان دمحم وعلً ابنا خلٌفة بن سلمان

 الٌوسف .

، فً الخلٌج  سٌاسٌا   برٌطانً الجنسٌة ، عمل ممٌما  هو صموٌل هنل ، :  التعرٌف به

مابٌن عامً  :األولى: فً اإلدارة البرٌطانٌة فً أبوشهر، وذلن خالل فترتٌن 

رتبة نمٌب ثم ج من تدرّ م . 4ٖ٘ٔ -4ٖ4ٔمابٌن عامً : والثانٌة  ،م4ٖٕٔ -4ٖٔٔ

وخلخلة الفترات اضطرابا سوأ كانت من أالتً عاٌشها، الفترة الثانٌة و عمٌد. رائد ثم

خارجٌة الطماع األ تكالبُ كذلن، البحرٌن، والتً شهدتها فً األوضاع الداخلٌة 

لهٌمنة أو إلى ا جمٌعا  الذٌن كانوا ٌسعون ٌٌن، من انجلٌز وفرس وعثمان، عدٌدةال

 تهمحاول، منها  ا مهما فً تلن األحداثدورهنل  ولعب المٌجر .فرض الحماٌة علٌها

وكالئه  برَ عَ  ، التً عمدها عبدهللا بن احمد مع دمحم علً باشاالحماٌة ، إلغاء معاهدة 

إلناع عبدهللا بن أوعزوا إلى هنل مهمة ف ،غضب اإلنجلٌز بذلن أثارف،  فً المنطمة

لمعاهدات فً العدٌد من اضامنا هنل  برزكما .  التخلً عن المعاهدةاحمد 

خالل فترة وجوده ،  مع مناوئٌهمخلٌج التً عمدها حكام ال،  المكتوبةوالتعهدات 

  المنطمة . فً  ممٌما  
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