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ملخص تنفيذي

يرجــع تاريــخ الوجــود الربيطــاين يف الخليــج العــريب إىل نهايــة القــرن الســادس عــر، وذلــك بعــد أن قامــت البحريــة 

الربيطانيــة بتدمــر األســطول اإلســباين املعــروف باســم األرمــادا عــام 1588، وأصبحــت بذلــك أكــرب قــوة بروتســتنتية 

ــر هــذه املعركــة الفاصلــة خاضــت الســفن الربيطانيــة سلســلة معــارك ضــد الربتغاليــن بهــدف  ــا، وعــى إث يف أوروب

ــة يف التوســع نحــو  ــة الربيطاني ــم رشعــت البحري ــة يف الــرق، ث ــة والتجاري القضــاء عــى احتكارهــم للحركــة املالحي

الهنــد، واســتخدمت جميــع الوســائل املتاحــة لديهــا الســتبعاد كل مــن الهولنديــن والفرنســين مــن البحــار الرقيــة يف 

رصاع اســتعامري مريــر اســتمر حتــى نهايــة القــرن الثامــن عــر لتصبــح بعــد ذلــك أكــرب قــوة اســتعامرية يف املــرق 

طــوال القــرن التاســع عــر. 

ــام؛  ــي ع ــل نحــو مائت ــد تأسســت قب ــة املتحــدة ق ــع اململك ــات الدبلوماســية م ــر العالق ــإن بواك ــن ف ــا يف البحري أم

فعــى إثــر قيــام أول اتصــال دبلومــايس بــن حاكــم البحريــن الشــيخ ســلامن بــن أحمــد آل خليفــة واملقيــم الســيايس 

الربيطــاين يف بوشــهر مســر بــروس عــام 1814، تســارعت وتــرة االتصــاالت بــن البلديــن، وتطــورت مــع مــرور الزمــن 

لـــتأخذ أبعــاداً سياســية واقتصاديــة، باإلضافــة إىل الجوانــب العســكرية املتمثلــة يف تأمــن أحــد أهــم معابــر التجــارة 

العامليــة، ومكافحــة أعــامل القرصنــة ومنــع االتجــار بالبــر وبالســالح. 

ويف الفــرة املمتــدة مــا بــن معاهــدة الســالم العامــة عــام 1820، واتفاقيــة الصداقــة والتعــاون بــن لنــدن واملنامــة 

عــام 1971؛ تــم إبــرام مجموعــة مــن املعاهــدات التــي قــدر لهــا أن تصبــح مرجعــاً مهــامً يف تطــور العالقــات الدوليــة 

يف منطقــة الخليــج العــريب، وتبــوأت بريطانيــا مبوجــب هــذه االتفاقيــات الــدور األبــرز يف صياغــة املنظومــة األمنيــة 

للمنطقــة خــالل القــرن التاســع عــر والقــرن العريــن.

ــا والبحريــن، وتعــدد أمناطهــا؛ فــإن هــذه الدراســة تعمــد إىل اســتقصاء التطــور  ونظــراً لعمــق العالقــة بــن بريطاني

االقتصــادي والســيايس والقانــوين واإلداري ململكــة البحريــن ومنطقــة الخليــج العــريب بصفــة عامــة مــن خــالل تقــي 

ــة  ــن منطق ــز أم ــخ لتعزي ــن دروس التاري ــة املتحــدة، واالســتفادة م ــع اململك ــدة م ــة الوطي ــة التاريخي ــح العالق مالم

الخليــج العــريب، واملحافظــة عــى نســق العالقــات التــي تــم تشــييدها بــن بريطانيــا ودول املنطقــة عــرب قرنــن مــن 

الزمــان.
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مقدمة

بعــد أن أحكمــت بريطانيــا ســيطرتها عــى الهنــد؛ توجهــت نحــو الخليــج العــريب لتأمــن الطــرق الربيــة والبحريــة التــي تصــل 

ــرن  ــل الق ــريب يف أوائ ــج الع ــة الخلي ــث ســجل أول تواجــد بريطــاين يف منطق ــة األطــراف، حي ــن أركان مســتعمراتها مرامي ب

ــالط الفــاريس  ــة إىل الب ــة بريطاني ــت املصــادر عــن أول رحل ــع التجــاري، وتحدث ــه  الطاب الســابع عــر وكان يحمــل يف بدايت

برئاســة أنطــوين شــريل عــام 1598، وكان الهــدف منهــا الحصــول عــى امتيــازات وتســهيالت تجاريــة مــن قبــل الشــاه، وأعقــب 

هــذه املحاولــة تأســيس رشكــة الهنــد الرقيــة الربيطانيــة مبوجــب مرســوم مــن امللكــة إليزابيــث يف 31 ديســمرب 1600، ثــم 

توالــت بعــد ذلــك البعثــات التجاريــة التــي قــام بهــا ريتشــارد ســترز وجــون كروثــر يف األعــوام 1614 و1616. 

ويف عــام 1617 نجحــت بعثــة إدوارد كونــوك يف الحصــول عــى موافقــة الشــاه عبــاس األول عــى افتتــاح ممثليــات إنجليزيــة 

تجاريــة يف أصفهــان وشــراز، ثــم تأسســت الوكالــة التجاريــة الربيطانيــة يف جاســك عــام 1620، وتكللــت العالقــات الفارســية 

الربيطانيــة بتحالــف عســكري نتــج عنــه طــرد الربتغاليــن مــن هرمــز عــام 1622. 

وعــى إثــر القضــاء عــى النفــوذ الربتغــايل يف املنطقــة اندفــع مندوبــو رشكــة الهنــد الرقيــة الربيطانيــة نحــو البــرة وحصلــوا 

عــى مزايــا مــن واليهــا العثــامين عــام 1640، ونتــج عــن ذلــك انــدالع املنافســة بــن بريطانيــا وهولنــدا عــى النفــوذ التجــاري 

الــذي طــوال القــرن الســابع عــر. 

ويف املرحلــة التاليــة ســعت بريطانيــا إىل مقاومــة الوجــود الفرنــي عــن طريــق منــع توطيــد العالقــات التجاريــة والدبلوماســية 

ــا عــى ســلطان مســقط توقيــع اتفاقيــة يلتــزم مبوجبهــا أن ال يســمح للســفن  بــن الفرنســين والعامنيــن، ففرضــت بريطاني

الفرنســية بدخــول مينــاء مســقط وأن يقــوم بطــرد مــن يعمــل يف خدمتــه مــن الفرنســين وأن ميتنــع عــن منــح الفرنســين أو 

الهولنديــن أي مركــز ملامرســة نشــاطهم التجــاري يف عــامن. 

وقــد ارتبــط الوجــود الربيطــاين يف الخليــج العــريب بركــة الهنــد الرقيــة الربيطانيــة التــي تنــازل لهــا ملــك بريطانيــا عــن مينــاء 

بومبــي وســمح لهــا بتكويــن قــوة عســكرية منــذ عــام 1690 لحاميــة مصالحهــا التجاريــة يف الــرق، وعندمــا فشــلت املشــاريع 

الربيطانيــة لغــزو هرمــز بغيــة اتخاذهــا مركــزاً تجاريــاً يف املنطقــة، اتجهــت األنظــار نحــو البحريــن، وكذلــك بوشــهر التــي قــام 

الربيطانيــون بتوقيــع اتفاقيــة مــع حاكمهــا ينــص عــى إقامــة متثيــل ســيايس، وتأسســت مبوجبهــا دار املقيميــة الربيطانيــة يف 

بوشــهر عــام 1763 بغــرض التمثيــل التجــاري، ثــم أخــذ املقيــم الســيايس يوســع صالحياتــه السياســية والعســكرية طــوال القــرن 

التاســع عــر، واســتمر ذلــك الــدور حتــى تــم نقــل املقيميــة السياســية مــن بوشــهر إىل البحريــن عــام 1947، حيــث بــدأت 

تتقلــص صالحياتــه متهيــداً لقــرار االنســحاب الــذي تــم اتخــاذه بعــد ذلــك بنحــو عقديــن مــن الزمــان. 

وتلقــي املباحــث التاليــة الضــوء عــى األبعــاد الدبلوماســية والعســكرية والقانونيــة واإلداريــة والسياســية للعالقــات الربيطانية-

البحرينيــة حتــى مطلــع ســبعينيات القــرن العريــن، موضحــة األســس الوطيــدة للعالقــات الثنائيــة التــي ميكــن أن تكــون 

أساســاً لراكــة اقتصاديــة وأمنيــة يف الفــرة املقبلــة.
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 أوالً: البعد الدبلومايس وبداية العالقات الرسمية بني

بريطانيا والبحرين عام 1814

تشــر املصــادر التاريخيــة إىل تنامــي اهتــامم الســلطات الربيطانيــة باألوضــاع األمنيــة يف منطقــة الخليــج العــريب منــذ مطلــع 

القــرن التاســع عــر، حيــث كانــت حكومــة الهنــد الربيطانيــة تتابــع تطــور العالقــات بــن مختلــف القــوى اإلقليميــة وتحــاول 

نســج تحالفــات تهــدف إىل تأمــن حركــة ســفنها وحاميــة مصالحهــا التجاريــة يف املنطقــة.

وعــى إثــر اســتهداف القواســم الســفن الربيطانيــة يف ميــاه الخليــج العــريب؛ بــادرت الســلطات الربيطانيــة إىل التحالــف مــع 

الُعامنيــن والعثامنيــن ملواجهــة هــذه القــوى، وشــنت ضدهــم حمــالت بحريــة خــالل الفــرة املمتــدة مــا بــن عامــي 1805 

و1809؛ ولكــن هــذه الحمــالت مل تكــن لتمنــع القواســم مــن معــاودة الكــرة بعــد تشــييد أســطولهم مــن جديــد. 

ومــع ازديــاد خطــر ذلــك التحالــف عــى أمــن املنطقــة وجــه محمــد عــي باشــا يف مــر حملــة ضخمــة ضــد حكومــة الدرعيــة 

عــام 1819، فاســتغلت بريطانيــا الفرصــة وقامــت مبهاجمــة القواســم يف رأس الخيمــة يف العــام نفســه، وأســفرت العمليــات 

عــن احتــالل الدرعيــة وتدمــر أســطول القواســم، ومــن ثــم تحــرك الســلطات الربيطانيــة إلبــرام معاهــدة الســلم العامــة مــع 

مختلــف القــوى يف الخليــج العــريب عــام 1820م.  

ويُرجــع جــون لورميــر أول اتصــال رســمي بــن آل خليفــة يف البحريــن والســلطات الربيطانيــة يف بومبــي إىل عــام 1805؛ وذلــك 

عندمــا اقــرح قائــد بحريــة بومبــي الكابــن ســيتون تزويــد العتــوب ببعــض الســفن الربيطانيــة ملواجهــة أعــامل القرصنــة يف 

املناطــق املمتــدة مــا بــن الزبــارة والكويــت، لكــن ذلــك االقــراح مل يوضــع تحــت حيــز التنفيــذ آنــذاك، وال تــورد املصــادر 

الربيطانيــة معلومــات تفصيليــة حــول أســباب تعــر املفاوضــات بــن العتــوب وحكومــة بومبــي. 

وبعــد ذلــك بنحــو تســع ســنوات أخــذت العالقــات الدبلوماســية بــن البحريــن وبريطانيــا صفــة رســمية، وذلــك حــن توجــه 

ــا  ــل حكامه ــي عــام 1814، وقاب ــة بومب ــداً مــن حكوم ــن موف ــروس إىل البحري ــام ب ــج العــريب ويلي ــم الربيطــاين يف الخلي املقي

الشــيخن ســلامن بــن أحمــد وعبــد اللــه بــن أحمــد آل للتباحــث معهــام يف الشــؤون املتعلقــة بضــامن أمــن املالحــة يف الخليــج 

العــريب. 

ونقــل بــروس يف ذلــك االجتــامع تعهــد الســلطات الربيطانيــة بالوقــوف عــى الحيــاد يف الخــالف الــذي قــام بــن آل خليفــة 

ــة  ــاً خاصــة وأن حكوم ــراً إيجابي ــرب أم ــراع يعت ــك ال ــاد يف ذل ــى الحي ــا ع ــوف بريطاني ــع آل بوســعيد، وال شــك يف أن وق م

بومبــي كانــت متحالفــة مــع الســلطان ســعيد بــن ســلطان البوســعيدي، الــذي كان يعــد العــدة مــع حاكــم شــراز لشــن حملــة 

مشــركة ضــد البحريــن، فأرســلت حكومــة الهنــد الربيطانيــة ويليــام بــروس مندوبــاً عنهــا الســتطالع املوقــف وتقييمــه ونقــل 

تعهــد بومبــي لجميــع القــوى ببقــاء الســلطات الربيطانيــة عــى الحيــاد.   

وتشــر بعــض املصــادر إىل أن بــروس قــد عــرض يف هــذه الزيــارة عــى حــكام البحريــن توقيــع اتفاقيــة صداقــة غــر رســمية 

ــا عــى غــرار املعاهــدة التــي وقعهــا مــع القواســم يف رأس الخيمــة ســنة 1814، ولكــن حــكام البحريــن أكــدوا  مــع بريطاني

لــه قدرتهــم عــى حاميــة البحريــن إذا ضمــن بــروس لهــم حيــاد البحريــة الربيطانيــة يف معركــة املقطــع، والتــي انتهــت فعــالً 
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بهزميــة الغــزاة ونجــاح العتــوب يف حاميــة ســيادتهم واســتقاللهم. 

وشــهد عــام 1819 تنامــي الدبلوماســية الربيطانية-البحريــن، وذلــك بالتزامــن مــع أكــرب عمليــات عســكرية تشــنها البحريــة 

ــطول  ــام األس ــث ق ــر، حي ــت ك ــم جران ــرال ولي ــادة الج ــمرب 1819 بقي ــة يف ديس ــم يف رأس الخيم ــد القواس ــة ض الربيطاني

الربيطــاين بتدمــر ســفن القواســم يف ســائر موانــئ الخليــج العــريب وحــذر جميــع القــوى املحليــة مــن مغبــة إيــواء القواســم أو 

بيــع البضائــع التــي قامــوا باالســتيالء عليهــا مــن الســفن التجاريــة الربيطانيــة.

ــروت تومبســون مبهمــة تنســيق  ــب ب ــه النقي ــراً يخــول في ــر أم ــات العســكرية أصــدر الجــرال ك ــاء العملي ــر انته وعــى إث

االرتبــاط بــن بريطانيــا ودول الخليــج العــريب، وكلفــه بإعــداد صيغــة معاهــدة ســالم عامــة ليتــم توقيعهــا مــن قبــل جميــع 

شــيوخ املنطقــة. 

 ثانياً: البعد العسكري للعالقة بني بريطانيا والبحرين

منذ مطلع القرن الثامن عرش

ــر إىل  ــن ع ــرن الثام ــع الق ــارس يف مطل ــة ف ــع حكوم ــة م ــة الربيطاني ــد الرقي ــة الهن ــن رشك ــة ب ــر العالق أدى توت

إعــادة طــرح فكــرة تأســيس مركــز تجــاري للركــة يف الســاحل الغــريب للخليــج العــريب، حيــث درســت حكومــة الهنــد 

الربيطانيــة إمكانيــة اســتقرار الركــة يف البحريــن عــام 1700، وبــرر منــدوب الركــة ذلــك االقــراح بــأن البحريــن لــن 

تكــون مجــرد موقــع تضمــن بــه الركــة نصيبهــا مــن منتجــات فــارس بــل إنهــا ســوف متكــن ســفن الركــة مــن مراقبــة 

تجارتهــا يف منطقــة الخليــج العــريب كلهــا، ولكــن ســلطة بومبــاي مل تأخــذ بتلــك التوصيــة آنــذاك. 

ــد طــرح  ــان وكرمــان عــام 1750، أعي ــم الســيايس الربيطــاين يف أصفه ــداء الفــاريس عــى دار املقي ــع االعت ــا وق وعندم

مــروع تأســيس مركــز تجــاري للركــة يف البحريــن، وكان مــن ضمــن املقرحــات التــي قدمهــا رئيــس الوكالــة يف بنــدر 

ــة الدفــاع عنهــا،  ــة بعيــدة عــن التهديــد مــام يســهل عملي عبــاس: رضورة االنتقــال إىل البحريــن حتــى تكــون الوكال

وأوىص التقريــر بــرورة االســتيالء عــى البحريــن وجعلهــا املقــر البديــل للركــة، وذلــك لقربهــا مــن مغاصــات اللؤلــؤ، 

ومــا تتمتــع بــه مــن تحصينــات طبيعيــة وقلعــة يحيــط بهــا خنــدق عميــق، باإلضافــة إىل ارتفــاع دخــل الجزيــرة، الــذي 

قــدره منــدوب الركــة آنــذاك بحــوايل ثالثــة إىل أربعــة آالف تومــان ســنوياً. 

ــن،  ــات إال أن مجلــس إدارة الركــة مل يكــن متحمســاً لنقــل مقــر الركــة إىل البحري ــك املغري وعــى الرغــم مــن تل

ــع  ــن موق ــه م ــع ب ــا تتمت ــا نظــراً مل ــر تجــاري به ــه عــى تأســيس مق ــت ذات ــوا يف الوق ــس وافق ولكــن أعضــاء املجل

ــة عــى شــبه القــارة  ــة الربيطانيــة خاصــة بعــد إحــكام ســيطرتها الكامل اســراتيجي يف طريــق مواصــالت اإلمرباطوري

الهنديــة يف النصــف الثــاين مــن القــرن الثامــن عــر، وكذلــك لتوفــر املــوارد الطبيعيــة املتمثلــة يف اللؤلــؤ الــذي كانــت 
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ــد مــن القــوى  ــه تركــز حــول البحريــن. وكانــت الســيطرة عــى هــذه املغاصــات عامــل جــذب للعدي أهــم مغاصات

ــة.  ــة يف تلــك املرحل ــة واملحلي اإلقليمي

وملــا ظهــر النفــط يف البحريــن عــام 1932، ضاعفــت الســلطات الربيطانيــة جهودهــا الحتــكار هــذه الــروة، وعمــدت 

إىل نقــل مقيميتهــا السياســية مــن بوشــهر إىل البحريــن عــام 1946.

ومنــذ مطلــع القــرن الثامــن عــر رشعــت بريطانيــا يف تعزيــز وجودهــا العســكري يف الخليــج العــريب ملواجهــة الهيمنــة 

العثامنيــة عــى طــرق التجــارة العامليــة التــي متــر عــرب البحــر األحمــر، حيــث كان العثامنيــون يعرقلــون حركــة املالحــة 

األوروبيــة فيــه بــن مخــا يف اليمــن والســويس يف مــر، ولتحقيــق ذلــك قــام الربيطانيــون بإنشــاء عــدة مراكــز تجاريــة 

لهــم يف ســواحل الخليــج العــريب، كــام عمــدوا إىل تأســيس قنصليــة بريطانيــة يف مدينــة البــرة التــي كانــت تقــع يف 

نهايــة خــط املالحــة البحريــة، وبدايــة الطــرق الربيــة باتجــاه البحــر األبيــض املتوســط.

كــام بذلــت البحريــة الربيطانيــة جهــوداً كبــرة لقطــع الطريــق عــى القــوى األوروبيــة الهولنديــة والفرنســية والروســية 

ومنعهــا مــن التغلغــل يف الخليــج العــريب وعــدم الســامح لهــا بالحصــول عــى أيــة امتيــازات اقتصاديــة أو عســكرية 

مــن دول املنطقــة. 

ــرة:  ــن خــالل الف ــز نفوذهــا يف البحري ــدالع الخــالف الداخــي لتعزي ــة فرصــة ان ــد اســتغلت الســلطات الربيطاني وق

1833-1843 حيــث انتقــل املعارضــون للحكــم إىل الدمــام واتخــذوا منهــا قاعــدة لشــن هجــامت ضــد ســفن البحريــن 

ــة  ــلطات الربيطاني ــع بالس ــام دف ــام 1869 م ــى ع ــراع حت ــذا ال ــتمر ه ــة، واس ــة يف املنطق ــة التجاري ــة الحرك وعرقل

ــن الشــؤون  ــد م ــارش يف العدي ــن التدخــل املب ــا م ــراع ومكنه ــك ال ــدف حســم ذل ــوة العســكرية به الســتخدام الق

ــن.   ــة للبحري ــة والخارجي الداخلي

أمــا املــربر الثــاين للتدخــل الربيطــاين يف البحريــن فقــد كان يتمثــل يف حاميــة املنطقــة مــن األطــامع اإلقليميــة بهــدف 

ــة يف  ــل القــوى املحلي ــض مــن قب ــت عــى تفوي ــا، خاصــة بعــد أن حصل ــة لصالحه ــراد يف تســير شــؤون املنطق االنف

الخليــج العــريب بالقيــام بأعــامل الخفــارة والدوريــات والتفتيــش يف معاهــدة الســالم العامــة ســنة 1820، مــام أســبغ 

عــى تواجدهــا العســكري صفــة الرعيــة واملحافظــة عــى النظــام.

وخــالل هــذه الفــرة حرصــت بريطانيــا عــى تعزيــز قوتهــا العســكرية وتفوقهــا التجاريــة مــن خــالل منــع ظهــور أيــة 

قــوى مــن شــأنها التأثــر يف موازيــن القــوى لغــر صالحهــا يف منطقــة الخليــج العــريب، وذلــك يف مقابــل دعــم املصالــح 

التجاريــة لرعاياهــا يف البحريــن. 

وقــد اتبعــت بريطانيــا الوســائل القانونيــة والعســكرية يف بســط ســيطرتها عــى البحريــن، فعقــدت مــع البحريــن عــدة 

ــا  ــا ومنحته ــا مــن فــرض رشوطه ــي مكنته ــع اقتصــادي، ولكــن بدعــم مــن القــوة العســكرية الت ــات ذات طاب اتفاقي

العديــد مــن االمتيــازات التجاريــة والقضائيــة، ومهــدت لدخول البحرين رســمياً تحــت الحاميــة الربيطانية.  
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 ثالثاً: البعد اإلداري واملؤسيس للعالقة بني بريطانيا والبحرين

يف القرن العرشين

اســتمرت الحاميــة الربيطانيــة عــى البحريــن طــوال الفــرة املمتــدة مــا بــن عامــي 1880 و1971، حيــث دخلــت ضمــن إرشاف حكومــة 

الهنــد الربيطانيــة، وكان للــوكالء السياســين إســهامات مهمــة يف تأســيس اإلدارة املحليــة بالبحريــن خــالل القــرن العريــن، ففــي عــام 

1900 تــم تشــييد مقــر الوكالــة السياســية الربيطانيــة يف البحريــن، واملقــر هــو ذاتــه موقــع الســفارة الربيطانيــة الحاليــة.

وبعــد ذلــك بثالثــة أعــوام زار نائــب امللــك الربيطــاين )حاكــم الهنــد آنــذاك( اللــورد كــرزون البحريــن ضمــن جولــة لــه يف الخليــج العــريب 

عــام 1903، وألقــى خطابــاً شــهراً تحــدث فيــه عــن رضورة ترســيخ النفــوذ العســكري الربيطــاين لحاميــة التجــارة الربيطانيــة واملحافظــة 

عــى أمــن هــذه الــدول، ومــام ورد يف خطابــه: »هنــاك مــن يســأل: ملــاذا التــزال بريطانيــا العظمــى متــارس ســلطتها يف هــذه املنطقــة، 

والجــواب هــو تاريــخ هــذه الــدول وتاريــخ عائالتهــا، والحالــة الراهنــة يف الخليــج. لقــد كانــت أمكنتكــم مهــددة وتجارتنــا مهــددة وكنــا 

هنــا قبــل أيــة قــوة أخــرى تظهــر وجههــا يف هــذه امليــاه يف العــر الحديــث، ولقــد ازدهــرت تجارتنــا بفضــل تحقيقنــا لألمــن، ولقــد 

كان األمــن مهــدداً مــام دعانــا إىل فــرض الحاميــة، فالســالم يف هــذه امليــاه أمــر تجــب املحافظــة عليــه، كــام يجــب أن تبقــى الحكومــة 

الربيطانيــة صاحــب الســلطة العليــا«. 

وعــى إثــر هــذه الزيــارة أمــر كــرزون بتعيــن أول وكيــل ســيايس بريطــاين كامــل الصالحيــات يف البحريــن، وتــم إيفــاد الكابــن بريــدو من 

الدائــرة السياســية يف الهنــد للقيــام بهــذه املهمــة، وعهــد إليــه بتمثــل املصالــح الخارجيــة للبحريــن ورفــع تقاريــره إىل املقيــم الســيايس 

الربيطــاين يف بوشــهر، والــذي بــدوره يرفعهــا إىل نائــب امللــك يف الهنــد.

ــة الربيطانيــة  ومــع اســتقالل الهنــد يف العــام 1947؛ انتقلــت املســؤولية السياســية املتعلقــة بــدول الخليــج العــريب إىل وزارة الخارجي

يف لنــدن، وذلــك بعــد قــرار بريطانيــا نقــل مقــر املقيــم الســيايس مــن بوشــهر إىل البحريــن عــام 1946، مــام يؤكــد مكانــة البحريــن 

لــدى الســلطات الربيطانيــة، وكان أول مقيــم بريطــاين يتخــذ مــن البحريــن مقــراً لــه الســر روبــرت هــاي، وميكــن تفصيــل أهــم أجهــزة 

الحاميــة الربيطانيــة آنــذاك فيــام يــي:

املقيــم الســيايس: كانــت حكومــة الهنــد تديــر منطقــة الخليــج العــريب مــن خــالل مقيمهــا الســيايس يف بوشــهر، وتتلخــص مهامــه . 1

السياســية يف: متثيــل املصالــح الخارجيــة لجميــع مشــيخات الخليــج العــريب، وتحديــد أطــر العالقــات بــن إمــارات الخليــج العــريب، 

واإلرشاف عــى تنفيــذ جميــع بنــود املعاهــدات التــي أبرمــت مــع بريطانيــا. 

وكان املقيمــون يتمتعــون بقــوة عســكرية كبــرة ولديهــم صالحيــات واســعة للتدخــل املبــارش يف الشــؤون الداخليــة لــدول املنطقة، 

ولكــن بعــد عــام 1914 أصبحــت مهــام املقيــم تنحــر يف القضايــا اإلداريــة دون السياســية.

ــرار  ــد، ومراجعــة وإق ــربق والربي ــات الطــران وال ــذ اتفاقي ــم مســؤوالً عــن تنفي ــة، فقــد كان املقي ــام يخــص الشــؤون اإلداري وفي

جميــع العقــود التــي تربمهــا البحريــن مــع أي جهــة خارجيــة، باإلضافــة إىل مهمــة اإلرشاف عــى أعــامل البنــوك، ومراقبــة النقــد، 

ومكافحــة املخــدرات وتجــارة الرقيــق، واملراكــز الثقافيــة الربيطانيــة. 

أمــا االختصاصــات القضائيــة، فقــد كانــت عــى نفــس منــط نظــام »االمتيــازات« الــذي متتــع بــه قناصــل الــدول األوروبيــة يف الدولــة 
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العثامنيــة، حيــث يرافــع األجانــب أمــام محاكــم قنصليــة خاصــة بهــم، وال يخضعــون للقانــون املحــي، وأصبحــت هــذه املهمــة 

القضائيــة مــن أبــرز اختصاصــات املقيــم، ولــه أن ينظــر يف جميــع القضايــا التــي تخــص الرعايــا الربيطانيــن أو حينــام تكــون بــن 

عــريب وأجنبــي، ولــه صالحيــة الحكــم بجميــع األحــكام باســتثناء عقوبــة اإلعــدام التــي ال بــد أن يقرهــا وزيــر الخارجيــة. وقــد 

ــن والوجــود العســكري الربيطــاين يف  ــة العقــود املربمــة مــع حــكام البحري ــة مــن، جمل ــم الســيايس ســلطته الفعلي اســتمد املقي

منطقــة الخليــج العــريب، وقــد ألغيــت هــذه االمتيــازات بعــد االســتقالل يف 14 أغســطس 1971. 

ــم . 2 ــا ت ــام 1947 عندم ــى ع ــن يف معاهــدة 1868، واســتمر حت ــل الســيايس يف البحري ــل الســيايس: اســتحدث منصــب الوكي الوكي

نقــل املقيميــة الربيطانيــة يف الخليــج العــريب مــن بوشــهر إىل البحريــن، وكان الهــدف مــن اســتحداث هــذا املنصــب هــو تخفيــف 

األعبــاء اإلداريــة عــن املقيــم الســيايس، وذلــك بســبب كــرة املهــام التــي أنيطــت بــه، وقــد أصبــح الــوكالء السياســيون ميارســون 

صالحيــات واســعة يف البحريــن، ويتدخلــون يف الشــؤون الداخليــة، ومــن أبــرز هــؤالء الــوكالء: كاليــف ديــي الــذي تــوىل منصــب 

الوكيــل يف البحريــن عــام 1921، واســتمر حتــى عــام 1926، وقــد عمــل عــى فــرض قانــون املســتعمرات يف البحريــن، كــام نجــح 

يف فــرض ســيطرته عــى جــامرك البحريــن. 

القواعــد العســكرية: مل تحــاول القــوات الربيطانيــة احتــالل البحريــن كــام فعلــت مــع العديــد مــن دول الــرق، بــل ارتبطــت . 3

معهــا مبعاهــدات منحتهــا صفــة قانونيــة لفــرض وجودهــا العســكري، وإنشــاء قاعــدة عســكرية بالبحريــن عــام 1914 كمرحلــة 

أوىل إلمتــام احتــالل العــراق. وبعــد الحــرب العامليــة الثانيــة توســعت بريطانيــا يف إقامــة قواعــد بريــة وبحريــة يف مناطــق مختلفــة 

مــن جــزر البحريــن مســتفيدة مــن موقعهــا الجغــرايف، وعــى الرغــم مــن أن هــذه القواعــد مل تكــن مخولــة بأيــة مهــام محليــة. 

املستشــار الســيايس الربيطــاين: بســبب كــرة األعبــاء اإلداريــة التــي توالهــا املقيــم الســيايس وتشــعبها، فقــد تــم اســتحداث منصــب . 4

املستشــار الــذي أوكلــت إليــه مهمــة مســاعدة حاكــم البحريــن يف اإلدارة املحليــة، وقــد ظهــر هــذا املنصــب بعــد وقــوع اضطرابات 

محليــة تعامــل معهــا الوكيــل الســيايس كاليــف ديــي بعنــف، وقــام بعدهــا مبامرســة دور الحاكــم العســكري ملــدة خمســة أعــوام 

1921-1926، وعندمــا كــرت الشــكاوى ضــده عــزل ديــي، وأســندت صالحيــات واســعة لــويل العهــد الشــيخ حمــد بــن عيــى بــن 

عــي آل خليفــة، وعــن تشــارلز بلغريــف مستشــاراً لــه حيــث بقــي يف منصبــه طــوال الفــرة: 1956-1926. 

حــاز بلغريــف عــى احــرام وثقــة الشــيخ حمــد بــن عيــى آل خليفــة وبــدأ عملــه كمستشــار مــايل لحكومــة البحريــن، ثــم تركــزت 

الســلطة يف يــده بعــد ذلــك؛ فأصبــح قائــداً لجهــاز الرطــة ورئيســاً للقضــاة، ومرفــاً عــى جميــع الدوائــر الحكوميــة، وتعــود 

نشــأة النظــام اإلداري الحديــث يف البحريــن إىل عــام 1926، ومــن األعــامل التــي مارســها النظــام آنــذاك، تســجيل األرايض، وجمــع 

الرائــب، وفــض الخالفــات التجاريــة، وتســير الشــؤون الداخليــة.

ولــدى مغــادرة بلغريــف عــام 1956 أنشــئ املجلــس اإلداري باعتبــاره الســلطة التنفيذيــة يف البحريــن، ويتكــون املجلــس مــن 26 

دائــرة، كــام تقــرر التوســع يف نظــام املجالــس البلديــة فتــم تأســيس ســتة مجالــس للمــدن الرئيســة، بعــد أن كانــت تقتــر عــى 

مدينتــي املنامــة واملحــرق. 

وقــد عــارص بيلغريــف عهــد الشــيخن حمــد بــن عيــى آل خليفــة وســلامن بــن حمــد آل خليفــة، وجــاء بعــده املســر ســميث 

كســكرتر لحكومــة البحريــن ولكنــه مل يتمتــع مبثــل صالحيــات بلغريــف، واقتــر دوره عــى عضويــة املجلــس اإلداري. 
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رابعاً: البعد السيايس لالنسحاب الربيطاين والرتتيبات املمهدة الستقالل 

البحرين )1971(

كان الهــدف الرئيــس مــن الوجــود الربيطــاين يف الخليــج العــريب منــذ القــرن التاســع عــر هــو تأمــن طريــق املواصــالت بــن 

بريطانيــا ومســتعمراتها يف الهنــد، ولكــن التطــورات الدوليــة التــي تســارعت وترتهــا عقــب انتهــاء الحــرب العامليــة الثانيــة 

تســببت يف تغــر السياســة الربيطانيــة تجــاه املنطقــة.

ــك فقــد  ــة، ونتيجــة لذل ــارة الهندي ــد وباكســتان عــام 1947 إىل االنســحاب الربيطــاين مــن شــبه الق فقــد أدى اســتقالل الهن

أخــذت بريطانيــا تــدرس خياراتهــا يف االنســحاب كذلــك مــن منطقــة رشق الســويس لعــدم حاجتهــا إىل تأمــن طــرق املواصــالت 

إىل الهنــد عــرب الخليــج العــريب، باإلضافــة إىل أن وســائل التســليح الحديثــة مل تعــد تتطلــب تواجــداً عســكرياً كبــراً بــل أصبحــت 

تعتمــد عــى التفــوق النوعــي.

ويف الفــرة نفســها ازدادت أهميــة الخليــج العــريب؛ حيــث تــم اســتئناف تصديــر النفــط بعــد توقفــه أثنــاء الحــرب العامليــة 

الثانيــة، وأخــذت اإلدارة األمريكيــة عــى عاتقهــا مهمــة املحافظــة عــى أمــن املنطقــة نظــراً ملــا متثلــه مــن مصالــح حيويــة 

للــدول الغربيــة. 

ويف ســنة 1956 انتقلــت العالقــة الربيطانية-األمريكيــة يف الــرق األوســط والخليــج العــريب إىل مرحلــة جديــدة مــن التعــاون 

والتنســيق إثــر إعــالن مبــادئ أيزنهــاور ونظريتــه يف »مــلء الفــراغ«، حيــث أصبحــت الواليــات املتحــدة تعتــرب نفســها املســؤول 

األول عــن التصــدي للتوســع الشــيوعي يف املنطقــة.

وبعــد أن كانــت بريطانيــا تهيمــن عــى حركــة املالحــة يف الخليــج العــريب بصــورة مطلقــة يف القــرن التاســع عــر، وجــدت 

نفســها يف النصــف الثــاين مــن القــرن العريــن ملزمــة بالتنســيق مــع الواليــات املتحــدة نظــراً ملــا متتلكــه واشــنطن مــن قــوة 

عســكرية، وأســطول بحــري ضخــم يف املحيــط الهنــدي، مــام يخفــف العــبء العســكري واملــادي عــى بريطانيــا التــي خرجــت 

منهكــة مــن حربــن عامليتــن.

ووجــدت الحكومــة الربيطانيــة نفســها مضطــرة لالعــراف بعجزهــا عــن مواجهــة خطــر التوســع الشــيوعي مبفردهــا، وقــد ظهــر 

ذلــك جليــاً يف خطــاب الســفر الربيطــاين اللــورد إينفرتشــابل املوجــه إىل وزيــر الخارجيــة األمريــي بتاريــخ 21 فربايــر 1947، 

والــذي قــال فيــه بــأن بريطانيــا مل تعــد قــادرة عــى تحمــل مســؤولياتها األمنيــة يف اليونــان وتركيــا ضــد الخطــر الشــيوعي، مــام 

دفــع بــاإلدارة األمريكيــة ألخــذ زمــام املبــادرة وفــرض وجودهــا العســكري يف منطقــة الــرق األوســط. 

ــدول  ــداً خطــراً لل ــا فقــد اســتحوذت الشــيوعية عــى رشقــي القــارة، واســتطاع حلــف وارســو أن يشــكل تهدي أمــا يف أوروب

ــا للعمــل عــى ســحب قواتهــا مــن املســتعمرات وحشــد املزيــد مــن القــوات داخــل القــارة  الرأســاملية مــام دفــع بربيطاني

ــة.  األوروبي

وباإلضافــة إىل العوامــل الســابقة؛ فقــد كان لتدهــور االقتصــاد الربيطــاين دور مهــم يف التوجــه نحــو االنســحاب مــن منطقــة 

رشقــي الســويس، حيــث أوضحــت الحكومــة الربيطانيــة يف يوليــو 1967 بــأن الدافــع الرئيــس لالنســحاب مــن املنطقــة العربيــة 
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هــو تخفيــض نفقــات الدفــاع الربيطــاين، ويتبــن مــن ذلــك أن األســباب االقتصاديــة كان لهــا دور كبــر يف اتخــاذ قرار االنســحاب 

حيــث أبــدت الحكومــة الربيطانيــة رغبتهــا يف إدمــاج الخطــة االقتصاديــة والعســكرية معــاً، مــام يتيــح لهــا الدخــول يف الســوق 

األوروبيــة املشــركة وحلــف األطلنطــي واالتجــاه نحــو أوروبــا. 

ونتيجــة لذلــك فقــد أعلنــت حكومــة حــزب العــامل يف ينايــر 1968 عزمهــا االنســحاب مــن منطقــة رشق الســويس والخليــج 

العــريب يف فــرة أقصاهــا نهايــة 1971، ورشعــت بريطانيــا يف اتخــاذ مجموعــة مــن اإلجــراءات املمهــدة لالســتقالل، كالســعي 

إىل تشــكيل اتحــاد اإلمــارات العربيــة، وتوقيــع اتفاقيــة الصادقــة والتعــاون، وإنهــاء مشــكلة املطالبــة الفارســية يف البحريــن، 

فحــن أدرك الشــاه أن عضويتــه يف الحلــف املركــزي مــع بريطانيــا مل تحقــق أطامعــه التوســعية يف الخليــج العــريب، اتفــق مــع 

اململكــة العربيــة الســعودية عــى تنســيق سياســاتهام يف الخليــج العــريب بعــد انســحاب بريطانيــا، ثــم أعلــن يف ينايــر 1969 

بــأن: »إيــران تقبــل أي رأي يعلــن عنــه شــعب البحريــن حــول مســتقبل الجــزر، وأن إيــران لــن تــر عــى مطالبهــا إذا أراد 

شــعب البحريــن غــر ذلــك«. 

ــو وينســبر جيوشــياردي بهــدف التعــرف عــى  ــد برئاســة مســاعد األمــن العــام فيتوري وقامــت األمــم املتحــدة بإرســال وف

رغبــات أهــل البحريــن، وكتابــة تقريــر يرفعــه األمــن العــام إىل مجلــس األمــن حيــث يســجل كوثيقــة دوليــة تلتــزم إيــران 

مبضمونهــا، كــام وافقــت بريطانيــا عــى تفويــض مبعــوث األمــن العــام للقيــام بهــذه املهمــة بالطريقــة التــي يراهــا مناســبة.

ووصــل املبعــوث الــدويل إىل البحريــن يف 30 مــارس 1970 عــى رأس لجنــة تتكــون مــن ســتة أعضــاء، وغــادر الوفــد بعــد أن 

انتهــى مــن تنفيــذ املهمــة التــي أوكلــت إليــه يف 18 إبريــل، ونــر تقريــره يف 30 أبريــل مصحوبــاً بخطــاب إىل الســكرتر العــام 

الــذي حــول التقريــر بــدوره إىل مجلــس األمــن، وقــد تضمــن التقريــر إجــامع شــعب البحريــن عــى نقطتــن: 

أن الغالبية الساحقة لسكان البحرين تريد إقامة دولة عربية ذات سيادة.. 1

أن تكون البحرين حرة يف تقرير عالقاتها الخارجية. . 2

وأمــام هــذه املعطيــات انعقــد مجلــس األمــن يــوم االثنــن املوافــق 11 مايــو 1970 حيــث كان املنــدوب اإليــراين أول املتكلمــن 

ــاق األمــم املتحــدة الــذي  ــران رغبــة شــعب البحريــن يف االســتقالل انطالقــاً مــن ميث يف الجلســة، وقــد أكــد عــى احــرام إي

ينــص عــى حــل املنازعــات بالطــرق الســلمية، ثــم صــوت املجلــس باإلجــامع عــى تقريــر املمثــل الخــاص لألمــن العــام لألمــم 

املتحــدة، والــذي نــص عــى مــا يــي: 

ــن  ــة شــعب البحري ــول: إن أغلبي ــذي يق ــص ال ــر، وخاصــة الن ــه التقري ــة وتوصــل إلي ــتنتجه اللجن ــا اس ــس مب »يرحــب املجل

ــدول  ــا بال ــر عالقاته ــرة يف تقري ــيادة وح ــتقلة ذات س ــة مس ــم يف دول ــراف بهويته ــى اع ــول ع ــب يف الحص ــاحقة ترغ الس

ــرى«.   األخ

ويف الرابــع عــر مــن أغســطس 1971 أعلــن الشــيخ عيــى بــن ســلامن آل خليفــة اســتقالل البحريــن، ثــم أعلــن تشــكيل 

ــة.  ــدول العربي ــايل لالســتقالل، وانضمــت البحريــن إىل األمــم املتحــدة، وجامعــة ال ــوم الت ــوزراء يف الي مجلــس ال

واعرفــت بريطانيــا بهــذه التغيــرات وأبرمــت معاهــدة أطلــق عليهــا اســم: »اتفاقيــة الصداقــة« التــي تــم اعتامدهــا رســمياً 

يف الخامــس عــر مــن أغســطس 1971. 
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خامتة

عــى الرغــم مــن اختــالف الحقبــة الزمنيــة وتبايــن الظــروف السياســية واالجتامعيــة؛ إال أن مالمــح العالقــات الربيطانية-البحرينيــة ال 

تــزال تحافــظ عــى األســس التــي بنيــت عليهــا منــذ مطلــع القــرن التاســع عــر؛ والتــي ميكــن تلخيصهــا يف املحــاور الرئيســية التاليــة:

-1 التعاون األمني: 

ال يــزال الهــم األكــرب لــدى مختلــف قــوى املنطقــة هــو إنشــاء منــط مــن التعــاون اإلقليمــي لحفــظ أمــن الخليــج العــريب، ومنــع انتشــار 

أســلحة الدمــار الشــامل، وحاميــة معابــر التجــارة الدوليــة.

ــة تشــمل  ــة أمني ــل يف: إنشــاء منظوم ــام 1820 تتمث ــا ع ــم توقيعه ــي ت ــة الت ــت األهــداف الرئيســة ملعاهــدة الســالم العام ــد كان فق

جميــع قــوى املنطقــة وتعمــل مشــركة يف الحــد مــن انتشــار األســلحة، ومنــع انــدالع الراعــات العســكرية، واللجــوء إىل الدبلوماســية 

لحــل املشــاكل التــي تطــرأ بــن مختلــف دول املنطقــة، وهــي املعطيــات األمنيــة ذاتهــا التــي تتعــاون فيهــا بريطانيــا مــع قــوى أخــرى 

ملعالجتهــا يف منطقــة الخليــج العــريب عــام 2016.

-2 األهمية الجغرافية-السياسية: 

ــة  ــث؛ إال أن الخريط ــر الحدي ــريب يف الع ــج الع ــة الخلي ــهدتها منطق ــي ش ــة الت ــية واالقتصادي ــرات السياس ــن املتغ ــم م ــى الرغ ع

الجغرافيــة ال تــزال ثابتــة عــى حالهــا؛ منــذ بدايــة الوجــود العســكري الغــريب يف منطقــة الخليــج العــريب يف مطلــع القــرن الســابع عــر 

حتــى اليــوم.

ففــي مطلــع القــرن الســادس عــر عمــد الربتغاليــون إىل بســط ســيطرتهم عــى هرمــز )1507(: باعتبارهــا مدخــل الخليــج العــريب، 

والبحريــن )1521(: باعتبــار أهميــة موقعهــا اإلســراتيجي وســط الخليــج العــريب للقيــام مبهــام الخفــارة والتفتيــش، والبــرة )1529(: 

باعتبارهــا الريــان األبــرز لوصــل الطــرق الربيــة باملعابــر املائيــة. 

وعــى الصعيــد نفســه قــام الربيطانيــون بإنشــاء شــبكة تجاريــة متتــد مــا بــن: هرمــز )1622( والبــرة )1640( باإلضافــة إىل دراســة 

إنشــاء مركــز تجــاري يف البحريــن عــام 1700.

ــك مــن خــالل إبقــاء وجــود عســكري  ــن، وذل ــذ منتصــف القــرن العري ــة من ــة العســكرية األمريكي وهــي قصــة تتكــرر مــع الهيمن

ــن. ــرن الواحــد والعري ــع الق ــن يف مطل ــادة أســطولها الخامــس يف البحري ــز قي ــامم بتعزي ــز والبــرة، واالهت بالقــرب مــن هرم

-3 العالقــات ثالثيــة األبعــاد: قامــت العالقــات بــن بريطانيــا والبحريــن عــى ثالثــة أســس رئيســة: سياســية وعســكرية واقتصاديــة، وكان 

الهــدف مــن الحمــالت العســكرية ودبلوماســية املعاهــدات هــو خدمــة البعــد االقتصــادي الــذي كان -وال يــزال- ميثــل حجــر الزاويــة يف 

العالقــة بــن البلديــن، والــذي ميكــن تعزيــزه وتطويــره نحــو آفــاق واســعة مــن التبــادل التجــاري، وقــد ظهــرت هــذه النــربة واضحــة 

يف تريــح وزيــر الدولــة للشــؤون الخارجيــة يف حكومــة االئتــالف هــري بيلينغهــام الــذي قــال: »تنســق وزارة الخارجيــة مــع الــوزارات 

األخــرى بالحكومــة لوضــع تصــور شــامل يهــدف إىل تعزيــز عالقــات بريطانيــا مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وتعتــرب التجــارة 

هــي الركــن األســايس لهــذه العالقــة«.

يدعونــا ذلــك للتأكيــد عــى أن الدبلوماســية والتعــاون األمنــي ليســت يف حقيقتهــا ســوى أدوات يتــم اســتخدامها عــرب التاريــخ لتحقيــق 

ــاق  ــح آف ــن تفت ــا والبحري ــن بريطاني ــدة ب ــة الوطي ــات التاريخي ــز التعــاون االقتصــادي، وال شــك يف أن العالق ــايف وتعزي التواصــل الثق

التعــاون فيــام يضاعــف فــرص التنميــة املســتدامة ويســاعد عــى إيجــاد حلــول مشــركة ملعالجــة األزمــات اإلقليميــة والدوليــة عــى 

حــد ســواء.
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