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تصــديــر..

احلمـد لله رب الـعا والـصالة والسالم عـلى رسوله العـربي األم خـا النبـي ومؤسس
الدولة اإلسالمية القائمة على أفضل نهج ودين وعلى آله وصحبه الطيب الطاهرين وبعد.

فلم يكن من ضـمن منهاج مؤسـسة جائزة عـبدالعزيز سـعود البابطـ لإلبداع الشعري خالل
دوراتها السابقة أن تصـدر كتاباً عن تاريخ الدولة التي ينتـمي إليها شاعر الدورة وكان أقصى ما
كن في هـذا االجتاه إصدار كـتاب عن «عصـر الشاعر» والـعنايـة باجلانب الـثقافي مـنه كما حصل
مع شاعـري الدورة السـابعة األمـيرين: أبي فراس احلـمداني وعبـدالقادر اجلـزائري ح أصدرت

ؤسسة كتاب هما: عصر أبي فراس احلمداني وعصر األمير عبدالقادر اجلزائري. ا
ـنظمـة للدورة رأت أن قرب الـعيوني فـإن اللجـنة العـليا ا أما في هـذه الدورة: دورة علـي بن ا
كان إصدار كتاب عن تاريخ الدولة أو اإلمارة العيونية من عدة منطلقات أساسية منها: من األهمية 
١ - نـدرة مـا كـتب عن الدولـة الـعـيونـيـة حـتى تكـاد تـكـون نسـيـاً مـنسـيـاً بـالرغم من أنـهـا حـكمت

منطقة شاسعة من شبه اجلزيرة العربية ودام حكمها (١٦٨) عاماً (من ٤٦٩ - ٦٣٦هـ).

٢ - قـيام هـذه الدولة وزوالـها في منـطقة بـارزة من وطنـنا العـربي مع بقـاء تاريخـها شبه مـجهول
ـهـمـة في الـعـالم اإلسالمي آنـذاك ـؤرخـون إال إلى  الـعـواصم واحلـواضــر ا حـيث لم يــلـتـفت ا

نطقة - يرزح حتت ظالم اإلهمال. تارك تاريخ مناطق األطراف  - ومنه تاريخ هذه ا

ــقـرب الـعـيـوني سـجل كـثـيـراً من األحـداث ٣ - ولـكن الــله عـز وجل قـيّض شـاعـراً هـو عـلي بن ا
والـوقائع التـاريخيـة للمنـطقة في قـصائده ووثّق خاللـها ما تـعرض له من الظـلم والعسف
واجلـور والسـجن ومصـادرة األمالك علـى يد العـديد مـن األمراء الـعيونـي حـيث تـعد هذه
قرب أحد أفراد األسرة القصائد مصدراً مهماً وفريداً لتاريخ الـدولة العيونية باعتبار ابن ا

العيونية احلاكمة.
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ـا أتاح له مـشاهـدة أمجـاد الدولة قـرب عام ٥٧٢هـ ووفـاته عام ٦٢٩هـ.  وكـان مولـد ابن ا
العيونية في  ذورتها كما شاهد بدء انحدارها إلى أن تالشت تماماً بعد وفاته بسبع سنوات فقط.

قرب في شعـره تفاصيل هـذه احملن وأبعادها سـواء أكانت محنـاً شخصية أم وقد خلـد ابن ا
عـامة ورصـد مـن خالل قـصـائده الـعـديـدة تـاريخ أسـرته وبالده فـي الـذورة واحلضـيـض علـى حد

طوالت واحلماسة بشكل عام وبخاصة مطولته التي مطلعها: سواء وامتاز شعره با
قم فـــاشـــدد الــــعـــيس لـــلـــتــــرحـــال مـــعـــتـــزمـــا

وارْمِ الـــفـــجــــاج بـــهــــا فـــاخلـــطـب قـــد فــــقـــمـــا

طـولة في (١٥٠) بـيتًا أرّخ فـيهـا الشاعـر لوقـائع أسرته وأمرائـها وكـبرائهـا وأجوادها وتـقع هذه ا
ـا يـعـيـد إلى األذهـان مـطـولـة وفـرسـانـهـا وجـهـادهـا ضـد الـقــرامـطـة وعـرض خلالفـاتـهـا وتـدهـورهــا 

«العامرية» ألبي فراس احلمداني التي تعد مصدراً مهماً من مصادر  تاريخ األسرة احلمدانية.

ولـعل في هات الـقصيـدت مـا يب بـأجلى الصـور مصداقـية مـقولة «الـشعر ديـوان العرب»
فلـقد حفـظ الشعـر كثيـراً من أيام العـرب ووقائعـهم في مختـلف العصـور ولواله الندثـرت حقائق

تاريخية كثيرة.

ال الذي نهض بإعداد ويسعـدني أن أقدم بالغ الشكـر والتقدير لـلشيخ عبـدالرحمن بن عثمـان ا
قدمة وللباحـث في األمانة العامة األخوين هذا الكتاب برغم كل الـصعوبات التي أشار إليهـا في ا

ماجد احلكواتي وعبدالعزيز جمعة على ما بذاله من جهد في مراجعة هذا الكتاب.

نة واحلمد وهو ولي التوفيق.. ولله ا

عبدالعزيز سعود البابط

الگويت ١١ ربيع اآلخر ١٤٢٣ هـ
٢٢ يــونـيــــــو ٢٠٠٢م
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قدمة ا
صـاعب والعـقبات يدرك الـباحـثون والـكتاب فـي تاريخ اجلزيـرة العـربيـة جيدًا مـدى ا
تفـرقة في تـضاعـيف الكـتب وما توحي به التي تـعتـرض سبيـلهم في لّم شـتات اإلشـارات ا
اً» فعلى الرغم من اآلثار من تاريخ اجلزء الشرقي من شبه اجلزيرة العربية «البحرين قد
ؤرخـ بأهـمية الـدور الذي لـعبه أهل هذه الـبالد في صيـاغة احلـضارة اإلنسـانية تسـليم ا
ـعـمــورة إال أن رسم مالمح صـورة ذلـك الـدور بـدقـة مـنــذ سـطـعـت أشـعـتــهـا عـلى ربــوع ا
ووضـوح خارجة عن الـطاقة في الوقت احلـاضر على األقل ذلك ألن تـدوين التاريخ ورصد
ادية وأدبيات عالم ا حقائقه وتوثيقها يعتمد على مصدرين رئيسي هام هما : اآلثار وا
ـدون ولـيس أمام الـبـاحث في تاريخ هـذه الـبالد منـهمـا سـوى ومضـات وشذرات الـتراث ا
جتعل مهـمة جمعهـا وتنسيـقها كمهـمة الغوص على الـلؤلؤ واستخـراجه من أعماق اخلليج
كـمــا أن الـسـرور بـرؤيـتـهـا في سـفــر واحـد كـرؤيـة تـلك الـآللئ فـي عـقـد جـمـيل عـلى صـدر
صـادر مع ما نـزعمه مـن وجود دور رائد عـلومـات وا اذا هـذه النـدرة في ا حسـناء ولـكن 
ألهل هذه البالد في صنع التاريخ البشري وصياغة احلضارة اإلنسانية ? لإلجابة عن هذا
عالم األثرية السؤال سنـلقي شيئـاً من الضوء على أهم األسـباب التي أفضت إلى تـواري ا

ؤلفات في تاريخ هذه البالد. البارزة وغياب الكتابات وا

عالم فقد تضافرت على زوالها عدة عوامل من أهمها:  فأما اآلثار وا

ـتحـركة بـفعل الـرياح الـعاتـية الـتي كثـيراً ما تـسبـبت في دفن عدد من (١) زحـف الرمال ا
ـا خف حمـله وغال ثـمنه من دن حـيث يـضطـر أهلـهـا إلى التـحول عـنـها  القـرى وا

أموالهم.

ـواد التي دون عـليهـا سكـان هذه الـبالد معـارفهم ونتـاج حضـارتهم سـريعة ـا كانت ا (٢) ر
واد. ياه قد أتلفت تلك ا التلف وإن حرارة اجلو وتشبّع بعض األراضي با
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وضع الـواحد إلى نـهب مـحتـوياته من اآلثـار وقد (٣) أفـضى تـكرر الـبنـاء والعـمـران في ا

قابر والرجم قد تعرضت للنهب والسرقة.  سح األثري أن عدداً كبيراً من ا أثبت ا

ة ألن واد األثـريـة القـد (٤) أدّى عـمل هـواة جمع اآلثـار إلى إتالف وضـياع الـكـثيـر من ا

. ارستهم لتلك الهواية كانت تتم بصورة عشوائية وغير منظمة تنظيماً علمياً

(٥) إن تـعرض هـذه البالد في مـختـلف األزمنة الـسابـقة لـهجمـات العـديد من احلـكومات

ـعـالم األثـريـة وال يـزال الـتـنـقـيب اجملـاورة قـد أدى إلى إتـالف وتـدمـيـر الـكـثـيـر من ا

ـــرجــو إلزاحــة الــســتــار عن كــثــيــر من ــثل أحــد خــيــوط األمل ا اجلــاد عـن اآلثــار 

طوية من تاريخ هذه البالد. الصفحات ا

ؤلفات والكتـابات ذات الصلة بالبحث في تـاريخها فيمكن القول وفي ما يـتصل با
إن أهل هـذه البالد لم يـدونوا تـاريخـهم أصالً أو إنهم دونـوه فتعـرض للـتلف والـضياع
ـندسة في ثـنايا كتب الـتراث والسـبب في احلالتـ واحد هو في ما سوى تـلك النتف ا
اط احلـكم التي خـضعت لـها بالد الـبحريـن عبر مـسيـرتها أرى التـمايـز والتـضاد في أ
الـتاريخية. فمن خصـائص حياتها السياسـية أنها تعرضت النقالبـات ذات طبيعة عقدية
فكان االنقالب إذا حـدث ال يعني استبدال حاكم بحـاكم أو أسرة مالكة بأخرى بل يأتي
وهو يحمل معه عقائد وقيماً يعـمل على فرضها على الناس وإشاعتها فيهم واستئصال

ومحو كل ما للعهد السابق من آثار وتراث وهكذا دواليك.

ـاذا ال جنـد في أسـفـار التـاريخ الـعـام مـعـلومـات كـافـيـة عن تـاريخ الـبالد فإن أمـا 
حـظهـا من ذلـك ال يقـل عن حـظوظ نـظـيـراتـهـا من األقـطـار الـعربـيـة بـاسـتـثـنـاء احلـواضر

الكبرى للخالفة اإلسالمية كدمشق وبغداد والقاهرة.

ؤرخـ قد قصـروا اهتمـامهم على هـذه العواصم أو قل عـلوم أن أساطـ ا ومن ا
على قصور اخللـفاء فيها فسجلوا كل ما يعـنيها من شؤون أو يجري عليها من أحداث
أما شـؤون وأحداث األقـطـار األخرى فـقد ظـلت حـبيـسة عـزلـة تلك األقـطـار ولم يكن لـها
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نـصيب في أسـفارهم إال مـا جاء من أخـبارهـا على لـسان بـعض القـادم مـنهـا إلى تلك
احلواضر من التجار وعابري السبيل وأخبار من هذا النوع ال بد وأن يشوبها كثير من

القصور واالضطراب والتشويه.

ـؤرخ بـتـسجـيل تاريـخ تلك األقـطار والـتـقصـير في وفي تصـوري أن قـلة عـنـاية ا
ـسـلـمـ وهـو يـعـكس عـرض أحـوالـهـا وتـدوين أحـداثـهـا يـعـد أمـراً سـلـبـيـاً في تـاريخ ا
عرفة أحـوالها وإصالح شؤونها بـوضوح إهمال اخللفـاء لتلك األقطار وعدم اكـتراثهم 
ولـيس أدل عـلى ذلك من حال هـذه البالد ومـا جرى فـيهـا من أحداث خـطيـرة أفضت في
الـنهايـة إلى استقاللـها عن اخلالفة الـعباسـية رغم قربهـا من حاضرتـهم دون أن تشغل
أخبـار تلك األحـداث من صفحـات أسفـار التـاريخ العـام ما يتـناسب مع جـسامـتها وفي
ؤرخـون في صوامـعهم ذلك مـؤشر واضح الـداللـة على مـدى العـزلة الـتي كان يـحـياهـا ا
وأبراجهم العاجـية في العواصم الكبرى من ناحية والعـزلة التي كانت تعيشها الشعوب

خارج تلك العواصم من ناحية أخرى.

ا الـزوال بفضل كن الـقول إن أسـوار تلك العـزلة آخـذة في التـداعي ور  ولـكن 
الـنـهـضـة العـلـمـيـة التـي تتـفـيـأ الـبالد ظاللـها وانـتـشـار الـوعي بـأهمـيـة نـفض الـغـبار عن
تاريخها فقد استطاعت بـعض األقالم أن حتدث فيها ثقوباً نفذت من خاللها إلى معرفة
ا عزولة وعرضها في أسفار أسهمت في ردم هوة طا الكثير من أحوال هذه الشعوب ا
كتبـة التاريخية الـعربية ففي ما يـخص اجلزء الشرقي من اجلزيرة شـكت من وجودها ا
ـهمة تـناول بـعضـها عرض العـربيـة فقـد صدر في تاريـخه عدد من الـكتب والـدراسات ا
تـاريـخه بـصـورة شـامـلـة وانـصب بـعـضـهـا علـى دراسـة مـرحلـة زمـنـيـة مـحـددة من ذلك

التاريخ أو جانب من جوانبه أو منطقة بذاتها من مناطق البالد.

وقـد بدأت حركة الـتأليف في تاريخ هـذا اجلزء من اجلزيرة في الـنصف الثاني من
القـرن الـرابع عشـر الهـجـري على يـد عدد من الـرواد مـهدت مـحاولـتهـم الطـريق لظـهور
ـاجسـتـير ـية تـقـدم بـها بـعض الـدارسـ لنـيل إجـازة ا مـؤلفـات مـهـمة ودراسـات أكـاد

والدكتوراه من مختلف اجلامعات.
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ـؤتـمـرات الـتـاريـخـيـة ومـا  هـذا إلى جـانب عـدد من الــبـحـوث الـتي صـدرت عن ا
نشره فـي الدوريات واجملالت احملـكمة أما مـا نحن بصـدده من البحث فـي تاريخ الدولة
العـيونـية في بالد الـبحـرين فإن من يُـمن طالع هـذه الدولـة أن قيض الـله لهـا من أبنـائها
من يخـلد ذكرها ويبرز دورهـا في تاريخ هذه البالد ذلك هو األميـر الشاعر جمال الدين
ـقرب الـعـيوني (٥٧٢ - ٦٣١هـ/ ١١٨١ - ١٢٣٧م) الـذي شاء الـله أن يـبتـليه عـلي ابن ا
ـحـنـة كـان فـيــهـا اخلـيـر له ولـقـومه ولــلـتـاريخ فـقـد سـخط عــلـيه األمـراء من أبـنـاء عـمه
فاضطهدوه ونـكلوا به وبأهله فـصاغ معاناته وآالمه شـعراً حفل بذكر الـكثير من أمجاد
الـدولة الـعيـونية وأخـبارهـا وبيـان أحوالهـا في مراحل حـياتـها اخملتـلفـة وقد أجـبرته تلك
احملـنة عـلى اخلروج من بلـده ميـمماً شـطر العـراق حيث األضـواء وذيوع الصـيت فكان
ذلك مـن أسباب مـعرفة شـعره وبـقائه علـى قيد احلـياة والذي لـواله ألصبح تـاريخ الدولة
ديد نـسياً مـنسياً شـأنها في ذلك شـأن من تقدمـها وحلق بها من الـعيونـية رغم عمـرها ا

نطقة. الدول التي حكمت هذه ا

ويــكـفي شــاهـداً عــلى مــا نـزعم أنــنــا ال جنـد إشــارة واحـدة عــنـهــا حـتـى في كـتب
ؤرخ الذين عاصروا قيامـها أو جاءوا بعدها وأن مؤرخاً كـ«ابن خلدون» لم يعلم أي ا
شيء عن هذه الـدولة يـؤكـد ذلك زعمه أن حـكم األحسـاء آل من بـني ثعـلب إلى عصـفور
وبنـيه من بـني عامـر وب هـؤالء وأولـئك فتـرة زمنـيـة تقـترب من مـائـة وسبـع عـاماً هي
عمر الدولة الـعيونية فهو يقول : «فقـد جنح األصغر (األصفر) زعيم بني ثعلب في جعل
احلكم وراثياً في بنيه من بعده في بالد البحرين فظلوا يتولون األمور فيها حتى ضعف
أمرهم وانقرضوا وخلفهم في حكم هذه البالد «بنو عقيل» الذين عادوا إلى ديارهم بعد
أن تغـلب عـليـهم السالجـقـة في اجلزيـرة العـربـية» وقـد ذكر «أبـو سـعيـد» صاحب كـتاب
ـنورة سـنة ـدينـة ا ـغرب» أنه سـأل أهل الـبحـرين الـذين قابـلـهم في ا غـرب في حـلى ا «ا
لك فيها لبني عامر بن عوف بن عامر بن عقيل»(١) أما بنو ٦٥١هـ عن بالدهم فقالوا : «ا

ثعلب فأصبحوا في جملة رعاياهم.
(١)  ابن خلدون : التاريخ ج ٤  ص٩٢.
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من هـنا تـتضح أهـميـة ديوان هـذا الشـاعـر وشروحه في حـفظ هذه الـصفـحات من
ـكن التعـويل عليه فـي كتابة تـاريخ الدولة ـصدر الوحـيد الذي  تـاريخ البالد باعـتباره ا

العيونية في بالد البحرين.

وقد حظي هذا الـديوان بشيء من الشـهرة واالنتشـار يؤكد ذلك وجود مـخطوطاته
ـية وقد بـلغ عدد مـا  حصره مـنها في مكـتبـات عدد كبـير من الـعواصم العـربية والـعا
ـكرمة حتى اآلن أربـعاً وخمـس مـخطـوطة كمـا طُبع أربع مـرات كانت األولى في مـكة ا
سنـة ١٣٠٧هـ وقد قـام بطـبـعهـا على نـفقـته الشـيخ «عبـدالـله بن سعـيد بـاخطـبة» من أهل
ـدينة «بومباي» بالهنـد وقد  الطبع بوساطة احلجر وكانت مكة وكـانت الطبعة الثانية 
على نفقة نخبة من محبي األدب من أهل األحساء تصدرهم الشيخ «عبدالعزيز بن أحمد
الـعويصي اخلالدي» وكـان الذي قام بجمع قصـائدها الشيخ «حمـد العيوني» أما الذي
أشرف عـلى طبعها وراجعها فهـو الشيخ «محمد بن إبراهيم اجلـغيمان» وطبع مرة ثالثة
عـلى حـسـاب الـشـيخ «عـلي بن عـبـدالـله آل ثـاني» حـاكم قـطـر األسـبق ونـهـضت مـكـتـبـة
ال» بـطـبـاعة الـتعـاون الـثـقافـي باألحـسـاء لـصاحـبـهـا الـشيـخ «عبـدالـله بن عـبـدالرحـمن ا
الـديوان ونشـره محقـقاً وكـان الذي حقـقه بتكـليف مـنها األسـتاذ عـبدالفـتاح احللـو كما

أجريت حوله بعض الدراسات منها :
قرب حياته وشعره» قام بها األستاذ عمران العمران. ١- دراسة رائدة بعنوان «ابن ا

ـقـرب حــيـاته وشــعـره» قـام بــهـا الـدكــتـور عــلي عـبـدالــعـزيـز ٢- دراســة بـعــنـوان «عـلي بـن ا

ـقدمـة تاريـخيـة عن الدولـة العـيونـية اخلضـيري لـنيل شـهادة الـدكتـوراه استـهلـها 

تقدم بها في سنة ١٤٠١هـ.

٣- دراسة بـعنوان «إقلـيم البحرين في الـعصر العـباسي» رسالة مـاجستيـر من إعداد الدكتور

ديرس تتضمن تاريخ الدولة العيونية تقدم بها في سنة ١٤٠٤هـ. عبدالرحمن ا

٤- دراسة تاريخـية جيدة بعـنوان «ابن مقرب وتاريخ اإلمـارة العيونيـة في البحرين» أعدها

ـؤلف حـاول بـتـكلف شـديـد إثـبـات انـتـماء الـدكـتـور فـضل بن عـمار الـعـمـاري إال أن ا
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عـقيدة الـشاعـر للمـذهب الزيدي وهـذا أمر بالغ الـغرابـة جداً حيث ال يـذكر للـزيدية

ه فإنني أكتفي ناقشة هذا الزعم وتفنيد قام ال يتسع هنا  في هذه البالد وجود وألن ا

ـذكور مـن قصـيـدت في ـؤلف ا بـاإلشارة إلى الـقـول إن رائـحة الـتـشيـع التي اشـتـمـها ا

ـا تـسـلـلـتـا إلى بـعـض نـسخ الـديـوان من شـعـر شـاعـر آخـر من أهل ـقـرب ر شـعــر ابن ا

ذكور بنحو خمسـة قرون(٢).  قرب» جاء بعد الشاعر ا األحساء يدعى «علي بن ا

ـا جتـدر اإلشـارة إلـيه أن بـعض مخـطـوطـات الـديـوان ومطـبـوعـاته تـشـتـمل على و
ادة هذا الكتاب الذي صـادر  علومـات عن الدولة العيونـية وتمثل أهم ا شـروح زاخرة با
أضـعه بـ يــدي الـقـار الـعـزيـز. ويــنـبـغي أال يـغـيب عـن الـبـال أن شُـرّاح الـديـوان حـ
أوردوا ما أوردوا من أخبـار الدولة العـيونية لم يـضعوا في اعتـبارهم أنهم يكـتبون تاريخ
ـؤرخ مراعـاته من تـسـلسل احلـوادث ودقـة تواريـخـها الـدولـة فيـراعـون ما يـنـبغي عـلى ا
وصـحـة أسمـاء من ينـسب إلـيهم حـدوثـها لـذلك لم يـسلم بـعض تـلك الروايـات من بعض
الـشـوائب كـوجـود تـاريـخـ مـخـتـلـفـ حلـادثـة واحـدة وإسـنـاد واقـعـة مـعـينـة فـي رواية
لـشخص وإسـنادهـا في رواية أخـرى لشـخص آخر وبـخاصـة عنـدما يـكون الـشخـصان
ـا في الــكـنى واأللـقـاب وهـذه إشــكـالـيـة تُـوقع من مـشـتـركــ في االسم واسم األب ور
يـتـصدى لـكـتابـة الـتـاريخ العـيـوني في شيء من احلـيرة إزاء تـرتـيب األحداث وتـنـسيـقـها
وحتديد أبطالها ويظل احلس التاريخي والقرائن السبيل الوحيد لدى الباحث في األخذ
بروايـة دون أخـرى حـ يعـرض له شيء من اإلشـكـال واللـبس وهـذا مـا اقتـضـاه مـنهج
ـة تـلقـيـتهـا من مـؤسسـة جـائزة الـبحث في هـذا الـكتـاب الـذي جـاء استـجـابة لـدعـوة كر
عـبدالـعزيـز سـعود الـبابـط لإلبـداع الـشعـري ليـكون ضـمن أعـمال دورتـها الـثامـنة في

قرب . هرجان اخلاص بتكر علي بن ا ا
(٢) عـاش في أواخـر القـرن احلادي عـشر وأوائل الـقـرن الثـاني عشـر الـهجـري وكـانت وفـاته في منـطـقة احلـويزة حـيث كان
شعشـعي الذين حكـموا احلويزة واجلـزائر واحملمّرة ونواحي من شعشعي» من أسـرة ا يشغل مناصب هـامة لدى «شّبـر ا
ـقرب هـذا في عـدة مصـادر مـنهـا كتـاب «مـعارف الـرجال» البن حـرز الـدين النـجـفي وكان قـد أخذ الـبصـرة وقـد ورد ذكر ابن ا
ـتأخـر هو قـرب ا ـعلـومـات اخلاصـة به عن رجل من أهل األحـساء يـقـيم في منـطـقة الـدورق «الفالحـيـة» ذكر أن عـلي بن ا ا
شعشعي» فقد ترجم له وأورد شيئاً من شعشعي «جلاسم ا قرب هذا ذكر في كتاب تاريخ ا جده من قبل األم كمـا ورد البن ا

نطقة الشرقية األدبي. شعره اعتماداً على إفادة شفوية من احلاج «جواد الرمضان» عضو مجلس إدارة نادي ا
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كمـا اقـتـضى مـنهج الـبـحث أيـضاً جـعـله في قـسـم اشـتـمل كل مـنهـمـا عـلى عدة
فـصول وقـد تـضمن الـقـسم األول بيـان مـوقع وحدود الـدولـة العـيونـيـة وألقى شـيـئاً من
ـســيـرة الـتـاريـخـيـة لـهـذه الـبالد مـنــذ الـعـصـر اجلـاهـلي إلى قـيـام الـدولـة الـضـوء عـلى ا
ـوضوع هذا الكـتاب وذلك بذكر لُمع العيـونية بالـقدر الذي يقتـضيه بيان الـبعد الزمني 
ـا تـنـاولـتـه بـتـفـصـيل أكـثـر فـي عـدة إصـدارات سـابـقـة كـكــتـاب «تـاريخ هـجـر» وكـتـاب

«احلركة الفكرية واجتاهاتها في شرق اجلزيرة العربية وعُمان».

أما الـقسم الثـاني من هذا الـكتـاب فقد عـاجلت فيه االنـتفـاضات التي مـهدت لـقيام
الدولة العـيونية علـى يد مؤسسهـا عبدالله بن علي الـعيوني وجناحه في توحـيد أجزائها
واألحوال الـسياسـية في عـهده وفي عـهد من جـاء بعـده كمـا ركزت عـلى عرض أوضاع
ــد واجلـزر مــنـذ عــام ٥٣٨هـ إلى أن أفل جنم الــدولـة الـبالد ومــا اعـتــراهـا مـن أحـوال ا

العيونية في عام ٦٣٦هـ. 

وقـد عُـني الـكـتاب بـالـكـشف عن مـكـانة الـدولـة الـعـيـونيـة ودورهـا في الـقـضـاء على
الــقـرامــطــة ومــحـو آثــارهم ورصــد أهم األحــداث الــسـيــاســيــة خالل حــكم الــعـيــونــيـ

وصراعاتهم وما مرت به دولتهم من أطوار القوة والضعف.

ـادة التـاريخـية لـهذه الـدولـة من عدة أبـحاث ودراسـات إلى جانب وقـد استـلهـمت ا
قرب الـصادر في الـطبعة ـقرب وشروحه وأخص مـنها بـالذكر ديـوان ابن ا ديوان ابن ا
الـثانية بـتاريخ ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م عن مكـتبة التـعاون الثـقافي ومصورة نـسخـة مـخطوطة
ؤسـسة جـائـزة عبـدالعـزيز ـقـرب العـيوني خـاصـة  من ديـوان الشـاعر األمـيـر علي بن ا
ذكـور سـعـود البابـط لإلبداع الـشعري وهي مـخطوطــة نادرة لشـرح ديوان الشـاعر ا
ـدينة مـشهـد في إيران حتت الرقم ٤٨٣٣ واسم ـكتـبة الرضـوية  مـودعة أصـولها في ا
ناسخـها «محمـد بن علي بن محـمد النجـار احلسـاوي» تـاريخ النسـخ ٣ من ربيع األول
ـفيدة مـا لم يرد في ما اطّـلعنا ـعلومات ا سنــة ٩٦٣هـ وقد ورد في هذه اخملـطوطة من ا
عليه من النسخ األخرى للديوان كما أنها األكثر ضبطاً ودقة لألسماء واألحداث وإن لم
تسـلم تمـاماً من اخللـط والتضـارب والزيـادة والنـقص والتصـحيف الـذي يعـود أكثره في

ما أرى ألخطاء النُسّاخ.
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صدر األهم للمعلومات اخلاصة بالعيوني نطلق اعتبرت هذه النسـخة ا من هذا ا
ا يخصه من خـطوطة الديوان وقد ذيـلت كل فصل  وإلـيها أشير في هـوامش الكتاب 
الـهـوامش وال أدّعي أنني بـهـذا اجلهـد قـد وضـعت دراسة وافـيـة عن تاريخ هـذه الـدولة
ـصـادر واألدوات ال يسـاعـد علـى إخراج مـثل تـلك الدراسـة وأقـصى ما ـتاح من ا ألن ا
أرجـوه أن يـقـتــرب هـذا الـكـتــاب من الـغـرض الــذي أُعّـد من أجـله فــإن حـظي بـذلك فـإن
الـفـضل بـعـد الـله يـعـود لـصـاحب هـذه اجلـائـزة الـذي أبت يـده احلـانـيـة إالّ أن تـمتـد إلى

قرب» فتنصفه من أهله ومن الدنيا ومن الزمان. شاعر احلماسة والطموح «علي بن ا

فالـله نسأل أن يجعل هذا العـمل خالصاً لوجهه وأن يجـعله زيادة في ميزان حسنات
تنوعة خير الثواب. من دعا إلى تأليفه وأن يثيبه على ما يبذل في وجوه اخلير ا

واحلمد لله رب العا

ال عبدالرحمن بن عثمان ا

في تاريخ ١٥/٩/١٤٢٢هـ
وافق ٢٠/١١/٢٠٠١م ا

✸✸✸✸
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القـســــم األول

مالمـح احلياة احلضارية
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الفصل األول
األحوال الطبيعية والتشكيل السكاني

وقـــع:  أ ـ ا

تشـغل الدولة العيونية اجلـزء الشرقي من شبه اجلزيرة العـربية وهو ما كان يعرف
تـاريخـياً «بـهجـر» أو «البـحرين» ثم «األحـسـاء» وقد أطـلقت هـذه األسمـاء على األراضي
ـقـابـلة له من الـواقـعة شـرقي اجلـزيـرة الـعربـيـة عـلى الـشاطـئ الغـربي لـلـخـليج واجلـزر ا

«البصرة» شماالً إلى «عُمان» جنوباً ومن «الدهناء» غرباً إلى اخلليج شرقاً .

ولم يكن البلـدانيون واجلغرافيون على اتـفاق في حتديد مدلول االسم الواحد ففي
ح يتـسع مدلول «هجر» و«الـبحرين» ليـشمل اإلقليم كله عـند باحث كمـا هو احلال عند
و«الدمـشقي»(٣) جند االسم نـفـسه يضـيق فيـختص بـجزء من «ياقوت»(١)و«أبي الفداء»(٢) 
اإلقلـيم أو مدينـة منه كـما هو احلـال عنـد «ابن رستة»(٤) وأمـثاله حـيث يجـعلون كالً من
هجـر والبحـرين مدينـة قائمة بـذاتها ولـعل األصل في كل من هذين االسـم كان كذلك
ديـنتـ وتـعاظم أهـميـتهـا سيـاسـياً أو اقـتصـادياً جـعل اسمـها في وأن ازدهار إحـدى ا

وقت ازدهارها يطلق على اإلقليم كله ويصبح علماً عليه .

صادر عـلى اإلقليم اسم «هـجر» باعـتبار مـدينة «هـجر» حاضرة ومن هـنا أطلـقت ا
اإلقليم وأهم مدينة فيه وكذلك احلال بالنسبة إلى «البحرين» .

ويــبـدو أن الـتــنـافس عــلى هـذه األســمـاء ظل جـاريــاً بـ مــنـاطق هـذه الــبالد حـتى
دن الـداخـليـة مـنـها بـاسم «هـجر» ثم تقـاسـمت هـذه األسمـاء في مـا بيـنـهـا فاخـتـصت ا
ـدن الـسـاحـلـيـة كـمـا اسـتـأثـرت جـزيرة «األحـسـاء» واقـتـصـر اخلط عـلى «الـقـطـيف» وا

«أوال» باسم البحرين .
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ـثل احلـدود اجلـغـرافيـة والـبـشـرية واالقـتـصـادية ذكـورة  وهذا اإلقـلـيم بـحـدوده ا
للدولة العيونية ولو أن مجـال نفوذها قد تعدى هذه احلدود كثيراً أثناء حكم األقوياء من
أمـرائـها من أمـثـال «محـمـد بن أبي احلـس أحـمـد» الذي وصل نـفـوذه من «نزواء» إلى

قرب بهذا الصدد:  «حلب» يقول ابن ا
ـــــــلـكُ الـــــــذي مـــــــنــــــــعتْ وأحـــــــمـــــــد ابــــــــنُـه ا

(٥) مـــــــا بـــــــ نـــــــزوى ســــــرايـــــــاه إلـى حـــــــلبِ

قـرب ما بـاشـر فإن في شـعـر ابن ا وإذا كـان هذا الـنـفوذ لم يـصل إلى حـد احلـكم ا
قرب: يشير إلى وجود شيء منه حيث كان يُجبى له اخلراج من هذه اجلهات يقول ابن ا

وأتـتْ إلــــــــيـه بــــــــاخلــــــــراج مــــــــطــــــــيــــــــعـــــــــةً
ـــــــــمـــــــــانِ خـــــــــوفـــــــــاً من الـــــــــغـــــــــارات أهـلُ عُ

ويـبـدو أن هذا اخلـراج قد جـاء بعـد تـسويـة صلح واسـترضـاء لـكثـرة ما كـان يشن
قرب:  عليهم من حروب يقول ابن ا

وإن ســــــلــــــمـتْ نــــــفـسُ األمــــــيــــــرِ مــــــحــــــمــــــدٍ
شـــــــكـتْ مـن ســـــــرايـــــــاه عُـــــــمـــــــان وعَـــــــمّــــــانُ

وســــــــارت إلـى أرض الــــــــشــــــــآمِ جـــــــــيــــــــوشُهُ
ـــــتـــــنع مـــــنـــــهـــــا زَبـــــيـــــد ونَـــــجــــران(٦) ولم 

ويقول: 
حـــــمـى الـــــبــــــرَّ من حــــــدّ الـــــعــــــراقِ فـــــحـــــازهُ

(٧) إلـى الــــشـــام واســــتــــولى عــــلـى حـــدّ نــــاعبِ

ـناطق تـمثـل للـدولة الـعيـونيـة في أيام األمـير فـهذه األبـيـات توضح بـجالء أن هذه ا
ا تـمتـعت الدولـة العـيونـية في «محـمد بن أحـمد» مـجال نـفـوذ اقتـصادي وعـسكـري ور
مناطق أخرى ببعض النفوذ السياسي كما هو احلال في عهد «الفضل بن محمد» الذي
منـحه اخلـلـيـفـة شـيـئـاً من الـوجـاهـة الـسـيـاسـيـة في األطـراف احملـاذية لـبالده مـن فارس

قرب بهذا الصدد(٨):  والعراق يقول ابن ا
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وقـــــــــضـى إلـــــــــيـه أن حـــــــــكـــــــــمــكَ نـــــــــافــــــــــذ
مــــــاضٍ بــــــأكــــــنـــــاف الــــــعــــــراقِ وتُــــــسْـــــــتَـــــرِ

لحقة بآخر الكتاب). (انظر خريطة بالد البحرين في عهد الدولة العيونية ا

ب ـ األحوال الطبيعية
السطح والتضاريس:(٩)

يتشكل سطح هذا اإلقليم من سهول ساحلية على طول الشاطئ الذي تشكل السبخات
احلة أكثر أجزائه وهو سهل منخـفض ال يزيد ارتفاعه عن سطح البحر أكثر من مائتي متر ا

في الغالب وسهول وسطى أكثر اتساعاً وهي تنحدر من الغرب إلى الشرق.
الصحارى:(١٠)

وتـشـمل الكـثـبان الـرمـلـية الـصـفراء الـتي يـبـلغ ارتفـاعـهـا أحيـانـاً عشـرات األمـتار
وتـتخذ أشـكالها غـالباً شـكل حذوة الفرس(١١) وهي غـير مسـتقرة فيـسبب حتركـها بفعل
تاعب ح يضـطرهم زحف الرمال إلى التحول الريـاح والعواصف للسكان كـثيراً من ا

عن مواضعهم إلى مواضع أخرى(١٢) .

ومن أهم تــلك الـصــحـارى صـحــراء هـضـبــة «الـصـمــان» وقـد سُـمّــيت بـهـذا االسم
لصالبـة أرضها وتـمتـد من خط عرض ٢٧ شمـاالً حتى واحة «يـبرين» في اجلنـوب بطول

٣٨٠ كم وعرض من الشرق إلى الغرب يتراوح ب ٨٠ و٢٢٥ كم .

و«الصـمـان» أرض واسـعـة بـها حـزوم مـرتـفـعـة وسـهول وأوديـة وبـهـا مـراعٍ جـيدة
وخبارٍ جتتمع فيها مياه األمطار .

اء سوى مـا يتجمع في اخلباري و«الصمان» بصـفة عامة منـطقة جافة خـالية من ا
طر في مواسمه . من ا

اجلبال: 

في «األحساء» جبال كثيرة منبثة في طول البالد وعرضها وتتخذ شكل تالل منعزلة .
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السواحل واجلزر(١٣): 

تـبـلغ سواحل هـذه الـبالد في امـتـدادهـا من «البـصـرة» شـمـاالً إلى «عُمـان» جـنـوباً
رجانية مئات الكيالت ويتكون معظمها من شـواطئ رملية متعرجة تكثر فيها الشعاب ا
ويتـخللهـا عدة أغوار وخلـجان يصلح أكـثرها الستـقبال السـفن منها خـليج «جراء» وهو
خلـيج واسع تقع في مـدخله جـزر البـحرين وبه مرفـأ «العُـقير»(١٤) وهـو قليل الـعمق تـكثر
دينـة القـطيف وفيه رجـانية ثم يـليه خـليج «كيـبوس» احملـاذي  فيه الـصخـور والشعـاب ا
تـقع جـزيـرتـا «تـاروت» و«دارين» وهــو غـيـر صـالح لـرسـو الـسـفـن الـكـبـيـرة ثم بـعـده من
ـسـلمـيـة» قـرب «اجلبـيل» وهـو مـسـدود من ناحـيـة الـبحـر بـجـزيرة الـشـمـال يقع خـلـيج «ا
ـسلمـية» وفي «أبوعـلي» وفي وسـطه تقع جـزيرة «جـنة» وعـلى مقـربة مـنه تقع جـزيرة «ا
الـشـمـال أيـضـاً يـقع خـلـيج صـغـيــر بـ «مـنـيـثـة» و«رأس الـتـنـاقـيب». ويـشـذ عن امـتـداد

الساحل رؤوس من أهمها: 

١ - شـبه جـزيـرة قـطـر:  وهي عــبـارة عن لـسـان كـبـيـر مـن الـيـابـسـة يـتـوغل داخل
اخلليج العربي بطول ١٣٥ كم تقريباً وبعرض ٦٥ كم .

٢ - رأس تنـورة:  ويـقع في الطـرف الـشمـالي من خـليج «كـيـبوس» ويـتوغل داخل
البحر إلى مسافة تمكن السفن التجارية الكبيرة من الرسو على مقربة منه .

٣ - رأس السفّانية .

٤ - رأس مشعاب .

٥ - رأس الزور عند حدود الكويت .

وهـنــاك رؤوس تـقع في الـكــويت نـفـســهـا وهي:  «رأس عـجــوزة» وتـقـوم عـلــيه مـديـنـة
الكـويت ورأس األرض ورأس القلـيعة في اجلـنوب وتتـناثر أمـام هذه السـواحل عدة جزر
لـكة البـحرين وتقع فـي اخلليج الـكائن ب من أهمـها مـجموعـة اجلزر التي تـتكـون منهـا 
شبه جزيرة قـطر وسواحل األحساء وأكبرها جزيرة الـبحرين ويبلغ طولها ٥٠ كم ويتراوح
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عرضـها بـ ١٣و١٦ كم وفي الشـمال الـشرقي مـنهـا تقع جـزيرة «احملـرّق» وبالـقرب مـنها
جـزيـرة «سـتـرة» وجـزيـرة «الـنـبي صـالح» وجـزيـرة «أم الـنـعـسـان» الـواقـعـة إلى الـغـرب من

جزيرة البحرين وهناك أرخبيل جزر «حوّار» التي يبلغ عددها إحدى عشرة جزيرة(١٥) .

ناخ:  ا

تـقع هـذه الـبالد ضـمن الـنطـاق الـصـحـراوي القـاري ورغم امـتـدادهـا الـطـويل على
ـداري بعدة سـواحل اخللـيج فإن أثـره على مـناخـها ضـئيل جـداً ويتـميـز منـاخهـا شبه ا

خصائص منها: 

ناطق الـساحلية فـيكون معدل ارتفاع درجة احلرارة بـصورة عامة وبـخاصة في ا
متـوسط درجـة احلرارة الـعـظمـى في فصل الـصـيف ٤٢ درجـة أما الـدنـيا فال تـنـخفض
إلى أقـل من ٢٩ درجة أما في فصل الـشتاء فتـبلغ درجة احلرارة الـعظمى ٢١٫٥ درجة
والـصــغـرى ٩٫٥ درجـات ويـالحظ في بـعض األحــيـان أن درجــة احلـرارة تـتــذبـذب بـ

قدار خمس درجات في بضع ساعات خالل اليوم الواحد . هبوط وارتفاع 

أمـا الرطـوبة(١٦)فـإنهـا تكـون مرتـفعـة في فصل الـصيف وتـكون نـسبـة الرطـوبة في
ناطق الساحلية وذلك بتأثير قربها من اخلليج واألمطار ناطق الداخلية أقل منها في ا ا
توسط أقل من ٢٥٠ مـلميتراً ويـهطل أكثرها قليلـة بصورة عامة حـيث يبلغ معـدلها في ا

في فصل الشتاء.

ياه(١٧):  ا

نظراً لقـلة األمطار وندرة سقوطها علـى هذه األراضي فإن العيون واآلبار اجلوفية
ـيـاه في مـعـظم أراضي اإلقـليم إال أن ـصـدر الـوحيـد لـلـمـيـاه ورغم وجود هـذه ا تـمـثل ا
القـدر األعـظم مـنـها يـتـركـز في واحـتي «األحسـاء والـقـطـيف» وجزر الـبـحـرين فـفي هذه
يـاه العذبـة ب الـصخور الـرسوبـية الـكلسـية وألن هـذه الرواسب آخذة نـاطق توجـد ا ا
ـيـاه اجلـوفـيـة تـتـحـرك في هـذا االجتـاه من خـالل الـشـقوق ـيل نـحـو الـشـرق فـإن ا في ا
وجودة ب الـصخور فتتخذ شكل أنهار مـغمورة حتت سطح األرض وح تسمح لها ا
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الظـروف الطبـيعيـة أو احلفـريات بالـظهور عـلى وجه اليابـسة فـإنها تـندفع بفـعل الضغط
الشـديد وجتري على وجه األرض في صورة أنهار نسـبية تختلف مقاديـر كميات مياهها

من مكان إلى آخر .

ومن هذه العيون ما هو جارٍ عـلى سطح األرض ومنها ما يستخرج ماؤه بالدالء أو
اآلالت وتنتـشر بكـثرة في واحات الـبالد كواحة األحسـاء وواحة القـطيف وواحة اجلوف
ياه وواحـة اخلن وواحة عقـلة وواحة يبـرين وجزر البحـرين ومن أشهرها وواحة وادي ا
في األحـساء وفي الـقطيف عـ اجلوهـرية واخلدود واحلـقل وأم سبـعة وفي الـبحرين

«ع عذاري» وفي القطيف «ع داورش»(١٨) .

ج ـ السكان والهجرات: 

تـشـير نـتائـج األبحـاث األثريـة إلى أن شـرقي اجلـزيرة الـعربـيـة واألراضي األخرى
ـطلة على اخلليج كـانت من أقدم األراضي التي عرفتـها حياة االستيـطان البشري منذ ا

أقدم العصور وأنها كانت مأهولة بالسكان منذ خمس ألف سنة .

حركة االستيطان والبناء السكاني: 

ـنطقة على حد قول السير «ويلسون»(١٩) منذ نحو سبعة دون لهذه ا يبدأ التاريخ ا
آالف سنـة عنـدما زحف عـلى إيران وشـواطئ اخللـيج جنس طويـل الرأس يرجح أنه من
تراكمة كاخلـزف واألسلحة أن ثقافة آسـيا الوسطى ويتضح مـن مخلفات هذا اجلنـس ا
ـادية تـعـد أقدم مـا رسب في هـذه األراضي من الـثقـافات ويـعـتقـد الـباحـثون أن هؤالء ا
ـا اشــتـهــرت بــزراعـته هــذه األراضي من أهم الــعــوامل الـتي شــجــرة الـنــخـيـل وهي 
ـؤكد أعظم عامل سـاعدت على استـيطانهـا منذ العـصور السحـيقة فـقد كانت من شبه ا

فردي في حياة اإلنسان األول في تلك الفترة .

وطن األول ويـرجح العـلـمـاء أن شرقي اجلـزيـرة الـعربـيـة وجنـوبـهـا الشـرقي كـان ا
لـلـجـنس الـسـامي كـاآلرامـيـ والـفـيـنـيقـيـ والـكـلـدانـيـ واآلشـوريـ وقـد أشـار قـدماء
ـؤرخ إلى أن «يبرين» الواقـعة جنوبي مديـنة األحساء كانت ضـمن مواطن أبناء «سام ا
ابن نوح»(٢٠)وقـد سـكـنـتـهـا بـعض الـبـطـون مـن عـاد كـمـا أن الـكـشـوف األثـريـة قـد أيدت
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ـوضع عالوة على وجـود اآلثـار والشـواهد الـتاريـخيـة التي ـبكـر في ذلك ا االسـتيـطان ا
تـدل عـلى أن أقـوامـاً من عـاد وإرم قـد اسـتـوطـنت مـواطن في بالد الـبـحـرين مـنـهـا عـلى
ـثال «ثـاج» فقـد وجدت هنـاك ركيّـة نسبـت إلى « لقمـان بن عاد» وقـد أشار أحد سبيل ا
الشعراء إلى قصر له بثاج استخـدم في بنائه حجارة كانت «إرم» قد استعملتها في بناء

لها هناك فهو يقول: 
بـــــنــــــيتُ بـــــثـــــاجٍ(٢١) مـــــجــــــدالً من حـــــجــــــارةٍ

ألجــــــــــــعــــــــــــلَـه عــــــــــــزّاً عــــــــــــلـى رغـم مـن رَغَــمْ
أشمَّ طــــــــواالً يــــــــصـــــــخـب الــــــــطـــــــيــــــــرُ دونَهُ

ّـــــــــــــا أعـــــــــــــــــــدّتْ لـه إرَم لـه جــــــــــــنـــــــــــــدل 

نتسبة إلى إرم: بنو كما سكـن هذه األراضي أيضاً من قبائل «طسم» و«جـديس» ا
هف وبنو زريق وبنو مطر على حد ما جاء في كتاب القرون اخلالية البن جرير .

تـنـقـلـة يـعـودون بـأصولـهم إلى ـريـخـات من قـبـائل قـطـر ا ويـذكـر األلوسي(٢٢) أن ا
ـصـادر من بـ ـشـقّـر بـهـجـر كـمـا ذكـرت ا «طـسم وجـديس» ومن آثـار هـؤالء حـصن ا
» ومنهم الـعمـالقة أوالد «عـمليق بن سـكان البـحرين السـاميـ قوماً عـرفوا «بالـكنـعانيـ
الود ابن سـام بن نوح» ومن هـؤالء تنـحدر قـبيـلة «جـاسم» التي سـكنت كالً من الـبحرين
وعمـان وإلى الكـنعانـي هـؤالء ينـتسب «الـفيـنيـقيون»(٢٣) الـذين اتخـذوا من جزر اخلـليج
توسط .  وسواحله الغربية سكناً لهم وذلك قبل نزوحهم إلى سواحل البحر األبيض ا

» فـقـد كانت مـوطـناً لـشـعوب ـوطن األول «للـفـيـنيـقـي وكـمـا كانت هـذه األراضي ا
» ومنها هاجروا إلى بالد الرافدين . » و«الكلداني أخرى «كالسومري

ويذكـر الدكـتور «جـواد علي» أن هـناك من يـزعم أن السـومريـ قدموا إلـى العراق
ـون» وكانت من الـبـحرين  وكـانت الـبـحرين تـعـرف في الـنصـوص الـسـومريـة بـاسم «د
مـحطـة مهـمة يـنزل فـيهـا النـاس في هـجراتـهم نحـو الشـمال. ويـسود االعـتقـاد اليـوم ب
ا » الذين استوطنوا األقسام اجلنوبية من العراق إ علماء التاريخ القد أن «الكلداني
جاءوا إلى تـلك األراضي من شـرق اجلـزيـرة العـربـية الـواقـعـة على الـسـاحل الـغربي من
ـيالد ثم زحفـوا نحـو الشـمال حـتى وصلوا اخلـليج وذلك في أواخـر األلف الثـاني قبل ا
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إلى «بـابـل» وقـد ذكـر «اسـتــرابـون» أن «اجلـرهـاء»(٢٤) كـانت مــوضـعـاً لـلـكـلـدانـيـ وأن
البحرين كانت في حوالي سنة ١٧٥٠ ق.م في يد قبيلة اسمها  «آجارم»(٢٥)وهم أهل مدينة هجر .

وح عـرف اليـونـانيـون الـسبـيل إلى شـواطئ اخللـيج أخـذت تظـهر عـلى شـواطئه
عدة سالالت من أ مخـتلفة يـتألف معـظم أفرادها من بقـايا جيوش اإلسـكندر ومن جاء
بعده من ملـوك اليونان والرومـان حيث أنشأت جـيوشهم عدداً من احملـطات على امتداد
رور يـاه و ـؤن وا ـا حتتـاج إليه من ا شواطئ اخلـليج وذلـك لتـزويد أسـاطيل الـسفن 
األيام حتولت تلك احملـطات إلى مرافق جتارية ومستوطنـات لتلك اجلماعات وعندما زال
نفـوذ الرومـان بزوال الـدولة الـسلـوقية(٢٦)من األراضي العـراقيـة ضعـفت تبـعاً لـذلك تلك
رافق وتضـاءل نشاطهـا فغادرها بـعض سكانهـا من الروم وانصهـر من بقي منهم في ا

. (٢٧) بوتقة عموم السكان احمللي

سـتوطـنـات والقـبائل وقد سـجل «اسـترابـون وبـطلـيمـوس» أسـماء عـدد من تلـك ا
وقع شـرقي اجلزيـرة في ملتـقى طرق الـتجارة ومـا تتـميز به من التي تـقطنـها ونـظراً 
نـشاط اقـتصـادي فقـد استـقطـبت العـديد من اجلـاليـات من مخـتلف األجـناس فـكانت
ـستقرين ومنهم تـتألف الفئات العـاملة في مختلف اجملاالت تـشكل جزءاً من السكان ا
االقتـصاديـة كالـقطـاع الزراعي والـصنـاعي والـتجـاري كمـا ترجع إلى أكـثرهم مـلكـية
معـظم األراضي الزراعية وذلك قـبل أن تتغلـب عليهم الـعناصر الـعربية فـتصهرهم في

بوتقتها ومن تلك اجلاليات: 

اء  (١) « الـنبط »: وهم جـيل من العـجم سـموا بـذلك لكـثرة الـنـبيط عـندهم وهـو ا
ــسـعــودي أنــهم من ساللــة «الـنــبــيط بن مــاش بن عـيـالم بن سـام بن ويـرى ا
ن ظـلت لـهم بـقـايا فـي البالد حـتى الـعـصـر احلـاضر نوح»(٢٨)ولـعل هـؤالء 

فقد عرفوا بنشاطهم في مجال الفالحة والزراعة .

(٢) «السبابجة»:  ويقال عنهم «السيابجة» .

(٣)  «الزط » :  وهم جيل من الهند على ما يروي األزهري عن الليثي واختلف فيهم
فـقـيل هم الـسـبـابـجـة. وقـال الـقـاضي «عـيـاض» هم جـنس من الـسـودان طـوال

ويرى «عبدالرحمن عبدالكر النجم»(٢٩) أن «الزط» ساللة هندية األصل .
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(٤) «اجلرامقة»:  ويتألف معظم أفرادها من النبط والعجم .

ـا كـانــوا يـتـمــتـعــون به من نـفـوذ (٥) «الـفــرس»:  ويـشـكــلـون أهم هــذه اجلـالـيــات 
سياسـي ومكانة اجتـماعية متـميزة فقـد ربطتهم بالـعرب صالت التعـاون والتناحر
عــلى الـســواء ومن أبـرز رجــالـهــا في الـبــحـرين عــنـد ظــهـور اإلسالم «فــيـروز بن
ـرزبـان آسـيابـخت بـن عـبدالـله»(٣١) وقد دخل ـكـعـبـر» و«ا ـلـقب «بـا جـشيش»(٣٠) ا
األخير اإلسالم. وكان لـكل من اجلاليات السـالفة الذكـر عادات وتقاليـد ومعتقدات

ظلوا يتعصبون لها ويحافظون عليها إلى ما بعد ظهور اإلسالم.

ـراتب العـاليـة والنـفوذ لـذا لم يتـقبل وكان بـعض هؤالء يـتمـتعـون بالـثراء واجلـاه وا
أكـثـرهم الـدخـول في اإلسالم حـ دُعـوا إلـيه وآثـروا دفع اجلـزية(٣٢) عـلى الـنـقـيض من
عـرب الـبـحـرين الــذين هـدتـهم سالمـة فـطــرتـهم وبـسـاطـة حـيـاتـهـم وثـقـافـتـهم إلى سـرعـة
االسـتـجابـة لـلدعـوة اإلسالميـة واالنـضواء حتت رايـتـها . وحـ هـبت زوبعـة االرتداد عن
ـرتـدين بـقـيادة اإلسالم سـارعت تـلك اجلـالـيـات غيـر الـعـربـيـة إلى االنـخـراط في ركـاب ا
«احلطم بن ضبيـعة» زعيم بكر بن وائل وخـاضت معه القتال ضـد قبيلة عـبدالقيس التي
على العبدي» وح انهارت آمال ثبتت على إسالمها بتوجيه من زعـيمها «اجلارود بن ا
رتدين في إطفاء جذوة اإلسالم وخسروا رصـيدهم االجتماعي وامتيازاتهم السياسية ا
رحل أكـثرهم عن هذه البالد ومـنذ ذلك احل صارت الغـلبة في بالد البحـرين للعناصر
ؤلفة من قبيلـة عبد القيس وبعض القبائل األخرى «كبني تميم» و«بكر بن وائل» العربية ا
و«قضاعة وإيـاد واألزد» وغيرهم حيث نـزحت إلى هذه اجلهات عشـائر كبيـرة منهم بعد
أن تركوا «تهامة واليمن» في إثر انهيار «سد مأرب» وبسبب احلروب وسنوات القحط .

وقد حتققت لـهذه القبائل عـوامل السيطرة عـلى احلياة في هذه الـبالد من جوانبها
دنية وبذلك السياسـية واالقتصادية والـثقافية واالجـتماعية كافـة فانغمست في احلـياة ا
اتـخـذ اجملـتـمع احلـضـري في مــدن بالد الـبـحـرين وقـراهـا شـكالً جـديـداً حـيث صـارت
ـنحدرة من الـقبائل الـعربيـة السالـفة الذكـر تشكل الـلبنـات األساسية البطـون واألفخاذ ا

للبناء السكاني بها .
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وقـد لـعـبت هـذه الـقبـائل أدواراً مـهـمـة في صـنع الـتـاريخ بـهـذه البالد وإن لـم تكن
سـرح بعد علـى مسـتوى واحد فـي التـأثير واالسـتمـرار فقـد غابت «بـكر بن وائـل» عن ا

حروب الردة كما اختفى دور «قضاعة» قبل ذلك .

أمـا «تـمـيم» فـقـد أخـذ ذكـرهـا في الـتالشي واالنـكـمـاش مـنـذ أواخـر الـقـرن الـثـالث
الهجري وظلت «األزد» تواصل دورها العسـكري والسياسي حتى ظهور الدولة العيونية
في مـنـتـصف الـقــرن اخلـامس الـهـجــري حـيث شـاركت في احلـرب مـع الـقـرامـطـة ضـد
األميـر «عـبدالـله بن عـلي العـيـوني» الذي أحلق بـهم الـهزائم فـأجـلى من تبـقى مـنهم إلى

قرب:  عُمان ومن ب من  طرده قبيلتا «حميّ بن عيمان» و«حَدّان» يقول ابن ا
لـــــكـــــنــــهـم أثــــبـــــتــــــوا آســـــاســــهــــــا ونـــــفَــــوْا

عـــــنـــــهــــا حَـــــمِـيَّ بن عَـــــيْــــمـــــانٍ وحَـــــدّانــــا(٣٣)

كن القـول أن قـبيلـة عبدالقـيس كانت األكثـر تأثيراً واسـتمراراً في صنع من هنـا 
التـاريخ السيـاسي لهذه الـبـالد وتسيـير دفـة احلياة بـها وقد تـمثل أوج قوتـهـا وتأثـيرها
في تـأسيس الـدولـة الـعيـونية الـتي حكـمت البالد مـائة وثـمانـية وستـ عامـاً تقـريباً وهي
ـعــلـوم أن الــعـيـونــيـ هــؤالء يـنــحـدرون من هـذه الــفـتـرة مـن ٤٦٨هـ إلى ٦٣٦ هـ ومن ا
القـبيلة وهذا مـا يدفعنـا إلى تسليط شـيء من الضوء على «عـبدالقيس» مـنذ قدومها إلى

هذه البالد وحتى قيام الدولة العيونية(٣٤) .

قبيلة عبدالقيس: 

تعتـبر قبيـلة عبـدالقيس من أبـرز قبائل «ربـيعة بن نـزار» وقد انتـشرت منـازل ربيعة
في كل من «تهامة وجند» وقد ذكر النسّـابون أن لعبدالقيس ولدين هما «أفصى واللبؤ»
وسنـقتصر عـلى ذكر ساللة «أفـصى» فمن هذه الساللـة تفرعت الـعشائر والـبطون التي

استوطنت شرقي اجلزيرة وإليها ينتمي العيونيون .

نسب عبدالقيس: 

ولد «أفـصى» لكيزاً فولد «لكيـزاً» صباحا ًونكرة بطنـاً ووديعة بطناً وولد «وديعة»
ـاراً وعـجالً والـديل بـطـناً عـمـراً وغـنمـاً بـطـنـاً ودهـنـاً بـطـنـاً فولـد «عـمـرو بن وديـعـة» أ

واحلارث بطناً ومحارباً بطناً.
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ار بن عمرو بن وديعة:  بنو أ

ار» مالكـاً وثعلبـة بطناً وعـائذة بطـناً وسعداً بـطناً وعوفـاً واحلارث فولد ولـد «أ
«احلارث» ثـعلـبة بـطنـاً وعـمر بن احلـارث وعامـر بطـناً فـولد «عـامر» عـوفاً ومـرة وربيـعة
وهمـاماً ونعمانـاً وعطية ومـالكاً فولـد «مالك» ربيعـة والوارث وهو عامـر وهداج وعبدالله
ـار» بـكـراً وولد «بـكـر» عـوفـاً وولـد «عوف» وسعـد وعـيـاذاً وسـلـيمـة وولـد «عـوف بن أ
ة بن عوف» ثـعلبـة واحلارث وسعداً ـة فولد «جـذ عـمراً وربيـعة ووائلـة ومرة وجذ
ة» عـدياً بطـناً ومرة وعوفاً وعـامراً وكعـباً ومـعاوية وصـعباً فـولد «احلـارث بن جذ
ـنـعم ولـوذان وولـد «ثـعـلـبة بن وعـمـر وعـامـراً وسـعـداً  فولـد «عـدي» قـيـسـاً ومـالـكاً وا
ـة» حُيـيـاً وسالّغاً ومـعـاوية فـولد «مـعـاوية» حـارثـة ومعـشـراً وقريـعـاً وأسحم وعـبد جـذ
ة» مـالكاً وجـشعمـاً وولد «عوف» عـمراً وولد شـمس وعمـراً وحييـاً وولد«عوف بن جـذ

«عمرو بن عوف» عوفاً وجبالً بطناً وربيعة وربيعاً بطنًا وولد «عوف بن عمرو» عصراً بطناً.

بنو «عجل بن عمرو بن وديعة»: 

ـاً فــولـد «ظـالم» ولـد «عـجـل بن عـمــرو بن وديـعــة» ذهالً وكـاهالً فــولـد «ذهل» ظــا
حداداً وعـمراً وغالـباً فولـد «حداد» ليـثاً بـطناً وثـعلبـة بطنـاً فولد «لـيث» عساسـاً وعامراً

بطناً فولد «عساس» حدرجان وعدياً وأسوى وحيياً وعبد يغوث وحضرمياً.

بنو «محارب بن عمرو بن وديعة»:

ولد «محارب بن عمرو» حطمة وظفراً وامرأ القيس ومالكاً .
بنو «الديل بن عمرو بن وديعة»:

ولد «الديل بن عمرو» ظفراً وعوفاً وعوتقاً .

بنو «غنم بن وديعة بن لكيز»:

ولـد «غـنم بن وديــعـة» عـوفـاً وعـمـراً فـولـد «عـوف» احلـارث ورفـاعـة وجـابـراً فـولـد
«احلارث» عوفـاً وأسعد وثعلـبة فولد «عـوف» مازناً وعبّاداً وعـوفاً وعمراً وسـحيماً وولد

«عمرو بن غنم» الديل ومازناً .
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بنو نكرة بن لكيز بن أفصى بن عبدالقيس: 

وولد «نكرة بن لكيز» صبرة وشقرة وعجالً وظفراً وشزناً ومنبهاً .

 بنو شن بن أفصى بن عبدالقيس: 

ة وحبيباً  وولد «شن بن أفصى» أزيزاً وعدياً والديل وولد «الديل» سعداً وجذ
وعمراً وهزيزاً(٣٥)وصبرة فولد «صبرة» اجلعيد فولد «اجلعيد» عمراً وقد لقب باألفكل.

هؤالء هم أهم فـروع عـبدالـقـيس وبطـونـها كـمـا جاء في كـتب اإلخـباريـ من أمـثال
«ابن الكلبي وابن حزم والعُتبي» .

النسبة إلى قبيلة عبدالقيس: 

جـاءت النـسـبة إلى قـبيـلـة عبـدالـقيس عـلى أربع صـيغ هـي:  عبـقسي(٣٦) وقـيسي
وعــبــدي وعــبـد واألولى هـي األشـهــر واألكــثـر دقــة وسالمــة من الــلــبس فـإذا قــيل عن
شـخص عـبـقـسي فال ريب في انـتـمـائه إلى قـبـيـلـة عـبـدالـقـيس دون غـيـرهـا أمـا إذا قـيل
قـيسي أو عبـدي أو عبـد فال بد من التـثبت من الـقبيـلة الـتي ينتـسب إليـها كقـبيـلة «قيس

ن يحمل هذه األسماء . عيالن» و«عبدالدار» من تميم وغيرهم 

وقـد أوقـعت الصـيغ الـثالثـة األخيـرة الـنسّـابـ في الـلبس واخلـلط عـنـد نسـبـة عدة
ـنذر بن سـاوى» فقـد أشكـلت هذه الـنسـبة على ـثال «ا شخـصيـات من ذلك على سـبيل ا

النسّاب فنسبه بعضهم إلى «تميم» ونسبه آخرون إلى «عبدالقيس».

هجرات قبيلة عبدالقيس من تهامة إلى اجلزء الشرقي من شبه اجلزيرة العربية:

كانت قبيلـة «عبدالقيس» تعيش في تهامـة إلى جوار أخواتها من قبائل «ربيعة» إلى
أن تـكـاثـروا وضـاقت بـهم تـلك األراضي فـاضـطـر الكـثـيـر مـنـهم إلى الـهـجـرة عـنـها إلى
ـا سـاعـد عـلى تـلـك الـهـجـرة مـا حلّ بـتـلك الـبالد من قـحط وجـدب إلى جـهـات شـتى و
جـانب احلـروب الــتي اشـتـعل أوارهـا بــ تـلك الـقـبــائل وكـانت «عـبـدالــقـيس» قـد تـركت
مـنازلـهـا في تهـامـة واجتهت إلـى بالد البـحـرين في إثر صـراع مـسلح جـرى بـينـهـا وب
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بـعض أبنـاء عمومـتها من بـني «النمـر بن قاسط» في إثـر قيام جـماعة من بـني «عامر بن
ار بن وديـعة بن لـكيـز بن أفصى» بـقتل سـيد ربـيعـة «عامـر الضحـيان بن احلارث بـن أ
ــقـرب في مــسـيـر سـعــد بن اخلــزرج بن تـيم الــله بن الــنـمــر بن قـاسط»(٣٧) يـقــول ابن ا

عبدالقيس إلى البحرين: 
وســــارت إلى الــــبــــحــــريـن مـــنــــهـم عــــصــــابـــة

مـــــصـــــالـــــيـتُ غـــــاراتٍ مـــــغـــــاويـــــرُ غُـــــرّانُ(٣٨)

ـصادر تـاريخاً مـحدداً لـهذه الهـجرة إال أن حـصولهـا قبل الـقرن الرابع وال توفر ا
يالدي مـؤكد فـقد كانت قـبيـلة عـبدالـقيس ضـمن القـبائل الـعربـية الـتي هاجـمت جنوب ا
ـلك الـفـارسي «سابـور الـثاني» فارس مـن أراضي شرق اجلـزيـرة العـربـيـة إبّان طـفـولة ا

لقب «بذي األكتاف» (حكم ب سنتي ٣٠٩م و٣٧٩م)(٣٩)والتي ذكرها الطبري. ا

مواطن عشائر عبدالقيس في شرق اجلزيرة العربية: 

سارت عبدالقـيس من تهامة بـقيادة «عمرو بن اجلـعيد بن صبرة» فـاختارت اإلقامة
ببالد البحـرين وح وصلتهـا قامت بهجوم كـاسح على من كان بهـا من العجم والعرب
«كإيـاد وتنوخ» فـأجلتهم عـنها إلى العـراق حينذاك ربـطوا خيولـهم بكرانيف الـنخل فقال
كــاهن إيـاد(٤٠):  «عـرف الــنــخل أهــله» وفي ذلك يــقــول «عـمــرو بن أســوى الــلـيــثي» من

عبدالقيس بعد ذلك بزمان:  
شــــــحـــــطـــــنـــــا إيـــــاداً عـن وقـــــاعٍ فـــــقـــــلّـــــصتْ

ـــــشــــقَّــــرِ وبـــــكــــراً نـــــفــــيــــنـــــا عن حـــــيــــاض ا

وبعـد أن استـصفـت عبـدالقـيس أراضي البـحرين تـقاسـمـتهـا في ما بـينـها فـنزلت
ــة بن عـوف» اخلط( ٤١) وأفــنـاءهــا ونـزلت «شن بن أفــصى» طــرفـهـا وأدنــاهـا إلى «جـذ
الـعراق ونـزلت «نكـرة بنو لـكيـز بن أفصى بن عـبدالـقيس» وسط الـقطيف( ٤٢) وما حوله
والشـفار(٤٣)والظـهران(٤٤)إلى الرمل (٤٥) وب هجر(٤٦) إلى قطـر وبيـنونـة ونزلت «عـامر
بنـو احلارث» والعمـور وهم بنو الـديل ومحارب وعجل أبـناء عمـرو بن وديعة بنـو لكيز بن
أفصى بن عبدالقيس ومعهم عمارة بنو أسد بن وديعة بنو لكيز بن أفصى بن عبدالقيس
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ومعهم عمارة بنو أسد بن ربيعة حلفاء لهم اجلوف(٤٧) والعيون(٤٨) واألحساء حذاء طرف
واضع حتى الدهنـاء(٤٩) وخـالطوا أهل هجـر في دارهم وقد احتفـظت عبدالقـيس بهذه ا

ظهور اإلسالم .

شقر وقد ذُكرت مناطق أخرى لعبدالقيس دون أن ُيـحَدَّد أي العشائر تسكنها منها ا
ـصادر أيـضًا والـصـفا وجـواثا(٥٠)وسمـاهـيج ومحـلم وقبـة وعـدد آخر من الـقـرى وذكرت ا

ار بن عمرو بن وديعة بن لكيز بن أفصى. عدداً من القرى لبني عامر بن احلارث بن أ
وذكـر ابن الفقـيه أنها أضـعاف قرى بـني محـارب كما ذُكـرت من منازلـهم قطر(٥١)
ـدن مـنـهـا «هـجر ـصـادر لـبـني مـحـارب عـدداً كـبـيـراً من الـقـرى وا وجـبـلـة(٥٢) وذكـرت ا

والعقير»(٥٣) .

ة بنـو عوف فمن منازلها «البيضـاء» وتسمى باسمهم و«أحساء خرشاف» أما جذ
ـة ـة و«صالصل»(٥٤) لــبـني عـامــر بن جـذ وقــريـة «آفـار» جلــمـاعـة من خــلـيـد بـن جـذ

ة . و«أوال»(٥٥) لبني مسمار بن جذ

وقـد حدث بعض التـبدل في مواطن القبـائل بعد اإلسالم فقد أصـبحت القطيف من
ة بن عبدالـقيس وكانت رئـاستهم في بـني مسمار(٥٦) وشفار لـبني عامر بن منازل جـذ
احلارث بن عبدالقيس و«صفوا»(٥٧) لبني حفص بن عبدالقـيس وكانوا بها عندما دخلها
القرامـطة في سنـة ٢٨٧هـ والظهـران لبني سـعد بن تمـيم وكانوا بـها عنـدما فتـحها «أبو

سعيد اجلنابي» سنة ٢٨٧هـ .

ويُـرجع «عبـدالرحمن عـبدالكـر النـجم» سبب هذا الـتبـدل إلى وقوع احلرب بـينهم
ـناطق األخرى وإلى هـجراتـهم بعد اإلسالم فـاضطروا إلى تـرك منـازلهم األصلـية إلى ا

وصل . إلى البصرة والكوفة وا

ا تقدم يتضح مدى سيطرة قبائل عبدالقيس على معظم أراضي البحرين األمر و
الذي حمل «األخنس بن شهاب التغلبي» على القول: 
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لــــــــــكـلّ أنـــــــــــاسٍ مـن مَــــــــــعَـــــــــــدٍّ عــــــــــمـــــــــــارة
عــــــروض إلــــــيــــــهـــــــا يــــــرجــــــعــــــون وجــــــانبُ

لــــكــــيـــــز لــــهــــا الــــبـــــحـــــران والــــســــيـفُ كــــلُّهُ
وإن يــــــأتــــــهـــــا بــــــأس مـن الــــــهــــــنــــــد كـــــارب

ومن الــثـابت تـاريـخـيـاً أن قـبـيــلـة عـبـدالـقـيس كـانت مـن أسـبق الـنـاس لـلـدخـول في
ة عبّـر عنها الرسول صلى اإلسالم واالنضـواء حتت رايته حيث حققوا بـذلك منزلة كر
الله عـليه وسلم ألصحـابه ح وفدت عـبدالقيس إلـيه بقوله:  «يـا معشر األنـصار أكرموا
إخوانـكم فإنهم أشـباهكم في اإلسالم أشـبه شيء بكم أشـعاراً وأبشـاراً أسلمـوا طائع
قرب غير مـكره وال موتـورين إذ أبى قوم أن يسـلموا حـتى قتلوا»(٥٨) وقد تـغنى ابن ا

بهذه القبيلة في شعره فمن ذلك قوله: 
وأصــــبـــــحتْ آلُ عــــبــــدالـــــقــــيسِ قـــــد ثــــلــــجتْ

ــــوتـــورَ مُـــبــــتـــسِـــمـــا(٥٩) صـــدورُهــــا فـــتـــرى ا

ويقول: 
أرجــــــــالُ عـــــــــبــــــــدالـــــــــقــــــــيـسِ كـم أدعـــــــــوكـمُ

ٍ لــــــــــــلـــــــــــــعُـــــــــــــلــى وأوانِ(٦٠) فـي كــلّ حـــــــــــــ

وفي بني محارب الذي ينتمي إليهم العيونيون يقول: 
وإن صـــــــاح داعي حـــــــيّــــــهـــــــا فـي مُــــــحــــــارِبٍ

أتـتْ تــــتـــــلــــظّـى لــــلـــــمــــنـــــايــــا حِـــــرابُــــهــــا(٦١)

وكان بنـو عبدالـقيس قـبل أن يصلـوا إلى البحـرين ويتـخذوها وطـناً لهم قـد أقاموا
قرب بقوله:  بنجد ردحاً من الزمن وكان لهم فيها ملك ورياسة عبر عنها ابن ا

كــــانــــوا جــــبــــاالً لــــنــــجــــدٍ تــــســــتــــقـــــرّ بــــهــــا
عـن الـــــــــــــزالزل إن مـــــــــــــاجـت وأركـــــــــــــانـــــــــــــا

حــــتى إذا ارحتــــلـــوا عـن جـــوّهــــا اضـــطــــربتْ
وبُـــــــدّلتْ مـــــــنـــــــهمُ خَـــــــسْـــــــفـــــــاً وخـــــــذالنـــــــا
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وأصــــبـــــحت بــــقُــــرى الـــــبــــحــــرين خـــــيــــلُــــهمُ
جتـــــرّ لــــــلـــــعــــــزّ أشـــــطــــــانـــــاً وأرســــــانـــــا(٦٢)

نسب األسرة العيونية ومكانتها من عبدالقيس:

تــعـتـبـر األسـرة الـعـيـونـيـة من أبـرز بـيـوتـات عــبـدالـقـيس في بالد الـبـحـرين وتـضـرب
ـار بن عمرو بن وديعة بن لكيز بن جذورها في بنـي عيذ بن مرة بن عامر بن احلارث بن أ
أفصـى بن عبـدالـقـيس وبـنـو عـيـذ هؤالء هـم بنـو عـائـذة الـذين ذكـر الـكـلبي(٦٣) في جـمـهرة
ار ذكـرهم واألسـرة العـيونـية من آل الـنسب بـأنـهم أحد بـطني مـرة بن عـامر بن احلـارث ا
قرب وهو عروفـ في هذه القبيلة وهذا واضح في ما عـبر عنه الشاعر علي بن ا إبراهيم ا
يــتـحــدث عن أصـول أســرته ونـســبـهــا وفي مـا ورد عـن سالسل أنـســاب األعالم من هـذه
األسـرة من أمثال رأس الدولة العـيونية األمير «عـبدالله بن علي» وحفيـده «أبي سنان محمد

قرب في النسبة إلى عبدالقيس:   بن الفضل بن عبدالله» وغيرهما ومن ذلك قول ابن ا
لَــــــعـــــــايـنَ دوني عـــــــصـــــــبــــــةً عـــــــبــــــدلـــــــيّــــــةً

ـــــقـــــانـــــبــــا(٦٤) تَـــــســـــامى فُـــــرادى لـــــلـــــعـال ومَ

ثم إلى «لكيز بن أفصى بن عبدالقيس»: 
ــــــجــــــدهِ بـه افــــــتــــــخــــــرتْ هـــــــنب وطــــــالـت 

لـــــكــــــيــــــز وعـــــزّتْ عــــــبــــــدُ قـــــيـــسٍ ووائلُ( ٦٥)

وفي نسب أسرته إلى آل إبراهيم بن عبدالقيس قال: 
ـــــــــــــــــــذَنّـبٍ ومــن آل إبــــــــــــــــــراهـــــــــــــــــــيـــمَ كـلُّ مُ

عـن اجملــــد يــــحـــــتلّ الـــــذرى والــــغــــواربــــا( ٦٦)

ويـقول وهو يـنوه عن األمـير «عبـدالله بن عـلي» ورهطه من بنـي إبراهيم مـشيراً إلى
نسبهم في بني مرة:  

ومـــــــــا زال فـي أبـــــــــنـــــــــــاء مُـــــــــرّةَ ســـــــــيّــــــــــد
به فـي جـــســـيــــمـــات األمـــورِ ائـــتــــمـــامُـــهـــا(٦٧)
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وفي انتماء األسرة إلى بني عيذ يقول: 
ومـن نـــــســل عــــــيـــــذٍ فــــــتــــــيــــــة أيُّ فــــــتــــــيــــــةٍ

يَــــجلّ الــــمُــــعـــادي بـــأسُــــهـــا فـــيــــهـــابُـــهــــا(٦٨)

وقـد جاء في شـرح هذا الـبيت في مـخطـوطة الـديـوان ما نـصه: «يعـني بني عـيذ بن
مرة بن عامر وفي مرة البيت من بني عامر وفي عيذ العدد من بني مرة» .

وقـد ورد ذكـر بـني عـيـذ هــؤالء عـلى لـسـان الـشـاعـر الـقــطـيـفي «احلـسـ بن ثـابت
الـعـبـدي» في قـصيـدة خـاطب بـهـا عشـائـر عـبـدالقـيس يـسـتـعطـفـهم فـيـها ويـلـتـمس مـنهم

السعي في إخراجه من السجن لدى األمير العيوني «أبي سنان محمد بن الفضل» (٦٩)

وقد نص األصـبهاني في سياق حـديثه عن األمير «أبي سـنان» على أنه «أبو سنان
رّي(٧٠) . محمد بن الفضل بن عبدالله بن علي العبدي» ثم ا

ـكن اجلـزم بـأن الـعـيـونـيـ من آل إبـراهـيم من بـني عـيـذ بن مـرة بن ـا سـلف  و
عامـر من قبـيلة عـبدالـقيس واسـتبعـاد كل ما عـدا ذلك من األقوال إذ من اخلـطأ الـظاهر
ـعـاصـرين من الـقـول بـرجـحـان ـديـرس نـقالً عن أحـد الـبـاحـثـ ا مـا جـاء في دراســة ا
انتـماء العيوني إلى ثعلب بن مـرة بن عامر اعتماداً على ما ورد في مـؤلفات القلقشندي

عن نسب بني عامر (٧١) .

بنو عقيل: 

من أهـم القبـائل التي استـوطنت البـحرين وارتـبطت مع العـيونيـ بصالت التـناحر
والتصاهر «بـنو عقيل» فقد كانوا من أكثـر القبائل انتشاراً في أراضي كل من البحرين
والــعـراق وهم يــنـتـســبـون إلى «عــقـيل بـن كـعب بن ربــيـعــة بن عـامــر بن صـعــصـعـة» من
نتفق وبنو خفاجة وبنو عامر . العدناني وأشهر بطون بني عقيل هم بنو عبادة وبنو ا

وقد استقرت هذه البطون في أراضي البحرين والعراق(٧٢) بعد نزوحها من «جند»
في أواخــر الـقـرن الــثـالث الـهــجـري وأوائل الـقــرن الـرابع الــهـجـري وقـد تــواكب ظـهـور
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«عقـيل» في الـبحـرين مع بـداية ظـهـور حركـة القـرامـطة فـيـها عـندمـا حتـالفـوا مـعهـا وقد
وافق سنة ٨٩٩ م . أشار إلى ذلك «ابن األثير»(٧٣) في حوالي سنة ٢٨٦هـ ا

وكثـيراً ما يـطلق اسم «بـني عقـيل» على بـطن أو أكثـر من هذه الـبطـون األمر الذي
يـثيـر بعض اإلشكـال لدى البـاحث في الـتمـييز بـ الفرع واألصل ويـرجع ذلك على ما
سكن(٧٤) ويعتبر«بنو عامر» أهم القبائل العربية في البحرين بعد يظهر لتجاورهما في ا
قـبيلـة «عبـدالقيس» من حـيث القـوة ووفرة الـعدد وسعـة االنتـشار واالستـئثـار بالسـيطرة

السياسية واالقتصادية في البالد خالل فترة طويلة من تاريخها .

أما«حـمد اجلاسر»(٧٥) فـيرى أن بني عـامر في األصل من بـني عبدالـقيس غير أن
إقامة بـطون من «بني عامـر بن صعصعـة» في هذه النواحي واتـفاق اسم القبـيلت سبّب
اختالطهمـا فتكوّن من ذلك بروز بطن من مختلف تـلك القبائل وعرفت باسم «بني عامر»
ثم «بـبـني خـالد» في عـصـور مـتـأخـرة منـذ الـقـرن احلـادي عـشر الـهـجـري إلى مـنـتصف

القرن الثالث عشر الهجري .

ـوطن هـو الـذي حـمل الـبـعض عـلى إطالق اسم أحـد ولـعل الـتـقـارب في األصل وا
الـبـطـون عــلى األخـرى أو اسـتـعـمــال اسم جـامع لـكـافـة هــذه الـفـروع في هـذا االمـتـداد

تصل . اجلغرافي والقبلي ا

ـنـسـوبـ إلى زعـيـمـهم ومن أشـهـر بـطـون بـني عـامـر فـي الـبـحـرين «الـشـبـانـات» ا
ـنـتـسبـ إلى ـة» و«الـغـفـيالت» ا ـنـسـوبـ إلى زعـيـمـهم «قـد ـات» ا «شـبـانـة» و«القـد
زعيـمهم «غفـيلة»(٧٦) وبنـو شريك ومرة وخـالد وقيـس وبنو مـالك وبنو احلـارث وبنو

قرب في شعره من ذلك قوله:  الليث وبالعديد من بيوتات هذه القبائل تغنى ابن ا
ومـن ذا يُــــــــســـــــامـي مُـــــــرّةً وبــــــــهـــــــا ســــــــمتْ

بــــنــــو عـــــامــــرٍ عــــزّاً وجـــــاز اغــــتــــشـــــامُــــهــــا 
وكـم ســــــــيّــــــــدٍ فـي مــــــــالكٍ ذا(*) نــــــــبــــــــاهـــــــــةٍ

إذا فـــــــقـــــــدتْـه احلـــــــربُ طــــــــــال أَيـــــــامُـــــــهـــــــا
ومـــــــــــــا مــــــــــــالـك إال احلـــــــــــــمـــــــــــــاةُ وإنْ أبـتْ

رجــــــال فـــــبــــــاآلنـــــاف مــــــنـــــهـــــا رَغــــــامـــــهــــــا
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(**) غُــــــرٌّ غــــــطـــــارف وفـي حـــــارثٍ والــــــلَّــــــبْـــــؤِ
يُــــبِــــرُّ عــــلى اخلــــصـم األلــــدّ خــــصــــامــــهـــا(٧٧)

وقـد شـغـلت مـضـارب عـشـائـر عـامـر مـنـاطق واسـعـة من بـوادي الـبـحـرين فـقـد قـال
«الشريف اإلدريـسي» في القـرن السادس الـهجـري:  ويتصل بـالقـطيف من نـاحية الـبصرة
ا به أخصاص لقوم عرب يسمون بر متصل ال عمارة فيه أي ليس فيه حصن وال مدينة إ
دى الواسـع النتشار بني عامر في أراضي «عامـر ربيعة» فهذا الـوصف يعكس بوضوح ا
البحرين بحيث أصبحوا يشـكلون اجلزء األعظم من سكانها والقوى القادرة على النهوض

باألعباء السياسية فيها وبخاصة في القرن السادس والسابع الهجري .

وهــنـاك إلى جــانب عـبــدالـقــيس وبـني عــامـر بــعض عـشــائـر من «خــنـدف» وأخـرى
قرب بقوله:  «قحطانية» أشار إلى وجودهم ابن ا

ومن كـــــان مـــــنــــا مـن جـــــمــــاهـــــيـــــر خِـــــنــــدفٍ
وقـــــــيسٍ فـــــــأتـــــــرابُ الـــــــوغى ونِـــــــدامُـــــــهـــــــا

ومــــا فـي بــــنـي قــــحــــطـــــانَ إن شُــــنَّـتِ الــــوغى
تـــوانٍ وال يــــنـــضــــو لـــديــــنـــا حــــســـامــــهـــا(٧٨)

ومـن الـواضح أن قــطـاعــات كـبــيـرة من هــذه الـعــشـائــر قـد هــجـرت حــيـاة الــبـداوة
ن أشـرنا إليهم ـتحضرة  دن والقـرى بالبـحرين إلى جانب العـناصر ا واستـقرت في ا
ـشـاركـة في ألـوان سـلــفـاً فـأسـهـمت مــعـهم في صـيـاغــة احلـيـاة احلـضـريـة مـن خالل ا
الـنشاط االجـتماعي واالقـتصادي والـسياسي كـافة في ح فـضلت قطـاعات أخرى من
ـا لها من اخلصـائص العشائريـة معتمدة تلك القـبائل اإلقامة في الصـحراء واالحتفاظ 

عاشية مع مواشيها». على الرعي والتنقل في حياتها ا

✸✸✸✸
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الهوامش

ياقوت:  ياقوت بن عبــدالله احلمــوي معجم البلدان دار بيروت للطباعة والنشر ج ١ ص (١)
. ٥٠٦ ٥٠٧

أبو الفداء:  عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر تقو البلدان دار الطباعة السلطانية(٢)
ص ٩٩ .

الدمشقي:  شمس الدين الدمشقي محـمد بن أبي طالب األنصاري نخبة الدهر في عجائب(٣)
البر والبحر ص١٢٠ .

ابن رستة:  أبوعلي أحمد بن عمر األعالق النفيسة بريل ليدن ص ٩٦ .(٤)
قرب مكتبة التعاون الثقافي الطبعة الثانية ص ٧٩ .(٥) عبدالفتاح محمد احللو: ديوان ابن ا
قرب ص ٥٩١ . (٦) عبدالفتاح احللو:  ديوان ابن ا
قرب ص ٤٦ .(٧) ناعب:  قبيلة بعُمان تسكن جبالً يعرف بجبل النعب مخطوطة ديوان ابن ا
قرب ص٢٢٣ .(٨) عبدالفتاح احللو:   ديوان ابن ا
ــال: تـاريخ هجـر السطح والـتضـاريس مكتـبة الـتعاون الـثقافي(٩) عبد الـرحمن بن عـثمـان ا

ط ١ ج ١ ص ١٤ .
كتب اإلسالمي بيروت ط ١ ص ١٢ .(١٠) محمود شاكر:  البحرين ا
ال:  تاريخ هجر ج ١ ص ١٤ . (١١) ا
عـبدالـرحمـن عبـدالكـر الـنجم:  الـبحـرين في صـدر اإلسالم دار احلريـة لـلطـباعـة مـطبـعة(١٢)

اجلمهورية بغداد ص ١٨ .
ال:  تاريخ هجر ج ١ ص ١٦ .(١٣) ا
سلم:  ساحل الذهب األسود مكتبة احلياة بيروت ط ٢ ص ٢٠ .(١٤) محمد سعيد ا
محمود شاكر:  البحرين ص ١٦٤ .(١٥)
محمود شاكر:  البحرين ص ١٦٩ .(١٦)
ال:  تاريخ هجر ج ١ ص ١٨ .(١٧) ا
سلم:  ساحل الذهب األسود ط ٢ ص ٢٠٩ .(١٨) محمد سعيد ا
السير أرنولد ويلسون:  تاريخ اخلليج ص٦٣ .(١٩)
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فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم دار العلم للمالي ج ١ ص٣٠٥ .(٢٠) د .جواد علي:  ا
نـطقـة الشـرقيـة «البـحرين(٢١) ـعجم اجلـغرافي لـلبالد الـعـربيـة السـعوديـة - ا حـمد اجلـاسر:  ا

اً» منشورات دار اليمامة ق ١ ص ٣٠٧ . قد
األلوسي:  تاريخ جند مخطوط ص ٩٢ .(٢٢)
سلم:  ساحل الذهب األسـود مكتبة احليـاة بيروت ص ٦٦ .(٢٣) محمد سعيد ا
ـعارف الرياض(٢٤) سـتفيد مـكتبة ا محـمد بن عبـدالله بن عبداحملـسن آل عبدالقـادر:  حتفة ا

ج ١ ص ٥٥ .
فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ج ١ ص ٥٤٥ .(٢٥) د.جواد علي:  ا
فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ج ١ ص ١٩ .(٢٦) د.جواد علي:  ا
ال:  تاريخ هجر ج ١ ص ٣٠ .(٢٧) ا
سعودي:  مـروج الذهب ج ٢ ص ٢٥-٢٦ .(٢٨) أبو احلسن بن علي بن احلس بن علي ا
عبدالرحمن عبدالكر النجم:  البحرين في صدر اإلسالم مرجع سابق ص٤٥ .(٢٩)
رجع السابق نفسه ص ١١٨ .(٣٠) عبدالرحمن عبدالكر النجم:  ا
رجع السابق نفسه:  ص ١١٨ .(٣١) ا
رجع السابق نفسه:  ص ١٠٢ .(٣٢) ا
قرب العـيوني الناسخ:  محـمد بن علي بن محمد(٣٣) مخطوطـة ديوان الشاعر األمـير علي بن ا

ابن عـلي بن داود الـنــجـار احلـسـاوي تـاريخ الـفـراغ من الـنـسخ:  ١٣ من ربـيع األول سـنـة
ؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود ٩٦٣هـ خلزانة الفقيه إبراهيم بن حسن بن زهير خاص 
ديـنة مـشهـد في إيران كـتـبة الـرضويـة  البـابطـ لإلبـداع الشـعري أصل اخملـطوطـة في ا

خطوطة الديوان . قسم األدب ص ٥٥٦ وستكون اإلشارة إليها في الصفحات التالية 
عارف مصر ط ٢ .(٣٤) عارف حتقيق:  ثروت عكاشة دار ا عبدالله بن مسلم بن قتيبة:  ا
عبـدالرحـيم بن يوسف آل الـشيخ مـبارك:  قـبيـلة عـبدالـقيس مـنذ ظـهور اإلسالم حـتى نـهاية(٣٥)

نطقة الشرقية األدبي سنة ١٤١٥هـ سنة ١٩٩٥م ص١٣ . العصر األموي ط ١ نادي ا
أبـوسعيد عـبدالكر بن مـحمد السـمعاني:  األنـساب حتقيق:  مـحمد عوانـة مطبعـة محمد(٣٦)

هاشم الكتبي بيروت ج ١ ص ٧ .
سُـمّي بالـضـحيـان:  ألنه كـان يجـلس لـقومه ضـحى لـلفـصل في خـصومـاتـهم لكـونه سـيدهم(٣٧)

وصـاحب مربـاعـهم العـتـبي:  سـلمـة بن مـسلم الـصـحارى األنـسـاب عُمـان وزارة الـتراث
القومي والثقافة ج ١ ص ١٥٢ .
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قرب ص٥٩٠ .(٣٨) عبدالفتاح احللو:  ديوان ابن ا
سُـمّي بذي األكـتاف:  ألنه كـان ينـزع أكتـاف الرجال ابـن األثير:  عـزالدين بن احلـسن علي(٣٩)

ابن محمد الكامل في التاريخ ج ١ ص ٣٠٢ .
قـرب العـيوني:  لـلناسـخ: محمـد بن علي الـنجـار احلسـاوي خلزانة:(٤٠) مخطـوطة ديـوان ابن ا

ؤسـسـة جائـزة عـبدالـعـزيز سـعـود البـابـط الـفـقيه إبـراهـيم بن حـسن بن زهيـر خـاص:  
لإلبداع الشعري .

ـمتـد من عُـمان إلى الـبـصرة الـبكـري:  عبـدالـله بن عبـدالـعزيـز البـكري(٤١) اخلط :  الـساحل ا
معجم ما استعجم عالم الكتب بيروت ج ١ ص ٨١ .

مدينـة كبـرى بالبـحرين:  احلـسن بن أحمـد الهمـداني:  صفـة جزيرة الـعرب مـنشورات دار(٤٢)
اليمامة ص ٢٧٩ .

ـدن التـابـعة لـهجـر وتـعد من(٤٣) الـشفـار:  جـزيرة بـ أوال وقـطر فـيـها قـرى كـثيـرة وهي من ا
ا غمرتها مياه اخلليج احلموي:  معجم البلدان ج ٣ ص ٣٥٣ . دن الدارسة ور ا

ـملكة(٤٤) نطـقة الشـرقية من ا تطورة بـا ـدن الهامـة وا الـظهران قـرية بالـبحرين وهي اآلن من ا
العربية السعودية احلموي:  معجم البلدان ج ٤ ص ٦٣ .

الــرمل:  قـال يــاقــوت: الـرمــلـة واحــدهــا رمل وهي قــريـة لــبـنـي عـامــر من بــني عـبــدالــقـيس(٤٥)
بـالبـحـريـن مـعـجم الـبـلـدان ج ٣ ص ٦٩ - وتـوجـد حـالـياً قـريـة فـي شـرق واحـة األحـساء

تعرف باسم الرميلة لعلها البقية الباقية من الرمل .
هجر:  مـدينة بالـبحرين وهي قـاعدتهـا ومدينتـها العـظمى ناحـية البحـرين كلهـا يطلق عـليها(٤٦)

هجر احلموي:  معجم البلدان ج ٥ ص ١٣٤٠ .
طـمـئن من األرض وهـو مـكـان مـعروف فـي اجلهـة الـشـمـالـية من(٤٧) ـكـان ا اجلـوف:  وتـعـني ا

األحساء وبها مراعٍ طيبة احلموي:  ج٢ ص١٨٧ .
العيون:  موضع قد بالبحرين احلموي:  ج ٤ ص ١٨١ .(٤٨)
الدهناء:  صحراء غرب األحساء البكري:  معجم ما استعجم ج ١ ص ٨١ .(٤٩)
جـواثا:  مـديـنـة بـالبـحـرين لـعـبـدالقـيس وهي أول مـوضع جـمـعت فـيه اجلـمـعة بـعـد مـسـجد(٥٠)

رسـول الـله صـلـى الـله عـلــيه وسـلم احلـمــوي:  مـعـجم الــبـلـدان ج ٢ ص ١٧٤ . وال تـزال
جواثا معروفة في واحة األحساء وبها بقايا من مسجد عبدالقيس .
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قطر:  قريـة بالبحرين على سيف اخلط بـ ُعمان والعقير وإلـيها تنسب الثيـاب القطرية احلموي:(٥١)
راد شبه جزيرة قطر التي تقوم عليها دولة قطر في العصر احلاضر . ج ٤ ص ٣٧٣ . وا

جبلة:  قرية لبني عامر بن عبدالقيس بالبحرين احلموي:  معجم البلدان ج٢ ص ١٠٦ .(٥٢)
الـعقـير:  سـاحل وقريـة دون القطـيف الهـمداني:  صـفة جـزيرة الـعرب ص ٢٧٩ . وال يزال(٥٣)

وانئ في األحساء إلى زمن قريب . وضع معروفاً وكان أهم ا ا
نطقـة اجلوف شمال األحسـاء احلموي:  ج٣ ص ٤١٩ . (٥٤) صالصل:  ماء معروف 
أوال:  قرية بالبحرين وقيل جزيرة وسمـيت بأوال نسبة إلى صنم كان لبكر بن وائل وتغلب(٥٥)

تشاركهم فيه عبدالقيس البكري:  ج ١ ص ٢٠٨ .
سعودي التنبيه واإلشراف ص ٣٥٦ ٣٥٧ .(٥٦) بنو مسمار:  أبو احلسن علي بن احلس بن علي ا
رجع السابق .(٥٧) صفوا:  التنبيه واإلشراف ا
أحمد بن حنبل:  مسند أحمد بن حنبل ج٣ ص ٤٣٢ .(٥٨)
قرب العيوني ص ٤٨١ .(٥٩) مخطوطة الديوان: علي بن ا
قرب العيوني ص ٥٨٥ .(٦٠) مخطوطة الديوان: علي بن ا
قرب العيوني ص ٣٦ .(٦١) مخطوطة الديوان: علي بن ا
قرب العيوني ص ٥٥٥ .(٦٢) مخطوطة الديوان: علي بن ا
مجلة الوثيقة: عدد٣٥ رمضان سنة ١٤١٩هـ يناير سنة ١٩٩٩م السنة الثامنة عشرة.(٦٣)
قرب: ص٣٠ .(٦٤) عبدالفتاح احللو:  ديوان الشاعر علي بن ا
قرب: ص ٣٢٠ .(٦٥) مخطوطة ديوان الشاعر علي بن ا
قرب: ص ٣٠ .(٦٦) مخطوطة ديوان الشاعر علي بن ا
قرب:  ص ٤٠٨ .(٦٧) مخطوطة ديوان ابن ا
قرب:  ص ٣٦ .(٦٨) مخطوطة ديوان ابن ا
مجلة الوثيقة: عدد٣٥ رمضان سنة ١٤١٩هـ يناير سنة ١٩٩٩م السنة الثامنة عشرة.(٦٩)
ـديـرس:  مخـطـوطة مـاجـسـتيـر في الـتاريخ اإلسـالمي بعـنـوان إقلـيم الـبـحرين في الـعـصر(٧٠) ا

لك سعود  ص ٧٤ . العباسي   كلية اآلداب قسم التاريخ جامعة ا
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رجع السابق .(٧١) ا

د.عبداللطيف احلميدان:  مجلـة العرب عدد رجب وشعبان سنة ١٤٠٠هـ .(٧٢)

ابن األثيـر:  عزالـدين أبـو احلسن عـلي بن محـمد الـكامل فـي التـاريخ دار الكـتب العـلمـية(٧٣)

بيروت .

د.عبداللطيف احلميدان:  مجلـة العرب عدد رجب وشعبان سنة ١٤٠٠هـ .   (٧٤)

عجم اجلغرافي للمنطقة الشرقية ج ١ ص ٥٧ .(٧٥) حمد اجلاسر:  ا

حمد بن لعبون:  تاريخ ابن لعبون مخطوط ص ١٨ .(٧٦)

قرب حتقيق د. عبدالفتاح احللو: (ذي) انظر: صفحة ٤٦٢.(*) في ديوان ابن ا

قرب حتقيق د. عبدالفتاح احللو: (والليث) انظر: صفحة ٤٦٢.(**) في ديوان ابن ا

قرب:  ص ٤٠٨ .(٧٧) مخطوطة ديوان ابن ا

عبدالفتاح احللو:  الديوان ص ٤٦٣ .(٧٨)

✸✸✸✸
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الفصـــل الثاني 

مراكز االستيطان احلضري
راكز احلضرية: ا

ياه وكما تـقاسمت الـبطون واألفـخاذ الـبدوية من الـقبائل الـسالفـة الذكر مـواضع ا
تـحضـرة منـها في ـراعي من براري هـذه البـالد وباديـتهـا فقـد استقـرت القـطاعـات ا وا
دن مـناطق ثالث هي: واحـة األحسـاء وواحـة القـطيف وجـزر أوال فـقد أنـشأوا فـيهـا ا
ـنــشـآت الــعـمــرانـيـة وقــواعـد الــتـنــمـيـة ـا تــمـتــلك من ا والــقـرى واألريـاف فــأصـبــحت 
ـراكـز احلـضـارية في االقـتـصـاديـة والـتقـالـيـد االجـتـمـاعـيـة واحليـاة الـثـقـافـيـة من أهم ا

اجلزيرة العربية .

راكز فسنكتفي قام ال يتسع لإلسهاب في إبراز مالمح الصورة عن هذه ا وألن ا
بذكر ما ال غناء عنه في إبراز معالم البُعد احلضاري لهذا التاريخ .

أ ـ األحسـاء :
أصل األحساء ومدلوله:

دودة همـلة بعـدها ألف  هـملة وفـتح السـ ا األحـساء بـفتح األلف وإسكـان احلاء ا
ـنــطـقـة الــشـرقـيـة وهي اسـم كـان يـطـلـق إلى خـمـســ سـنـة خـلـت عـلى مـا يــعـرف اآلن بـا
األراضي الـواقعـة بـ اخلطـ ٥١ و٤٥ شـرقي جـرينـيـتش واخلطـ ٣٠ و٢٣ شـمالي خط
د االستواء(١) واألحساء لـغة كما جاء في معـجم البلدان «لياقوت»(٢): «األحساء» بالفتح وا

جمع «حِسْي بكسر احلاء وسكون الس قال «احلسن بن مطيرة األسدي»(٣) :
أيـن جــــــــيــــــــرانُــــــــنــــــــا عــــــــلـى األحــــــــســــــــــاءِ

أيـن جـــــــــيـــــــــرانـــــــــنــــــــــا عـــــــــلـى األطــــــــــواءِ ?
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فـــــــارقـــــــونـــــــا واألرضُ مُـــــــلـــــــبَـــــــسَـــــــــة نَــــــوْ
ـــــــــــــجـــــــــــــاد بـــــــــــــاألنــــــــــــواء رَ األقــــــــــــاحـــي تُ

كـلَّ يــــــــومٍ بــــــــأقـــــــحـــــــــــــــــــــــــــــوان ونَــــــــوْرٍ
تـــــــضــــــحـك األرضُ من بـــــــكــــــاء الـــــــســــــمــــــاء

دودة لغة في األحساء قال هـملت بعدها ألف  و«احلَساء» بفتح احلاء والس ا
قرب : علي بن ا

ـــــــــســـــــــــاء فــــــــــإنّـهُ يـــــــــاحـــــــــبّــــــــــذا وادي احلَ
(٤) ـــــــــــــحـــــــــــــبَّـبُ لـــــــــــــو ســـــــــــــاءنـي وادٍ إلــيَّ مُ

ومـدلـول األحـسـاء اللـغـوي والـطبـوغـرافي عـلى مـا يـصف العـلـمـاء من أمـثال: «أبي
ــبـرد» و«الــهــمــداني» و«يــاقـوت» اسـم يـطــلق عــلى كل أرض مـنــصــور األزهــري» و«ا
ياه األمطار زمناً طويال إذا بحث عنه طالبه صخرية صلبـة تغطيها طبقة رملية حتـتفظ 

وجده ماءً بارداً عذباً صاحلاً للشرب .

وقد صـار األحساء علـماً على مـواضع متعـددة في جزيرة العـرب أهمهـا وأشهرها
صـادر أحسـاء «بـني سعـد» كمـا عُـرفت فيـما بـعد أحـساء «هـجر» الـتي أطـلقت عـلـيهـا ا
بأحساء القـرامطة. ويظـهر أن األحساء هذه كـانت تغطي مساحـة واسعة من هذه البالد
ـوضع الـسالف الـذكر ـكن القـول إن الـسبب في إطالق اسم األحـسـاء على ا ومن هنـا 

واضع. يعود للعالقة ب مدلول االسم لغوياً والطبيعة الطبوغرافية لتلك ا

كن اعتبارها وإذا كان األمر كذلك فإن أجزاءً كثـيرة من أراضي شرقي اجلزيرة 
أحساءً النطباق معنى االسم عليـها األمر الذي يحملني على االعتقاد بأن اسم األحساء
ـكن الـقول إن كـان عـلمـاً عـلى عـموم اإلقـلـيم أو عـلى جـزء كبـيـر من أراضـيه ومن هنـا 
ـدينـة التـي عمـرها الـقرامـطة إطالق اسم األحسـاء على إقـلـيم البـحرين ال يـرتـبط باسم ا
ؤرخ إلى أن اإلقليم اسـتمد اسمه منها لكهم والـتي أومأ بعض ا واتخـذوها حاضرة 
لـشهـرتـهـا في ذلك العـهـد. واسم األحـساء قـد أشـارت إليه الـنـصـوص اآلشوريـة بـلفظ
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«حازو»(٥) و«خـازو» على اعـتـبـار أنه قسم مـن األراضي الواقـعـة علـى السـاحل الـشرقي
جلـزيرة الـعـرب فقـد ورد نص للـملك اآلشـوري  «أسرحـدون» أنه قام في سـنة ٦٧٦ق.م.
بــالـزحف عــلى الــقـبــائل الـعــربـيــة الــتي تـقــطن أرض «بــازو وحـازو»: وهــمـا من أراضي

 .(٦) البحرين على رأي الباحث احملدث

ويرى بـعض الـبـاحـث أن «بـازو» تـعـني األرض الـواقعـة عـلى سـاحل اخلـليج وأن
خازو «حـازو» هي األحساء وينبه الدكـتور «جواد علي» إلى ما يراه مـن تقارب كبير ب
«حازو» واألحساء لذا نرى أن هذا االسم يشـمل اإلقليم كله قبل بروز عاصمة القرامطة

على خريطة العمران .

تأسيس مدينة األحساء :

ـؤرخون كـ«نـاصر خـسرو» تأسـيس األحسـاء إلى «أبي طاهـر سلـيمان بن يـنسب ا
ـصادر حتـدثـنـا بأن احلـسن بن أبي سـعـيـد اجلنـابي الـقـرمـطي» سنـة ٣١٤هـ غـيـر أن ا
ؤرخ والبلداني العرب كان ديـنة في نظر عدد من ا وضع الذي أنشأت عليه هذه ا ا
يعـرف بأحـسـاء «بني سـعـد» من أوالد «زيد مـنـاة من تمـيم» حـيث كانت مـنـازلهم تـشغل
مـواضع كثـيرة من أراضي هـجر بدءًا من «يـبرين» جـنوبـاً حتى أحسـاء هجـر وقد كانت
األحــسـاء هــذه مـقــر إقـامــة رئـيــســهم وعـامــلـهـم «إبـراهــيم بن مـوسـى» وأخالط من هـذه
العشيرة(٧) لـذلك عرفت بإضافتـها إليهم ولم تـزل على هذا احلال حتى ظـهر «أبو سعيد
احلسن بن بهرام اجلنابي القرمطي» في ساحة الصراع وشرع في حصار مدينة هجر
من بـدايـة الـعـقـد التـاسع من الـقـرن الـثـالث الهـجـري فـأسّس بـعض الـدور له وخلـاصته

قريزي(٨) . باألحساء فكان أول من قطنها من القرامطة وهذا واضح في ما ذكره ا

وبـنـاءً عـلى ذلك فـإن نـسـبـة بـنـاء مـديـنـة األحـسـاء إلى «أبي طـاهـر الـقـرمـطي» سـنة
ؤسس بل نسـبتها إلى «أبي طاهر» ٣١٤هـ على حـد زعم من نسبها إلـيه ال تعني كونه ا
ؤمـنيـة» غير أن لـكونه الـذي عمّرهـا وحصّـنهـا وأحاطهـا باألسـوار وأطلق عـليهـا اسم «ا
هذا االسم لم يـكتب لـه االستـمرار فـقد ظل اسم األحـساء مـستـعمالً ولـكن بإضـافته إلى

القرامطة بعد أن جترد من نسبته إلى «بني سعد».
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موقعها : 

ـة كـمـا تـشـيـر اآلثـار في الـشـمـال الـشـرقي من مـديـنـة تـقع مـديـنـة األحـسـاء الـقـد
ـبـرّز» فـهي تـشـمل كـامل قـريـة «الـهـفـوف» في مـوقع احلـقـول الـكـائـنـة جـنـوب شـرقي «ا
«الـبطـاليـة» ومـا حولـها من بـسـات الـنخـيل وفي غـياب مـعلـومـات رسمـية تـوضح حدود
عالم قريـة البطـالية (٩) فإن الـباحثـ وفي مقدمـتهم فهـد بن علي احلسـ يتخـذون من ا
عروفة هناك ساحـات الزراعية التي ترويها عـ اجلوهرية ا رتبـطة بالقرية وا الـطبيعية ا
(١٠) أن أقـصى إطـاراً أولــيـاً حلــدود الـقــريـة في الــوقت الــراهن. ومن هـنــا يـرى احلــسـ
تعذر وضع احلـدود الشمالـية للقـرية يتصل بـبر «الرفيـعة» أما ناحـيتها اجلـنوبية فـمن ا
ـيـزهـا وأقـصى ـزروعـة وعـدم وجـود مــعـلم  حـد تــقـريـبي له بـسـبـب تـداخل األراضي ا
وقع «بـهيتة» أما حدها الشرقي فيقترب احلدود الغربية لـلقرية يحاذي احلافة الشرقية 
من طـرف السهل الـغربي جلبل «الـشعبة»(١١) ومـوقع القريـة حاليـاً يقع قريـباً من الطرف
ـيـدانـيـة التـي قـام بـهـا البـاحـث فـهد الـشـرقي لـواحـة األحـسـاء . وعـلى ضـوء الـدراسـة ا
احلسـ للـمواقع األثـرية الـتي تنـتشر حـول موقع مـدينـة «البـطالـية» وبـداخلـها اسـتطاع
حـصـر الـبـحـث  عن مـوقع مـديـنـة األحـسـاء الـتـاريـخـيـة في الـبـقـعـة احملـصـورة بـ جـبل
«الشعـبة» وبر «الـرفيعـة» و«الشراع» و«بـهيتـة» و«السليـت» وعلى ذلك فإن قـرية البـطالية
واقع هناك عدداً ـيداني الذي أجراه في ا سح ا تمثل جزءاً كبيراً منها(١٢) فقد سجل ا
ـدينـة األحسـاء ذكرتـها واقع الـتاريـخيـة واألثـرية بـالقـرية وهي مـواقع ذات صـلة  من ا
دينة ومن أهمها ع «اجلوهرية» وقصر صادر كمواقع تمثل أجزاء من تخطيط تلك ا ا
ط» و«الرحل» وحـقل «اخلـايس» و«القـرحاء» و«اجلـريعـاء». ومن دواعي اعتـقاده(١٣) «قـر
واقع تمـثل أجزاءً من تخطـيط مدينة األحـساء توافق ترتـيب مواقعها برجحـان كون تلك ا
يدانيـة مع سياق األحداث التاريخية وهو ما يتوافق تماماً مع ما على خريطة الدراسة ا
ـواقع إذ يـقع بسـتان «اخلـايس» حالـياً إلى اجلـنوب يـداني األثري لـتلك ا ـسح ا أثـبته ا
ط» وهو ما عبرت من موقع «الرحل» في ح أن «الرحل» يقع مالصقاً لتل قصر «قر
ــراد بــدار الــســلــطــنــة قــصــر ـــصــادر (و«الــرحل» قــريب من دار الــســـلــطــنــة وا عــنه ا

«القرمطي»).
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دينة األحساء في الفترة القرمطية والعيونية: التخطيط األولي 

أ- مدينة األحساء في الفترة القرمطية:

دورة(١٤)وهي عبـارة عن مديـنتـ إحداهـما ـدن ا ط ا بـنيت مـديـنة األحـساء عـلى 
وسط األخرى ولكل منهما سور وأبواب ويحيط بكل منهما أربعة أسوار دفاعية متعاقبة
ـركـز في شبـه دائرة كـامـلـة في حـ تـضم أسـوارهـا مدن عـلى هـيـئـة حـلقـات مـتـحـدة ا
ديـنة ـسافـة ب كل سـور وآخر من أسـوار ا ـصادر ا وريف قرى األحـساء(١٥) وتـقدر ا

األربعة قرابة فرسخ.

دينة األحساء: التقسيمات الداخلية 

ؤمنية» وسط عـروفة في العهـد القرمطي بـاسم «ا ـركزية ا تشغل مـدينة األحساء ا
نطقة احملصورة داخل السـور األول وكانت محل مخطط مدينة األحساء الـكبرى وهي ا
ـصـادر أنهـا قـصر عـظيم مـنـيف البـناء(١٦). إقـامة األسـرة «اجلـنابـية» احلـاكـمة. وتـذكر ا
ديـنة فـقـد جرى حتـصيـنـهاً حتـصيـنـاً جيـداً حيث أحـيـطت بسـور ضخم وألهـمـية هـذه ا
ــيـاه وعـلـى مـداخـلـهــا أبـواب من احلــديـد. وتـذكـر يـحـيط بـه من اخلـارج خـنــدق مـليء بـا
ـلـكي وهو ـؤمنـيـة» في العـصـر اجلـنابي كـانت تـضم بـداخلـهـا الـعرش ا ـصـادر أن «ا ا
صادر ـعروفون ووزراؤهم وتـصف ا عـرش كان يـجتمع فـيه احلكـام اجلنابـيون السـتة ا
هذا الـعرش بـأنه عبـارة عن منـصة صُفّ عـليهـا ستـة كراسي يـجلس عـلى كل منـها أحد
احلـكام من ذريـة أبي سـعيـد تقـابلـها مـنـصة صُفّ عـليـها سـتـة تخـوت يشـغلـها وزراؤهم
ـدينة مـدينة األحـساء الكـبرى وبهـا يقيم جـمهور الـناس وأتباع الستة(١٧) وحتـيط بهذه ا
تقدمة من دور  وأسواق ومصانع دينة ا دينة نعيم ا اجلنابي وجنودهم . وتمتلك هذه ا
ومـسـتـودعـات ومــرافق عـامـة ومـيـدانــ لـلـعـروض الـعــسـكـريـة والـتـدريـب وتـنـتـشـر بـ
أسوارها مزارع النخيل واحلبوب وحدائق الفاكهة واخلضراوات وبها عدة عيون جارية
من أهـمـهـا: «اجلوهـريـة» و«اخلـضـيـرة» و«القـحـيـبـات» وسـيأتي احلـديث عـنـهـا الحـقاً

اء ينتفع منه بصورة جيدة(١٨). وكانت العناية بالزراعة فائقة وا
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ب - مدينة األحساء في العهد العيوني:

ديـنـة على مـا يـظهـر لم تـظل عـلى ما كـانت عـليه من أمـا في الـعهـد الـعيـوني فـإن ا
ـركـزية بـها ـديـنة ا االتـساع وقـوة التـحـص رغم أن األمـراء الـعيـونـ قد اتـخذوا من ا
مقـراً لـكـرسي حكـمـهم مـنذ الـوهـلة األولـى التي اسـتـولى فـيهـا األمـير عـبـد الـله بن علي
ـوافق ١٠٨٣م بـعـد جنـاحه في الـعـيــوني عـلى مـقـالـيــد احلـكم في الـبالد سـنــة ٤٦٩هـ ا

قرب بقوله: اإلطاحة بالقرامطة وهو ما عبر عنه الشاعر علي بن ا
وإن تــــــأتِ قـــــــصــــــرَ الــــــقـــــــرمــــــطـي جتــــــدْ بهِ

ـــصــــاعــــبـــا(١٩) جــــمــــاجمَ قــــومي والــــقــــرومَ ا

ـلك أو دار الــسـلـطـنـة . ويـبـدو أن االهــتـمـام بـاحلـمـايـة وكـانت تــنـعت آنـذاك بـدار ا
دينة الـكبرى فلم تكن العناية ـركزية فحسب أما ا دينة ا والتحـص كان قاصراً على ا
ا حـصل ذلك في أواخر الدولـة العيـونية بـأسوارهـا كبيـرة فتداعى بـعضهـا أو أزيل ور
أو أن األمــراء الـعـيـونـيـ لـم يـكن لـديـهم من اخملــاوف أو الـشـعـور بـاخلـطــر مـثـلـمـا لـدى
دينة الـقرامطة فأهمـلوا العناية بتـلك األسوار ولم يظل بها سوى الـسور األول احمليط با
كن فهم ذلك من دينـة األحساء الـكبـرى.  ـركزيـة والسور الـداخلي الذي كـان يحـيط  ا

قرب وهو يدعو للمدينة بالسقيا وهطول الغيث: قول ابن ا
ــــــــــصــــــــــلّـى وجــــــــــاد مـن اجلــــــــــديــــــــــد إلـى ا

إلـى احلـــــــــصـــــــــنـــــــــ وَكّــــــــــافُ الـــــــــركـــــــــابِ

وقد قام الـباحث فـهد احلسـ برسم خـريطة أولـية بـها أجزاء من تـفاصـيل مخطط
ـدينة عالوة ـصادر من إشـارات إلى تلك ا ا ورد في ا مـدينـة األحساء(٢٠) مسـترشـداً 

وقع من مسح ومجسّات. على ما أجراه في ا

ا ذكـره بهذا الصدد أن للـمدينة أربعة دروب ومـداخل كانت تتوزع على سوري و
دينة الداخلي األول والثاني وهي: ا

ـديـنـة ويـتـصل به ـدخل والـدرب الـشـمـالي: ويـقع في اجلـانب الـشـمـالي من ا ١- ا
درب واسع يسمى درب الشمال أو درب «الثليم».
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نـطقة الـواقعة ـدخل والدرب اجلـنوبي: ويقع من نـاحية اجلـنوب لـلمديـنة في ا ٢- ا
ب بستان «اخلايس» و«الرحل».

ـدخل والدرب الشـرقي: ويقع قريبـاً من «اجلريعـاء» (أم الدجاج) ويؤدي إلى ٣- ا
درب «احلنائد» الواقع شرقي مدينة األحساء.

ـدخـل والدرب الـغـربي(٢١): ويـقع غـربي مـديـنـة األحـسـاء  قـريـبـاً من مـوقع ٤- ا
ـدخل يقع مـا يعـرف «بالـعطـيفة» «بـهيـتة» غربيّ قـرية الـبطـاليـة وأمام هذا ا
وهـو سور قصيـر منكـسر توضع فـيه التمور قـبل تخزيـنها. وكـان يقيم على
حراسـتها بـالتنـاوب رجال من احملاربـ األشداء وقد ورد ذكـره في أخبار
عـروف «بيوم العطيفـة» وقد جاء عن هذا اليوم من شرح ديوان ابن اليوم ا
قـرب ما مـلخـصه أن األمير الـعيـوني أبا الـقاسم مـسعـود بن محـمد جعل ا
عـلى رهـطه من آل إبراهـيم في حـراسة الـعـطيـفـة نوبـة وفي إحـدى نوبـاتهم
ا عـلموا من عيونهم قرر البدو مهـاجمة البلد ونـهب ما بالعطيـفة وبخاصة 
أن الـذي كــان في تـلك الـنـوبــة ثالثـون رجالً فـقط مـن آل إبـراهـيم  وقـدمـوا
لـهــجـومـهم بـنــفـر قـلـيل في شــكل لـصـوص بـقــصـد إشـغـال الــقـائـمـ عـلى
احلراسة وصرف انتباههم عما سيحدث ثم أتبعوا ذلك بشن هجوم شامل
تصدى له أولئك الـفرسان وتمكنوا من إيقـافه حتى وصلت النجدة من البلد

و طرد البدو(٢٢).

وكانت الدروب الـسالفة الذكـر تخترق ريف مـدينة األحسـاء الكبرى ومـا يتخلله من
ركزية التي تتكون أحياؤها من: دينة ا قرى حتى تلتقي عند ا

١- احلي الشرقي: ويعتقد احلس (٢٣) أن قرية البطالية تشغل جزءاً كبيراً منه.

٢- الـرحل: ويقع قـريـباً من أسـوار دار السـلـطنـة شرقيّ وجـنـوب شرقيّ تل قـصر
ط» حـاليـاً  ويقـوم على جـزء مـنه اآلن بعض بـيوت حي «الـرابيـة» وشريط «قر
ـديـنـة األحـساء زراعي صـغـير(٢٤). ويعـتـبـر «الـرحل» أعـظم وأشـرف األحـيـاء 
ـلـوك الحـتـوائـه عـلى دواوين الـدولـة الــعـيـونـيـة فــفـيه مـجـلس احلــكم ومـجـمع ا
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ـشــايخ وأكـابــر الـبــلـد وجتــتـمع فــيه الـعــسـاكــر وقت احلـرب(٢٥) وبه ديـوان وا
اخلزائن ودواوين اجلنـد وديوان اإلقطاع(٢٦). وكان يتـولى «الرحل» إبان احلكم
ـصادر عـدداً مـنهم من العـيـوني أمراء من األسـرة الـعيـونـية احلـاكـمة ذكـرت ا
ـقـرب احلـسـ بن غـريـر بن ضـبـار بن عـبـدالـلـه العـيـونـي وابـناه بـيـنـهم: أبـو ا
ـبـارك وحواري بن رشـيـد بن حواري(٢٧) وعـلي بن يوسف مـقـرب وأبو شـكر ا
بن ظبـار بن عبدالـله بن علي العـيوني . وكان أمـير «الرحل» يـتمتع بـصالحيات
ـلوك السـابق ـنزلة احلـاجب في دواوين اخللـفاء وا ـكن اعتبـارها  واسـعة 

أو رئــيس مــجـلـس الـوزراء في هــذا الــوقت فـقــد كــانت تــرد إلـيه جــمــيع أمـور
صلى السلطنة(٢٨) وإن له موكباً خـاصاً يتقدم السلطـان العيوني عند خروجه 
ـظـلة) وكب الـسـلـطـاني والـشتـر (ا الـعـيـد خـارج األحسـاء وكـان يـركب أمـام ا
مــرفـوع عـلـى رأسه واألعالم من حـوله وأمــامه وكـان يــلـبس فـي يـديه سِـوارَيْ
ـلك وهمـا من ذهب في رأس كل مـنهـما درتـان ثمـينـتان (٢٩). ويـصف الشـاعر ا

وكب بقوله: قرب هذا ا ابن ا
إذا مـــــــا ســـــــار حتـت الـــــــشـــــــتـــــــرِ(*) أنـــــــسى

جـاللـــــــــةَ قــــــــــيـــــــــصــــــــــرٍ والـــــــــهُـــــــــرْمُـــــــــزانِ 
ــــــــــــــلـكِ يُـــــــــــــــزهـي وفـي يــــــــــــــده سِــــــــــــــوارُ ا

ــــــــعـــــــصم مــــــــاجـــــــدٍ سَـــــــبْـطِ الـــــــبَـــــــنــــــــان

وهـنـاك ما يـشـيـر إلى وجـود مـوقعـ يـحـمل كل مـنـهـما اسم الـرحل وأنـهـمـا كـانا
متجاورين تفصل بينهما مساحة مفتوحة. 

يــن الداخل إلى ٣- حي الثـليم أو الـشمال: ويـقع شمال مـــدينـة األحساء عـلــى 
ـر الـشـارع الـرئـيـسي ـديـنـة من بـابـهــا الـشـمـالي وبـالـقـرب من هــذا احلي  ا
صـادر بدرب الـثلـيم أو درب الشـمال. عـروف في ا للـمديـنة أو دربـها األعـظم ا
ـسـجد الـشـمال أو الـثـليم وفي ذكـور مسـجـد عرف  وكـان يـوجد في احلـي ا
ـقـرب ومـسـكـنه اخلاص(٣٠) وقد هـذا احلي كـانت تـقع دور الـشـاعـر عـلي بن ا

قرب من ذلك قوله: تكرر ذكر هذا احلي على لسان ابن ا
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فـــــــيَــــــمّـمْ جلــــــرعــــــاء الـــــــشــــــمــــــالِ فـــــــإنّ لــي
بــــــهــــــا حِـــــــلّــــــةً أشــــــتـــــاقــــــهــــــا ومـالعــــــبـــــا 

وقِـفْ وقـــــفـــــةً بــــالـــــدرب غـــــربـيَّ بـــــابـــــهــــا(**)
فـــــــــــــثَــمَّ تُــالقـي أســـــــــــــرتـي واألقـــــــــــــاربـــــــــــــا

ـعروف بـبر ـوقع ا (٣١) احـتـمال قـيـام هذا احلي عـلى ا ويـرى الـباحث فـهد احلـس
ـوقع قد درس وعـثر به عـلى بعض شـواهد اسـتيـطان الـرفيـعة أو قـريبـاً منه وكـان هذا ا
ـزجج الـسلـجوقي الـذي اقـترن تـاريخه قـد وكسـر فخـاريـة بعـضهـا من نـوع الفـخار ا

وقع. بالقرن اخلامس والسادس الهجري وهو ما يتوافق مع االستيطان العيوني با

: احلقول والبسات

زارع  وحقول صـادر أن مدينة األحساء كانت حتتـضن داخلها عدداً من ا تذكر ا
ـصادر ـسـاحات الـقـريـبة من الـسـور اخلارجي وقـد أوردت ا النـخـيل وكانـت تقع في ا
الـعيـونيـة موقـعـاً أطلـقت علـيه اسم «مرغـم» وآخر عـرف باسم  «اجلـو ذي النـخل». ويرى
ـديـنــة في امـتـداد يـصل إلى ـنـطـقـة الـواقــعـة وسط ا احلـسـ أن «مــرغم» كـان يـشـغـل ا
سورها اجلنوبي وبه حقل «اخلايس» ويقع إلى اجلنوب من قرية البطالية حالياً وال يزال
يـحـمل االسم نفـسه وكـان يجـاوره نهـر «البـحـير» وقـد دارت فيه رحـى معـركة بـ أحد
ِ جيـفهم عرف األمـراء العـيونيـ وبني عـامر قـتل خاللهـا عدد كـبير من بـني عامـر وَبنـ
وضع بـاسم «اخلـايس» يـؤيـد ذلك جـمـاجم وعـظام  الـعـثـور عـلـيهـا أثـنـاء حـرث هذه ا
ــوافـق ١٩٧٧م. أمــا «اجلــو ذو الــنــخل» فـــيــقع شــمــال جــرعــاء ــزرعــة عــام ١٣٩٧هـ ا ا
نـطقة الزراعـية الواقـعة أقصى شمـال شرقيّ قريـة البطالـية. وقد عُرف اجلـعالنية وهي ا

«اجلو ذو النخل» باسم «احملرمة» وال يزال هذا االسم قائماً حتى العصر احلاضر.

دينة األحساء التاريخية: عالم األثرية ذات الصلة  واقع وا ا

عـالم الـشـاخـصـة الـتي تـفـيـد كـثـيراً في ـواقع والـتالل األثـريـة وا يـوجـد عـدد من ا
ـتعاقبة من راحل ا ا كـانت عليه في ا حتديد موقع مـدينة األحساء ووضع تـصور دقيق 
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تاريـخها. وقد اسـتطاع البـاحث فهد احلسـ أن يقطع شوطـاً بعيداً في هـذا السبيل من
عـالم وما قـام به أثـناء ذلك من مـسح ومجـسات ـواقع وا يـدانيـة لتـلك ا خالل دراسـته ا
وزيـارات مــيـدانـيـة ولـقــاءات بـالـثـقـات من أهل تــلك اجلـهـة واحلـصـول مــنـهم عـلى بـعض
ـقرب ـفـيدة بـاإلضـافة إلى مـا ورد في كـتب التـراث وبـخاصـة أشـعار ابن ا عـلـومات ا ا
ـسح والتنقيب في وشروحها من إشارات تـاريخية وتـوافقها مع ما أسـفرت عنه نتائج ا

استنطاق تاريخ بالدنا الذي ال يزال كامناً في أحشائها.

عاً دينـة في العصر الـعيوني أُبرز بـإيجاز  زيد من مالمح صـورة هذه ا وإلبراز ا
عالم التي تطرق إليها في دراسته: واقع األثرية وا سريعة عن بعض ا

١- ع اجلوهرية:

ياه تقع إلى تعـتبر ع اجلوهرية من أبرز مـعالم قرية البطالـية  وهي ع غزيرة ا
ة جاء ذكرها على لسان الغرب من القريـة احلالية بالقرب من مدخلهـا الغربي وهي قد

قرب العيوني بقوله: الشاعر ابن ا
ومن مـــــاء نـــــهـــــر اجلـــــوهـــــرّيـــــةِ لـــــو صـــــفــــا

ذبـــــابـــــةُ حِــــــسْيٍ ال يُــــــرجَّى نـــــبــــــوغُـــــهـــــا(٣٢)

ـقـرب بـأنـهـا عـ جـاريـة وسط مـديـنـة األحـسـاء(٣٣) ويـصـفـهــا شـارح ديـوان ابن ا
ونُـسبت إلى الـرجل الذي هـنـدسهـا وكان يـقال له «جـوهـر» وال تزال مـعروفـة  حتى اآلن

وإن تناقص ماؤها.

ط»: ٢- تل قصر «قر

ـتد ــط شرقيّ حــي «الـرابـيــة» احلـالي بـقـرية الـبـطالـيـة وهو  يقـع تل قصـر قـر
لـيشـمل أجـزاءً كبـيرةً من حي الـرابيـة اجلـنوبـية كـما تـشغل مـدرسـة البـطالـية االبـتدائـية
ذكور ويرتفع التل عن سطح القرية األولى مساحة تقرب من ٢٠٠×٢٢٠ متراً من التل ا

في الوقت الراهن من خمسة  إلى ستة أمتار.
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٣- ع القحيبات:

وتـعـرف اآلن عـنـد أهـل الـبـطـالـيــة بـاسم عـ «اجلـمـة» وقــد أشـار إلى هـذه الـعـ
الــشـيخ حــمـد اجلــاسـر حــ زار الـقـريــة في عـامي ١٣٥٨و١٣٥٩هـ أي ١٩٣٩و١٩٤٠م
وأورد روايـة عن وجود آثـار احلمّـام الذي قُـتل فيه أبـو سعـيد اجلـنابي القـرمطي وأنه ال
ـاء بـذلك احلــمـام مـتــصل بـعـ ط وأن مـجــرى ا يـزال بــاقـيـاً قــريـبـاً مـن تل قـصـر قــر
القحيبات(٣٤). وكان ذلك اجملرى عبـارة عن أنبوب فخاري يبلغ قطر فـتحته ١١ سنتيمتراً
كـما يذكر احلـس الذي نـقل عن بعض أهل القريـة قولهم إنه أثـناء قيـام البلديـة باحلفر
بـالــقـرب من الـعـ في حــدود عـام ١٤٠٤ إلى ١٤٠٥هـ أي ١٩٨٤ إلى ١٩٨٥ م شـاهـدوا
ـتد من ع «اجلـمة» ويتـجه إلى داخل قصر أنـبوباً فـخارياً عـلى عمق ٤ أمـتار تقـريباً 
يـدانية لـلقريـة وذكر أنهـا تقع على ذكـور الع أثـناء الـدراسة ا ط  وقد زار الـباحث ا قر

مسافة ٢٥ متراً من الركن اجلنوبي الغربي لسور مدرسة البطالية االبتدائية األولى.

٤ - بئر اخلضيرة:

وافق وهي بئـر مطويـة باحلجـارة كشف عنـها مصـادفة في حدود سـنة ١٤٠٦ هـ ا
ـزرعـة في الـبــطـالـيـة قـريـبـة من مـوقع اجلـريـعـاء وقـد عـثـر أثـنـاء حـفـرهـا عـلى ١٩٨٦م 

مـجموعة كبيرة من الـقطع النقدية النحـاسية الصغيرة نُـقش على داخلها بخط ثلث 
على الوجه عبارة «عز من قنع» وعلى الظهر عبارة «ضل من طمع».

٥ - القرحاء:

تقع الـقرحـاء إلى الـشرق من قـريـة البـطالـيـة وتعـرف اآلن «بالـفـريق الشـرقي» أحد
تـبقية في ـة وتنتشـر في هذا احلي أهم مجمـوعات البـيوت الطيـنية ا أحـياء القريـة القد
(٣٥) عن الـقرية وتقع القـرحاء على ربوة مرتفـعة عن سطح القريـة احلالي. وينقل احلس
أحد مسني القريـة قوله إنه منذ أربع سـنة تقريباً شـاهد فرناً فخاريـاً مستدير الشكل
يـتـوسـطه فـرن آخر حُـشِي الـفـراغ بـينـهـمـا بـالطـ األحـمـر وعـثر عـلى ذلك الـفـرن أثـناء
ـقرب مـقتـرناً ـة. وقد ورد ذكـر الـقرحـاء في شعـر ابن ا تـنظـيف أحد أنـهار الـقـرية الـقد

بذكر جبل غير معروف وذلك في قوله:
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سـلْ عـــــنـه يـــــومَ أغــــــارت فـي كـــــتــــــائـــــبــــــهـــــا
خـــيـلُ الـــقـــطـــيفِ من الـــقـــرحـــا إلى اجلـــبلِ(٣٦)

٦ - اجلريعاء:

تـصــغـيـر جــرعـاء وهي األرض ذات الــرمل وهي مـزرعــة نـخـيـل تـقع شــرقيّ قـريـة
(٣٧) عن بـعض مسـنّي القـرية أن مـزرعة اجلـريعاء كـانت أرضاً الـبطالـية. ويـروي احلس
ة مـنـخفـضـة عن مـسـتوى الـقـريـة احلالـي وكانت تـزرع أرزاً كـمـا اطـلع علـى وثيـقـة قـد
ـسـمـاة ـوافق ١٨٨٨م حتـوي وصـيـة امـرأة بـبـيع مـزرعـة األرز ا مـؤرخـة بـعـام ١٣٠٧هـ ا
قرب عن موضع «باجلريعاء» الكائنة بطرف البطالية(٣٨). وقد حتدثت شروح ديوان ابن ا
بالقرب من مـدينة األحساء التاريخيـة عرف باسم «اجلريعاء» أو «أم الدجاج» وقد جرت
صادر به مـوقعة شهيرة بـ العيوني وبني عـامر عرفت «بيوم اجلريـعاء» حيث تذكر ا
أن بـني عامر أغاروا عـلى مدينة األحسـاء في اجلريعاء فتـصدى لهم أربعة من أوالد أبي
مقرب احلـسن بن غرير وحـالوا دون تقدمـهم حتى خرجت الـنجدة  من البـلد فطردوهم

قرب: وفي ذلك يقول ابن ا
مــــــنـــــا الــــــثالثــــــةُ والـــــفــــــردُ الـــــذيـن لـــــقـــــــوا

كـــــتـــــائــــــبـــــاً فـــــكـــــأن الـــــســـــيلَ حـــــ طـــــمى
يــــومَ اجلــــريـــعــــاءِ مــــا خــــافـــوا وال جــــبــــنـــوا

بـل كـــلــــهم يــــصـــطــــلي نــــيـــرانــــهـــا قِــــدَمـــا(٣٩)

٧- بهيتة: 

وهي مـنطقـة رملية بـالقرب من الـبطاليـة تقع عنـد احلافة الغـربية من مـزارع النخيل
(٤٠) عن بعض أهل قرية غربي ع اجلوهرية وشرقي الشراع العيوني. وقد نقل احلس
ـة من بـينـهـا أساسـات لـسوق ـبـانٍ قد الـبطـالـية قـولـهم إنهـم شاهـدوا بـقايـا أسـاسات 
تـراصة ذات جـدران قصيـرة مبـنية من كبـيرة مكـونة من صفّ من الـدكاكـ الصغـيرة ا
ـوقع التـقـريـبي للـسـوق بوسط ذكـور  عـلى ا طـوب لـ أحمـر الـلون. وقـد وقف الـكـاتب ا
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ـبارك. وذكـر بـعض من رأى أطالل السـوق أنه شـاهد مزرعـة الـشيـخ يوسف بن راشـد ا
أسـاسات وبـقايـا جـدران طيـنيـة لدكـاك صـغـيرة مـداخلـها تُـفـتح إلى الشـرق وتمـتد من
ـة بـعـضـهـا ال يـزال ـكـايـيل واألوزان الــقـد الـشــمـال إلى اجلـنـوب كـمـا شـاهــد بـعض ا
ـذكـور سـوق لـصـيـاغة مـوجـوداً لـدى بـعض أهـالي الـقـريـة. ويـوجـد إلـى جـانب الـسـوق ا
الـذهب وكـان بعض الـفقـراء من العـامـل في صـياغـة الذهب يـقـصدونه بـحثـاً عن برادة
الـذهب الـنـاجتــة عن الـتـصـنـيع(٤١)  كــمـا يـوجـد هـنـاك عـدد من أفــران صـنـاعـة الـفـخـار
ـزارع قـولـهم إنهم أثـناء ـعـروفة مـحـلـياً «بـالـدوقة»(٤٢) ويـضيف احلـسـ عن بعض ا ا
حـفـر مزارعـهم الـواقعـة أقـصى جنـوب غـرب «بهـيتـة» عـثروا عـلى جـرار فخـاريـة ضخـمة
ـا جتدر مـختـومـة بالـطـ وعنـدمـا كسـروهـا وجدوا بـها بـقـايا عـظـام آدميـة مـتفـحـمة. و
رشـحة لـلبحث ـواقع ا اإلشارة إلـيه أن موضع بـهيـتة هذا قـد أدرجه البـاحثـون ضمن ا
عن مديـنة «اجلرهاء» التـاريخية التي كانت درة زمـانها في الفترة من١٥٠٠ ق.م إلى٥٠٠
ــوضع ظـاهــرة لـلــعـيـان اآلن حــيث  حـرثه وإدخــاله في عـدة ق.م ولم تـعــد آثـار هـذا ا
(٤٣) سوى جـزء صغير جـداً يتمثل في مزارع هـناك إذ لم يبق منه على مـا يذكر احلس
زارع احمليطة بـها تشكل تالً أثرياً ينتشر فوق سطحه بقعة رمليـة مرتفعة عن مستوى ا

تأخر وبقايا مخلفات بنائية. كسر من الفخار والزجاج ا

٨- السليت:

ة ضمن أمـالك مالية الـدولة تقع إلى اجلـنوب الغربي من وهي مزارع نخـيل قد
قرية الـبطـاليـة وذلك ضمن نـطاق طرف «الـشهـيبي» و«الـشراع اجلـنوبي». وفي شروح
وقع إشـارات تنص عـلى أنه قـريب من سور الـبلـد (األحساء قـرب لهـذا ا ديـوان ابن ا

التاريخية).

سجد اجلامع: ٩- ا

ـسـجـد ـسـجــد اجلـامع ويـعـرف  ـعـالم الــشـاخـصـة بـقـريـة الــبـطـالـيـة ا من أهم ا
سجـد «الفرد» ويقع بالـطرف اجلنوبي الغـربي من قرية البطـالية على بعد «األميرة» أو ا
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وضع ط» وقـد عُرف ذلـك ا ١٢٥ مـتـراً تـقريـبـاً إلى اجلـنـوب الـغـربي من تل قـصـر «قـر
سجـد في شكل مربع غير مـنتظم يبلغ طـول ضلعه الشرقي باسم «اجلعالنية». ويـظهر ا
٣٨٫٥ مـتـراً وضـلـعه الـغـربي ٢٣٫٠٢ مـتـراً أمـا ضـلـعـاه الـشمـالـي واجلنـوبي فـيـبـلغ كل
مـنـهمـا ٢٣ مـتـراً و٦٠سنـتـيـمتـراً وتـتـكون واجـهـة األرض من جـدران قصـيـرة بـاستـثـناء
واجهتـه الغربـية التي يـبلغ ارتفـاع جزء منـها ٤ أمتـار وهو على مـا يعتـقد ارتفـاع جميع
ساجد (٤٤) شبيهة بعمارة ا اجلدران األصلية للمـسجد وعمارته على ما يصف احلس
السلـجوقيـة في فارس والـعراق يبـدو ذلك في شكل تخـطيط ظـلة قبـلته وشكل الـدعامات
عمـاري وعناصره الزخـرفية وحيث دببة وشـكل احملراب وتكـوينه ا والعـقود الفارسـية ا
ال تـوجــد به كـتـابــات حتـدد بــوضـوح اسم مـؤســسه وزمن إنـشــائه  فـقــد رجح الـبـاحث
ذكـور أنه أنشئ في عهد األميـر «عبد الله العيـوني» ب سنتي ٤٦٩هـ و٥٢٠هـ على يد ا
ابنته هبـة ونظراً لقربه(٤٥) من دار الـسلطنـة ودواوين الدولة وما تـقضي به الضرورة من
تأسـيس جـامع هـناك مـنـذ األيام األولى من قـيـام تـلك الدولـة أرى وجـاهة اقـتـراح تاريخ
ذكورة. وكما عُرف بإضافـته إلى مؤسسه عُرف بإضافته إلى موقعه إنشائه في الفـترة ا
علوم سجد «الفرد» لضخامته وجمال عمارته. ومن ا «اجلعالنية» كما أطلق عليه اسم ا
ساجد رجاالً ونـساءً انطالقاً من رغـبتهم في إحياء أن العيـوني قد أقبـلوا على إعمـار ا
ـسـاجد بـعـد أن تـمت إزالتـهـا على الـشـريـعة وإحـيـاء تعـالـيم اإلسالم وخـلو الـبالد من ا

قرب وقال فيه مندداً بالقرامطة:  أيدي القرامطة وهواألمر الذي شجبه ابن ا
ومـــــــا بــــــنَـــــــوْا مــــــســــــجـــــــداً لــــــلـه نــــــعـــــــرفهُ

بـل كـلُّ مــــــا أبــــــصــــــروه قــــــائــــــمــــــاً هُــــــدِمـــــــا

ـصادر أن الـعـيـونـيـ أسـسـوا داخل مـديـنـة األحـسـاء وفي أرجـائـها وقـد ذكـرت ا
ار ذكره: ساجد إلى جانب جامع «األميرة» ا اخملتلفة عدداً من ا

عروف «بالثليل» شمالي مدينة األحساء. وضع ا ١- مسجد الشمال: ويقع في ا

٢- مـسـجـد اجلـمل: وقـد عـرف بـهـذا االسم نـسـبـة إلى قـيـمه ومـؤذنه وكـان يسـمى
دينة صلى» خارج السور الـشمالي  سجد في «جرعـاء ا اجلمل ويـقع هذا ا
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األحساء قريباً من مصلى العيد(٤٦).

صلى» شمالي ٣- مسجد مـصلى العيد: ويقع ظاهر مدينـة األحساء في «جرعاء ا
مـدينـة األحسـاء وقد كـان من عادة األميـر العـيوني أن يـخرج إلـيه عند صالة
العـيدين في موكـب مهيب بـجمـيع زينـته وخيـله وينـحدر إلى جـميع سواد أهل
سـاجد ولـم يظل لـها أثـر في الوقت احلـاضر األحساء(٤٧). وقـد توارت هـذه ا

عدا ما مر ذكره من بقايا مسجد «األميرة». 

اضمحالل مدينة األحساء : 

ـدينة أخذ في الـضعف منذ زوال حكم يـرى الشيخ «حمـد اجلاسر» أن شأن هذه ا
(٤٨) حـيث كـان بـعـض احلـكـام اآلخـرين يــسـتـقـرون في الـقـرامـطـة واسـتــيالء الـعـيـونـيـ

القطيف حيناً وفي جزر البحرين حيناً آخر . 

والـذي أراه أن أعراض الـضـعف لم تـظـهر عـلى مـديـنـة األحـساء بـصـورة واضـحة
إبّان احلـكـم العيـوني أو عـلى األقل في بداية ذلك احلكم وإذا كان «يـاقوت» قد ذكر بأن
الـقـطيف(٤٩) هي قصـبـة الـبحـرين فـهـو يعـني دون ريب بـأنـها كـانت كـذلك في أيـام حكم
تـأخريـن من أمراء الـعيـونيـ حيـث انفـرد بعـضهم بـحكـم القـطيف وجـزيرة أوال فـقد ا
وصف «يـاقوت» ذاته األحـسـاء بـكـونهـا مـديـنـة في البـحـرين مـعـروفة كـمـا قـال إنـها إلى

توفى سنة ٦٢٦هـ . عهده مدينة مشهورة عامرة وهو ا

ديـنة أخذت تفـقد أهميتـها كعاصـمة منذ زوال دولة ـكن القول إن هذه ا ومن هنا 
تـغـلبـون على حـكم الـبالد من األعراب الـذين يـفضـلون اإلقـامة العـيـونيـ ح أصـبح ا

بالقرب من مضارب عشائرهم على اإلقامة داخل مدن مسوّرة .

ـة بأنـها بُـليدة ـتوفى سـنة ٧٣٢هـ يـصف مديـنة األحـساء الـقد وهـذا «أبوالـفداء» ا
دينة لم تعد على ما غير مُسوّرة وفي هذا الوصف إشارة واضحة الداللة إلى أن هذه ا
كانـت علـيه من األهمـية فـأخذت في الـتقلـص واالنكـماش حتـى أصبحـت مجرد قـرية في
واحـة األحـسـاء تعـرف بـاسم «الـبطـالـيـة» وقد سـمـيت بـهـذا االسم على حـد قـول الـشيخ
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«محـمـد آل عـبدالـقـادر» نـسـبة إلى «مـالك بن بـطـال بن مـالك بن إبـراهيـم العـيـوني» كـما
ـاً باسم «الـبالد» وتعـتبـر هذه الـقريـة البقـية الـباقـية من مـدينـة األحساء كانت تـعرف قد

برّز». ة وتقع على بعد أربعة أكيال من «ا القد

ب ـ العــيون :

تــقع الـعــيــون إلى الـشــمـال(٥٠) مـن واحـة األحـســاء بـحــذاء الـطــريق الـرئــيـسي بـ
ياه فقد األحساء والـظهران وقد سمـيت «العيون» بـهذا االسم لكثرة مـا بها من عيـون ا
(٥١) وتـعد ـقرب مـا يـربو عـلى أربعـمائـة ع كـان فيـها عـلى حـد قول شـارح ديوان ابن ا
أراضي العيون من أفضل األراضي الزراعيـة وأجودها إنتاجاً فهى تشغل واحة عامرة
زارع النخيل وحـدائق الفاكهة وقـد استوطنهـا من قبيل «عبدالـقيس» منذ قدومهم إلى
ار بـن عامـر بن وديـعة»(٥٢) والـعـمور وهم هـذه اجلهـات بـطون «عـامـر بن احلـارث بن أ

«بنو الديل بن عمرو ومحارب بن عمرو وعجل بن عمرو ووديعة بن لكيز» .

وإلى العيون هذه تنتسب األسرة العيونية التي حكمت األحساء في الفترة من سنة
٤٦٧هـ إلى سـنــة ٦٣٦هـ فـقـد كــانت مـقــراً إلقـامـتــهم إلى حـ تــأسـيس دولــتـهم حـيث

حتولوا عنها لإلقامة في داخل مدينة األحساء .

وتضم واحة العيـون مدينة تعرف باسمها كـما تعرف أيضاً باسم «احملترقة» وقد
كانت محـاطة بخـندق عـميق لم يعـد اآلن موجوداً حـيث اتسع الـعمران بـالبلـدة من جميع
نـطـقة ويـتبع عـروفة بـا ـدن ا ـا بـها من مـظاهـر الـتحـضر إحـدى ا اجلـهـات فأصـبحت 

مدينة العيون عدة قرى عامرة .

ج ـ القطيف :
هملة بـعدها مثنـاة حتتية سـاكنة مأخوذة من «القطـيف» بفتح القـاف وكسر الطـاء ا

القطف وهو القطع للعنب ونحوه(٥٣) .

ـمــتـدة من «صــفـوا» شــمـاالً حـتى ويــطـلق الــقـطــيف اسـمــاً عـلى مــنـطـقــة «اخلط» ا
«الظـهران» جـنوبـاً ويشـمل الواحـة والقـلعـة وتوابـعهـا وهو من أهم مـناطق الـتحـضر في
» كما كان له ة شرق اجلزيـرة العربية وقـد استوطنـته بطون من عبـدالقيس كـ«بني جـذ
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في عهد الدولة العيونية أهمية خاصة حيث اتخذه بعض أمرائها مقراً لكرسي حكمه .

القلعة : 

دينة الرئيسيـة في القـطيف تعــرف باسم «القلعــة» لقـــوة حتصينها وتقع كانت ا
عـلى ساحل اخلليج في واحة من أشـجار النخيل وجـنان الفاكهة عـلى منتصف الشاطئ
وقع وازي لـلـواحة وقـد تـأسست عـلى أنـقاض مـديـنة «اخلط» الـتي أنـشأهـا في هـذا ا ا
ـيالدي. ويـذكر عـلى مـا يـظهـر «أردشـير بن بـابك» في الـنصـف األول من القـرن الـثالث ا
ـاً تـسمـى باسم «جـبـرو» وكانت مـخـزناً ـسلم»(٥٤) أن الـقـلعـة كـانت قد «مـحمـد سـعيـد ا
ـنـازل حولـهـا في الظـهور في لـلـتوابل والـعـطور الـواردة من «جزيـرة تـاروت» ثم أخذت ا
شكل قـريـة مأهـولـة بالـصـيادين ولم تـزل آخـذة في النـمو حـتى أصـبحت مـديـنة من أهم
مدن الساحل ولعل مركز الثقل انتقل إليها إثر زوال مدينة «الزارة» من خريطة العمران

سنة ٢٨٣هـ على يد «أبي سعيد احلسن بن بهرام اجلنابي».

وكانت الـقلعة هـذه في ما مضى تتـخذ شكالً بـيضاوياً وتـشتمل على أربـعة أحياء
وهي مـحـاطـة بـسـور مـنـيع يـبـلغ سـمـكه سـبـعـة أقـدام وارتـفـاعه ثالثـ قـدمـاً تـقـريـباً(٥٥)
رفـأ» ويسمى «دروازة الـبحر» وباب ولـلقلعـة أربعة أبـواب منهـا باب في الشـرق جتاه «ا
في الغـرب يصلها بالواحـة ويسمى «دروازة باب الشمـال» وباب في اجلنوب عند مدخل
الـسوق ويسمى « دروازة السـوق» وباب في الشمال يصـلها بحصن صغـير يقع بجانبه

من ناحية الشمال .

وقـد كـان هـذا احلصـن في ما مـضى مـقـراً جلـهـاز احلـكم كمـا كـان يـحـيط بـسور
ـدينة كانت الـقلعة خـندق عمـيق فقد نقـل «أبوالفداء» عن بـعض أهل القطـيف قولهم إن ا
مـحـاطة بـسور وخـنـدق ولهـا أربعـة أبـواب والبـحر إذا مـدّ يـصل إلى سورهـا وإذا جزر
انـكشف جزء من األرض وقد ظل هـذا الوصف مطابقـاً حلال القطيف إلى خـمس سنة
خـلـت وقـد تـوارى اخلـنـدق أوالً ثم أخـذ الـسـور فـي الـتـداعي إلى أن أزيل تـمـامـاً وكـان
للـقـطـيف سـوق واحدة مـسـتـطـيـلة مـسـقـوفـة تتـألف من صـفـ من احلـوانـيت الـتي يـبلغ
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عددهـا زهـاء ثالثمـائة حـانـوت ويوجـد في القـلـعة من اآلثـار التـاريـخيـة جامع قـد وقد
هُجر هذا اجلامع فتداعى بنيانه ولم يبق منه بصورة سليمة سوى مئذنته العالية .

وكـان يكـتنف الـقلعـة من ناحـيتـها الغـربيـة واجلنـوبية بـعض األحيـاء الصـغيرة ولم
دينـة على ما وصفـناه فقـد اتسعت من جمـيع أطرافهـا فالتهـمت تلك األحياء تـظل هذه ا
الصـغيرة والقريبة منـها وجزءًا من األرض الزراعية حولـها وجزءًا من مياه اخلليج التي

كانت مياهه في ما مضى تالمس أسوار القلعة .

وبالـقطـيف عالوة على الـقلـعة عـدة قرى وجـزر من أهمـها جـزيرة «تـاروت» وجزيرة
«دارين» ذات الشهرة الفائقة في جتارة العطور .

وقـد كـان سـكـان الــقـطـيف في مـا مــضى يـعـتـمــدون في مـعـيـشـتــهم عـلى الـفالحـة
والغـوص على اللـؤلؤ وصيد األسـماك إلى جانب االشـتغال بالـتجارة مع الـعراق وعُمان

والهند واألقطار األخرى .

وكانت القطـيف قد بلغت أوج ازدهارها إبّان حكم الدولة الـعيونية وقد اتخذها بعض
األمراء العيوني مقراً لكرسي حكمه وفي الشمال من القلعة تقع دار إمارتهم(٥٦) .

(٥٧)
د ـ جـزيرة أوال:

تعـد هـذه اجلزيـرة أكبـر جزر «األرخـبيل»(٥٨)الواقـع إزاء الشـاطئ الغـربي لـلخـليج
الحـة والتجارة أهـمية خاصـة فعرفت عبر تمـيز في مجال ا وقع ا وقد اكـتسبت بهـذا ا
تاريـخها احلـضاري الطـويل بأسـماء عدة فـقد كـان اسمهـا في اللـغة األكاديـة «نيدوكي»
ون»(٥٩) كمـا عرفت عـند الـفـينـيقـي بـاسم «تايـلوس»(٦٠) وعند وفي الـلغـة اآلشوريـة «د
الـرومان «تـايروس»(٦١)  أما في ظل الـقبـائل العـربيـة فقـد كان اسـمهـا «أوال» نسـبة إلى
صـنم لقـبيلـة «بكر بن وائـل» التي استـوطن هذه اجلزيـرة بعض أفـخاذها وقـد بدأت هذه
التـسميـة على مـا يظهـر قبـيل اإلسالم بقلـيل فظـلت تعرف بـهذا االسم إلى أن اسـتأثرت
مع أخـواتـها من اجلـزر حولـها بـاسم اإلقـليم الـذي تعـتبـر جـزءًا منه أي «الـبحـرين» وقد

ظل علماً عليها حتى الوقت احلاضر .
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ـديــنــة بــهــذه اجلــزيــرة وقـد أفــضت ولــعل اسم الــبــحــرين كــان في األصل اسـم 
شهـرتـها إلى تـعـمـيم اسمـهـا عـلى كامل اإلقـلـيم فـقد قـال «ابن خـلـدون» : «هجـر» إقـليم
سُمّي باسم مديـنته ويسمى البحرين باسم مـدينة أخرى فيه كما أشار «اإلدريسي» إلى

وجود مدينة في جزيرة أوال حتمل اسم البحرين .

وفي سـبب جعل الـبـحريـن علـمـاً على هـذه اجلـهات عـدة أقـوال لـعل أهمـهـا : تدفق
ـلح األجـاج في قـاع ــاء ا ـوجـودة حـول شــواطـئـهـا حتت ا ــيـاه الـعـذبــة من الـيـنـابــيع ا ا
ا يذكرنا بقــول احلق جل وعال: (وما يستوي البـحران هذا عذب فرات سائغ اخللـيج 
شـرابه وهذا ملح أجاج ومن كلٍّ تـأكلون حلـماً طرياً وتـستخرجـون حليـة تلبسـونها وترى

الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون)(٦٢) .

مكانتها احلضارية : 

ـياه وخـصوبة الـتربة(٦٣) تمـيزت هذه اجلـزر باإلضـافة إلى أهمـية موقـعهـا بوفرة ا
الحـة حتى صـارت عـاصـمة ـبكـر فـعـمرت بـالـزراعـة وا فـشـهدت االسـتـيـطـان البـشـري ا
قابر ما يشير إلى عابد وا عطيات األثرية كا جتارة اللؤلؤ على مر العصور وفيهـا من ا
ـونـية (ثـالثة آالف سـنـة قبل عـمق جـذورهـا احلضـاريـة فقـد تـمـتعت إبـان احلـضـارة الد
كانة خاصة فكان لها في عبادة أصحاب تلك احلضارة صبغة دينية متميزة . يالد)  ا

تـعـاقـبة آهـلـة بـالسـكـان فسـكـنـها من عـبـدالـقيس وقـد ظـلت على مـدى األجـيـال ا
«بنومسمار» ويذكر ياقوت أن بها عند ظهور اإلسالم مدينة كبيرة حسنة وفيها بعض
قرب الـقرى كـ«اجلفـير» فـي الشمـال الشـرقي وقـرية «ستـرة» التـي أشار إليـها ابـن ا
نسـوب تأسيسه نارت (٦٤)  - ا عالم اإلسالميـة اجلامع ذو ا في شـعره وفيها مـن ا
إلى اخلـليفـة عمر بن عـبدالعـزيز والذي قام بـتجديـد عمارته األمـير الفضـل بن عبدالله

العيوني - والقلعة .

الدور التاريخي جلزيرة أوال : 
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ـنـطقـة أدواراً مـهمـة وأول مـا نالحظه لعـبت جـزر البـحـرين في صـنع تاريخ هـذه ا
تـميز في الـتمهـيد لتقـويض عرش الـقرامطة(٦٥) وتصـفية وجـودهم فقد كانت دور أوال ا
جزيـرة أوال أول جزء ينـفصل عن ذلك الـكيـان عـلى يد «أبي البـهلول بن الـزجاج» وأخيه

«أبي الوليد مسلم» وذلك في سنة ٤٥٠هـ.

كـما حظـيت في عهـد الدولة الـعيـونية بـعنايـة خاصـة من أمرائهـا فاتـخذها بـعضهم
حـاضـرة إلدارة مـلــكه وقـد ظل الـتـنــافس عـلى حـكـمــهـا شـديـداً بـ حــكـومـات األقـطـار
ــلـقب بـالـفـاحت فـحـفظ اجملــاورة إلى أن دخـلـهـا الـشـيخ «أحـمــد بن مـحـمـد آل خـلـيـفـة» ا
لكة تمثـل في  أرومـتها وحـمى حياضـها وأرسى حجـر األساس لبـناء كيـانها احلـالي ا

عاصرة. البحرين ا

✸✸✸✸
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الهوامش

نطقة الشرقية دراسة في آثارها(١) : اآلثار االسالمية بقرية البـطالية - ا فهد بن علي احلس
دينة األحساء الطبعة األولى الرياض ١٤٢٢هـ ص ٣١ . وعالقتها 

ياقوت احلموي: معجم البلدان دار بيروت للطباعة والنشر ج ١ ص ١١١ .(٢)
قرب العيوني: الديـوان حتقيق عبد الفتاح احللو النـاشر مكتبة التعاون الثقافي(٣) علي بن ا

الطبعة الثانية ص ٨٣ .
أبو منصور األزهري: تهذيب اللغة ج ٥ ص ١٦٩ .(٤)
فصل في تاريخ العرب قـبل اإلسالم الطبعة الثـانية بيروت دار العلم(٥) الدكتو جواد عـلي: ا

للمالي ج ١ ص ١٦٩ .
رجع السابق.(٦) ا
(٧)( اً نطقة الشرقية (البحرين قد ا عجم اجلغرافي للبالد العربية السعودية حمد اجلاسر: ا

القسم األول منشورات دار اليمامة الطبعة األولى ص ١٣٠-١٣١ .
قريزي: اتعاظ احلنفاء ص ٢١٥-٢١٦ .(٨) تقي الدين بن أحمد بن علي ا
: ص٦٦ .(٩) فهد احلس

رجع السابق: ص٦٦ .(١٠) ا
رجع السابق: ص٦٧ .(١١) ا
رجع السابق: ص٣٥ .(١٢) ا
رجع السابق: ص١٦٣ .(١٣) ا
رجع السابق: ص١٨٢ .(١٤) ا
رجع السابق: ص١٨٣ .(١٥) ا
ناصر خسرو: سفرنامه د.يحيى اخلشاب دار الكتاب اجلديد ص١٤٢-١٤٣ .(١٦)
رجع السابق: ص ١٤٣ .(١٧) ا
رجع السابق: ص١٤٤ .(١٨) ا
قرب: الديوان مخطوط برنستون ص٣٥ .(١٩) ابن ا
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: ص ١٨٤ .(٢٠) فهد احلس
رجع السابق: ص ١٨٥ .(٢١) ا
قرب: الديوان اخملطوطة الرضوية ص٥٠٩-٥١٠ .(٢٢) ابن ا
: ص ١٨٨ .(٢٣) فهد احلس
رجع السابق: ص ١٨٨ .(٢٤) ا
رجع السابق: ص ١٨٨ .(٢٥) ا
رجع السابق: ص ١٨٨ .(٢٦) ا
الديوان: اخملطوطة الهندية ص ٤٥٧و٤٥٨و٤٦٦ .(٢٧)
الديوان: مخطوطة برنستون ص٥٩٩ .(٢٨)
صدر السابق: من ص ٥٥٥ إلى ٥٥٩ .(٢٩) ا
قرب بتحقيق د. احللو: الستر انظر: ص ٦٢٩.(*) في ديوان ابن ا

الديوان: مخطوطة برل ص ١٠٧ .(٣٠)
(**).( كتبة الرضوية (باهلٍ في مخطوطة ا
: ص ١٩١ .(٣١) فهد احلس
تحف البريطاني ص١٩٣ .(٣٢) الديوان: مخطوطة ا
الديوان: مخطوطة برل ص ١٨٦ .(٣٣)
عجم اجلغرافي ق ١ ص ٢٣٠-٢٣١ .(٣٤) حمد اجلاسر: ا
: ص ٧٦ .(٣٥) فهد احلس
عبدالفتاح احللو: الديوان ص ٣٨٣ .(٣٦)
: ص ٨٢ .(٣٧) فهد احلس
رجع السابق: ص ٨٢ .(٣٨) ا
قرب: الديوان اخملطوطة الرضوية ص٥٠٨-٥٠٩ .(٣٩) ابن ا
: ص ٨٢ .(٤٠) فهداحلس
رجع السابق: ص ٨٢ .(٤١) ا
رجع السابق: ص ٨٣ .(٤٢) ا
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رجع السابق: ص ٨٣ .(٤٣) ا
: ص ١٢٩ .(٤٤) فهد احلس
رجع السابق: ص ١٥٠ .(٤٥) ا
قرب: الديوان مخطوطة برل ص ٦٣١-٦٣٢ .(٤٦) ابن ا
: ص ٤٦ .(٤٧) فهد احلس
عجم اجلغرافي للمنطقة الشرقية ق١  ص١٢٩  .(٤٨) حمد اجلاسر: ا
صدر السابق: ق١ ص ١٢٦ .(٤٩) ا
صدرالسابق: ق٣  ص١٢٥٠  .(٥٠) ا
قرب: ص ٦٠٤ .(٥١) مخطوطة ديوان ابن ا
عجم اجلغرافي للمنطقة الشرقية ق٣ ص١٢٤٩ .(٥٢) حمد اجلاسر: ا
شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت احلموي: معجم البلدان اجمللد الرابع دار بيروت للطباعة(٥٣)

والنشر ص ٣٧٨ .
سلم: ساحل الذهب األسود دار مكتبة احلياة بيروت ط٢ ص٤٤ .(٥٤) محمد سعيد ا
صدر السابق: ص ٤٤ .(٥٥) ا
قرب: ص ٣٥ .(٥٦) مخطوطة ديوان ابن ا

ياقوت: معجم البلدان اجمللد األول بيروت ص ٢٧٤ .(٥٧) 
كتب االسالمي ص ١٦٣ .(٥٨) ا محمود شاكر: شبه جزيرة العرب «البحرين»
فصل في تاريخ العرب قبل االسالم ج١ ص٥٦٠ .(٥٩) د.جواد علي: ا
صدر السابق: ج ٢ ص ١٩ .(٦٠) ا
صدر السابق: ج ٢ ص ١٩ .(٦١) ا
سورة فاطر: آية١٢  .(٦٢)
رجع السابق.(٦٣) ياقوت: ا
مجلة الوثيقة: عدد ٣٥ رمضان سنة ١٤١٩هـ يناير ١٩٩٩م السنة الثامنة عشرة.(٦٤)
قرب: ص ٤٩١ إلى ص ٤٩٣ .(٦٥) مخطوطة ديوان الشاعر علي بن ا
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الفصــل الثالــث
األحوال االقتصاديـــــة

أ ـ الزراعة :

كانت الزراعة في هذه البالد من أقدم ألوان النشاط االقتصادي وأهمها(١) فقد عمل
ـياه فيـها الـقطـاع األعـظم من السـكان سـاعدهـم على ذلك مـا تتـميـز به أرضـهم من وفرة ا
وخصوبـة التربة ومالءمتـها لزراعة كـثير من احملاصـيل والثمار وقـد كانت هذه البالد على

مر األجيال سلة الغذاء ال ألهلها وحدهم بل لسكان معظم أجزاء شبه اجلزيرة العربية .

وتتـركز الـزراعة في الـواحات واجلـزر وبخاصـة واحتـا األحسـاء(٢)والقـطيف(٣) وجزيرة
ـزارعون في الـري نظـاما زمـنيًا يـاه اجلوفـية ويـستـخدم ا أوال وتعـتمـد في ريهـا على آبـار ا
يـحـدد بدقـة نـصـيب كل مـزرعة(٤) وفق مـا تـنص علـيه أوراق مـلـكـيتـهـا ولـهم في ذلك أسـاليب
ومصطلحات مـعلومة كما مارسوا منذ أمد بعيـد زراعة أصناف عدة تشمل احلبوب والفاكهة
ثل الـسـائر في اجلـودة والـتنـوع وقد واخلضـراوات إلى جـانب التـمور الـتي سـار بذكـرهـا ا
ـا ينـطوي احـتـلت زراعة الـنخـيل في هـذه األراضي مركـز الصـدارة في النـشـاط االقتـصادي 

تعددة التي تكمن في كل جزء من أجزائها . ميزات ا عليه هذا النوع من ا

(٥) من أشهرها «اخلُالص» وكان عروفة بضعة وسبع نوعاً وتبلغ أنواع التمور ا
اً يـعـرف بالـبـرني والرزيـز و«بـالتـعـضود»(٦) واألشـهل والـطيـار واجملـناز والـصـرفان قـد

واخلنيزي والشيشي والهاللي والتناجيب وغيرها .

ويبدأ موسم إرطاب النخيل منذ أواخر شهر يونيو(٧) لألصناف: الطيار والكاسبي
واجملناز والغرا ثم يتتابع إرطاب األصنـاف األخرى ويستمر حتى شهر «ديسمبر» كانون
األول ومن األصـنـاف الـتي يــتـأخـر إرطـابـهـا: األشــهل وأم رحـيم والـتـنــاجـيب والـبـرني
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والهاللي حيث يبدأ إرطابها منذ منتصف شهر أغسطس.

اجي أمـا واحـة الـقـطـيف وجـزيرة أوال فـإن من أشـهـر أنـواع الـتـمور(٨) فـيـهـمـا: ا
والـبكـيـرة والـغـرا واخلـنيـزي واخلالص والـهاللي وغـيـرهـا ومن الـتـمور مـا يـقـتـصر

استعماله على االستهالك احمللي ومنها ما يصدر إلى خارج البالد .

وعالوة عـلى الـتـمــور تـنـتج هـذه الـبـالد مـحـاصـيل أخـرى مــنـهـا: األرز واحلـنـطـة
والشعير والـبصل والثوم والـسمسم والقطن كـما تنتج من الفـواكه: الرمان والعنب
شمش واللوز والبوبي والبطيخ والشمام وفيها والت واخلوخ والتفاح والتوت وا
من احلـمضيات الـليمون واإلتـرجن وكذلك أنواع اخلضـراوات والبقول وإلى جانب ذلك

اشية . يزرع البرسيم والدخن لعلف ا

ا وكانت زراعـة األرز قاصرة على واحة األحـساء وقد عرفت منذ زمن بـعيد وفقاً 
ورد من إشارات في الوثائق السومرية .

لكية الزراعية : ا

تعـود ملكـية معـظم األراضي الزراعيـة في واحتي األحسـاء والقطـيف وجزيرة أوال
دن والقرى وبعض رجال البادية . الك محلي من سكان ا

تعاقـبة على مر الـعصور في هذه الـبالد على امتالك عدد وقد درجت احلكومـات ا
ـبرمـة ب األمـير «الـفضل بن ـعـاهدة ا من حـقول الـنخـيل ومزارع األرز . وقـد أشارت ا
محـمـد» وب حـاكم جـزيرة قـيس إلى امـتالك الدولـة في الـعهـد الـعيـوني لـبعض احلـقول

صفاة . شعري وبستان القصر وبستان ا مثل: بستان ا

ويتـيح العـمل في الـقطـاع الزراعي فـرصاً كـثيـرة ومـتنـوعة لـعدد كـبيـر من السـكان
واسم ومن هذه الـفـرص مـا هو ثـابت ومـستـمـر طـيلـة أيـام الـعام ومـنـها مـا له ارتـبـاط 
زراعـية معينة: كـموسم جتذيب النخـيل وموسم تأبيرها ومـوسم صرام ثمارها وموسم
بـذر احلـبوب واألرز وحـصـادها. وألن بـعض هـذه األعمـال تتـطـلب مهـارة خـاصة وجـهداً
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أكثـر فقد تخـصصت فئـات من العمـال الزراعي في تـلك األعمال وكـانت أجورها أعلى
من أجور الفئات األخرى من العامل في الزراعة .

ـزارع فهـم يـعـرفون أمـا الـعـمـال الـثـابـتـون بـصـورة دائـمـة في خـدمـة الـبـسـاتـ وا
: يـتمثل الـنظام األول بالشـركاء واحده شـريك ويتم التـعاون معـهم وفق نظامـ مختـلف
زرعة عـلى الدوام واالستـمرار كسقي في قـيام الشـريك بجمـيع األعمال الـتي تتطـلبهـا ا
ـزرعة وحـراثة أرضـها وله مـقابل ذلك عُـشر احملـصول(٩) والنـظام الـثاني هـو التـقبيل ا
زرعة وتغطية » ويتمثل في قيام الشريك بـجميع األعمال التي تتطلبـها عمارة ا «التضـم

زرعة . تقبل من محصول ا نفقاتها وذلك مقابل عيني معلوم يأخذه ا

نتجات احليوانية : ا

ـيـاه بهـذه البالد الـسكـان بـاحملاصـيل الزراعـية كمـا مدت خـصـوبة الـتربـة ووفرة ا
صادر ـواشي والدواجن والـطيور وتـذكر ا اخملـتلفـة فقد سـاعدتهم عـلى إنتاج وتـربية ا
أن في األحـسـاء أحــسن اخلـيل وأحــسن احلُـمـر الــبـيض وأحـسـن الـبـقـر وفــيـهـا اإلبل

والغنم وفيها احليوانات الوحشية كالغزالن .

وكانت تربية اإلبل واخليـول واجلزء األكبر من قطعان األغنـام تتم في البادية حيث
ـيــاه في الـشـمـال وريـاض «الـصـمـان» في الـغرب ـراعي اخلـصـبـة في وادي ا تـوجـد ا

والواحات بناحية اجلنـوب(١٠) .

وقد اهـتم األمراء الـعيـونيون بـالزراعـة وتنمـية الـثروة احلـيوانيـة فكـان من أشهرهم
عنايـة باخليل «احلسن بن عـبدالله العـيوني» وأبو شبـيب جعفر بن الـفضل العيوني»(١١)
ـؤشـرات الـدالـة علـى ذلك قـيـام األمـير كـمـا كـان لـهم عـنـايـة فـائـقـة بـتـربـية اإلبـل . ومن ا
سـتضـعف راعي إلبـله وإبل ا «الفـضل بن عبـدالله العـيوني» بـحمـاية قطـاع واسع من ا
ـمتدة من «ثاج» إلى «قـطر» وكان يقوم بـنفسه باإلشراف من أبـناء شعبه في األراضي ا
على هذا احلمى وتفـقد أحواله كما بلغت عناية أمراء هذه الـدولة بحماية احلياة الفطرية
واحليـوانيـة وتنـميتـها حـداً يربـو على الـتصـور فها هـو األميـر «أبومـقدم شـكر الـعيوني»
يصدر أوامره في سني اجلدب والقحط بحظر الصيد والقنص ويأمر بأن ينثر للفواخت
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قرب في والطـيور في مواطن وقـوعها من الـطعام ما يـناسب كل جنس مـنها يـقول ابن ا
ذلك :

ومُـــــطــــــعِـمُ الـــــطــــــيــــــرِ عـــــامَ احملـلِ فـــــاسـمُ بهِ
مـــنــا إذا صَـــرَّ خِـــلْفُ الـــغـــيثِ فـــانـــصـــرمــا(١٢)

ب ـ الصيد البحري :

كـان صـيـد األسـمـاك أقـدم مـا عـرفه إنــسـان هـذه األراضي من ألـوان الـنـشـاط في
الـتـمـاس قـوته فـقـد كـشـفت الـبحـوث األثـريـة عن الـعـديـد من الـوسـائل الـتي اسـتـعـمـلـها
السـكان في صيد األسماك والربيان واالنـتفاع بها فقد صار صيـدها حرفة يشتغل بها
قطاع كـبير من اجملتـمع وما زالت خبـرتهم في صيده تـنمو مع األيام حـتى عرفوا أنواع
األسماك وخصـائص كل صنف منها ومكان وجـوده وأنسب األوقات والوسائل لصيده
ولـعل دفء مـياه اخلـليج وضـحالـته خـاصة من نـاحيـة سواحـله الـغربـية من أهم الـعوامل
التي ساعدت سكان تلك السواحل على معرفة الصيد واالشتغال به منذ زمن مبكر(١٣) .

ـلوحـة في ميـاهه قد كمـا أن تفـاوت أعمـاق اخللـيج وتنـوع نبـاتـاته وارتفـاع نسـبة ا
ساعدت على إثرائه بالعديد من أصناف األسماك اجليدة(١٤).

ومن أشهـر أنـواع األسمـاك: «الـكنـعـد والسـكن والـهامـور واجلـباب والـشـعري
والـعـنـدق والـسبـيـطي» وقـد اسـتـعـمل الـصيـادون في اقـتـنـاص فـرائـسـهم من األسـماك

والربيان عدة وسائل من أهمها :

١ - احلضـرة : وهي أقـفـاص تـتـخـذ من احلـبـال بحـيث حتـجـز داخـلـهـا جـمـيع ما
ـد وكمـا تـستـعمل احلـجارة حتمـله إلـيهـا ميـاه الـبحـر من السـمك في حـالة ا
ساكر» وقد كانت معروفة بهذا أيضاً في إقامة تلك احلظائـر وتعرف باسم «ا
برمـة ب األمير عـاهدة ا االسم منذ القـدم وقد جاء ذكرهـا بهذا االسم في ا

«الفضل بن محمد» وب حاكم جزيرة قيس .

٢ - الشباك .
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قـدار كـبـيـر من األسـماك ٣ - القـراقـيـر : وهي عـبـارة عن أقـفاص كـبـيـرة تـتـسع 
ياه العميقة . وتستخدم للصيد في ا

وإلى جـانب هـذه الــوسـائل يـوجــد نـوع خـاص بـالــصـيـادين الـهــواة ويـعـرف بـاسم
داد» وهو خيط طويل ينتهي أحد طرفيه بسنارة . «الشص» أو «ا

ونظـراً لبعد بعض مراكز تـسويق الربيان عن مصادر صـيده فقد جلأ الصيادون إلى
ـكـنة فـكـانـوا يقـومـون عنـد اسـتـخراجه وسـيـلـة تضـمن اسـتـمرار صالحـيـته أطـول فتـرة 
بتـجـفيـفه بـالطـرق اخلـاصة أمـا السـمك فـيبـاع طـريًا بـاسـتثـناء أنـواع قـليـلـة تبـاع مـجفـفة
قـرب في شـعره إلى الـعديد والـرديء من هذه األنـواع تعـلف به األبقـار وقد أشـار ابن ا

من أنواع األسماك في هذه البالد .

 ج ـ الغوص على اللؤلؤ :

عرف اإلنسان اللؤلؤ منذ أزمـنة موغلة في القدم فدأب على استخراجه واالستفادة
مـنه في الزينة وصنـاعة األدوية وبعض الصـناعات وهو حجر كـر يتكون داخل حيوان

بحري هالمي يعرف «باحملار».

وتتخـذ الآللئ أشكاالً وألوانـاً مختلفة(١٥) وتتفاوت الـآللئ من حيث النوع والشكل
تميز باالستدارة التامة واحلجم واجلودة واللون وأجود أصنافه الكبـير الرزين البراق ا
ـلـمس وأشـهـر أنـواعه: اجلـيـون والـشـيـرين واجلـلـوار واجلـسط والـبـدلة مع رطـوبـة ا
ـتوسط «بطـناً» أما واجلـوهر الكـبير يـسمى «رأسـاً» وأشهر أنـواعه احلصبـان ويسمى ا

الصغير منه فيسمى «قماش» أما الناعم فيعرف باسم «سحتيت».

ويـعد اخلليج الـعربي أفضل مواطـن اللؤلؤ سواء فـي اجلودة أو في غزارة اإلنتاج
ـغاصـات في اخلـليـج على امـتـداد السـواحل الـعـربيـة وفي مـحـاذاتهـا لـذا قال وتـوجـد ا
غـاصـات في سـواحل هـجـر وقـد قـدر عـددها بـنـحـو ثالثـمـائـة مـغاص(١٦) ـقدسـي» ا «ا
ـغاصـات باسم «هيـرات» مفـردها «هـير» وأصـله فارسي وهـو محل الـلؤلؤ وتعـرف هذه ا
ـة ومـنــجم الـذهب(١٧) ولـكل مــغـاص اسم ومـواصــفـات مـعــروفـة لـدى واألحــجـار الـكــر
الـبـحـارة وقـد كـان الــغـوص عـلى الـلـؤلـؤ واسـتـخـراجه وصـنـاعـته واالجتـار فـيه من أهم
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ـالـيـة لسـكـان هـذه الـبالد مـنـذ زمن بعـيـد إذ تـذكـر بـعض الـلوحـات الـسـومـرية ـوارد ا ا
ـون الـلؤلـؤ وتـسمـيه «عـ الـسمك» وذلك واألكـاديـة أن سفن «أور»(١٨) كانت جتـلب من د
يـالد وقد حتـدث الـشـعر مـنـذ الـعـصر اجلـاهـلي عن الـلـؤلؤ مـنذ ثالثـة آالف سـنـة قـبل ا
والـغـوص عـلـيه فـهـذا «اخملـبَّل الـسـعـدي» أحـد شـعـراء هـذه الـبـالد اخملـضـرمـ يـزودنا
بـإحدى صور الـغوص في ميـاه اخلليج فـيقول مشـبهاً دمـوعه عند ذكـرى حبيـبته بالآللئ
التي انـحل نظـمها فـتسـاقطت وأن وجه تـلك احلبـيبـة يشـبه اللـؤلؤة الـنادرة الـغالـية التي
ازدان بها عرش العجم وقد جاء بها من أعماق اخلليج غواص نحيل ماهر يشبه السهم
في االندفاع والـسرعـة أثنـاء عمله جـريء ال يبـالي بأشـد األسماك شـراسة وخـطراً على

الغاصة فيقول :
ذَكَـــــــــــرَ الـــــــــــربـــــــــــابَ وذكـــــــــــرُهـــــــــــا سَـــــــــــقْـمُ

ن صَــــــــبــــــــــا حِــــــــلْـمُ فــــــــصَـــــــــبــــــــا ولــــــــيـس 
ــــــــــــــهـــــــــــــــا طُـــــــــــــرِفــتْ وإذا ألـمَّ خــــــــــــــيـــــــــــــالُ

عــــــيــــــنــي فــــــمـــــــاءُ شــــــجــــــونـــــــهــــــا سَــــــجْـم
ـــــــســــــــجـــــــورِ أُغْــــــــفِـلَ في كــــــــالـــــــلــــــــؤلــــــــؤ ا

ســـــــلـك الـــــــنـــــــظــــــــامِ فـــــــخـــــــانـــه الـــــــنَّــــــــظْـم
..........................

وتُــــــريـكَ وجـــــــهــــــاً كـــــــالـــــــصــــــحـــــــيـــــــفــــــة ال
ـــــــــــخـــــــــــتـــــــــــلِــج وال جَـــــــــــهْـــم ظــــــــــــمـــــــــــآنُ مُ

كــــــعـــــقــــــيــــــلــــــة الــــــدُّر اســـــتــــــضــــــاءَ بــــــهــــــا
مــــــــحــــــــرابُ عـــــــــرشٍ عــــــــزّهـــــــــا الــــــــعُـــــــــجْـم

أغـــــــلى بــــــــهـــــــا ثـــــــمـــــــنــــــــاً وجـــــــاء بـــــــهــــــــا
شَــــــــــخْـتُ الــــــــــعــــــــــظـــــــــــامِ كــــــــــأنـه ســــــــــهــم

بـــــــــــــلــــــــــــبــــــــــــانـهِ زيـت وأخــــــــــــرجــــــــــــهـــــــــــــا
مــن ذي غـــــــــــواربَ وَسْــــــــــطُــه الــــــــــلَّـــــــــــخْـم(١٩)

موسم الغوص وصفته :
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يـقتـطع موسم الـغوص الـرئيـسي من السـنة أربـعة أشـهر وعـشرة أيـام وهي الفـترة
من مـايو (أيـار) إلى سبـتمـبر (أيـلول) وهـناك فـترتـان إحداهمـا في شهـر أبريل وتـسمى

«خنيجة» واألخرى في أكتوبر وتسمى «الردة».

وقـبل حلـول أوان الغـوص الرئيـسي في كل عام يـتم التـحضيـر واالستـعداد له قبل
ـسـتـخدمـ ومن أيـام فـيـعـمل أصـحـاب الـسـفن عـلى جـمع أتـبـاعـهم من الـغـواصـ وا
ـصادر أشهـر أصـحاب الـسـفن العـامـلة في اخلـليـج في العـصـر اجلاهـلي رجل سـمته ا

»(٢٠) وهو يهودي ذكره كل من امر القيس وطرفة بن العبد في شعرهما . «بنيام

وفي اليـوم اخملصص لـلخـروج إلى الـغوص يـخرج الـغاصـة في حشـد من األقارب
واألهل ويـتــجـمـعــون في مـراكــز اإلقالع «كـالــعـقـيــر ودارين وجـزيــرة أوال» وفي خـضم

مشاعر فياضة بحرارة الوداع تقلع السفن بالرجال .

ركز الرئيسي لالنطالق نحو مغاصات اللؤلؤ حيث وتعد جزيرة أوال «البحرين» ا
يـقيم بـهـا ويلـتـقي فيـهـا كبـار الـغاصـة وأرباب الـسـفن والـتجـار ومن هـناك تـتخـذ جـميع
اً نوع يقال الترتيبـات لعملية الـغوص ومن أشهر أنواع السـفن العاملة في الغـوص قد
له «دجن»(٢١) وهو من أكبـر الزوارق ويقـسم إلى خمسـة أو ستة أقسـام يخص كل قسم
ـهيـأة للـغوص فـي البـحرين أثـناء مـنهـا تاجـراً مـعيـناً. وقـد قـدر اإلدريسي عـدد السـفن ا

ائتي سفينة تقريباً . زيارته لها 

العاملون في الغوص :
١ - «ربان السفينة» : ويعرف باسم «نوخذا» أو «ناخوذا» وجمعه «نواخذة».

٢ - «اجلعدي»: وهو من ينوب عن «الناخوذا» في حالة غيابه ومساعدته .
ـشرف سـؤول عن الـعمـل في السـفـينـة وا قـدمي»: وهـو رئيـس البـحـارة وا ٣ - «ا

على شؤونها.
٤ - «الغيص»: وهو الذي يقوم بالنزول في البحر اللتقاط احملار .

ـاً ـاء وكـان قـد ٥ - «الـسـيب»: وهـو الـشـخص الـذي يــقـوم بـجـذب الـغـيص من ا
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صفي». يسمى «ا

٦ - «الرديـف»: وهو الـصـبي الذي يـقـوم بالـتـدرب على الـعـمل في السـفـينـة ويـقوم
ببعض األعمال اخلفيفة .

٧ - «النّهام»: وهو الذي يرفه عن البحارة بالغناء لهم .

٨ - «العزّال»: وهو الشخص الذي يقوم بالغوص حلسابه اخلاص .

٩ - «الـتـبّـاب»: وهو الـذي يـقـوم بـخـدمـة الـبحـارة ويـتـدرب عـلى الـعـمل في الـبـحر
وليس له سهم ويحصل على مكافأة من النواخذة والبحارة .

االنطالق إلى الغوص : 

تـبـدأ عمـلـيـة الغـوص بـانـطالق الـسفن يـتـقـدمهـا دلـيل لـديه خـبرة بـأمـاكن الـغوص
عروفة يـشير على اجلـميع بالتـوقف والتحضـير للعمل غاصـات ا وح يـصل إلى أحد ا
حيـث يبـاشـر كل من الغـاصـة عـمله ويـسـتمـر الـعمل فـي الغـوص طـيلـة سـاعات الـنـهار
ضـيها الغيص دة التي  ويستـخدم الغيص بعـض األدوات اخلاصة بعمـلية الغـوص وا
ـاء تــتـفــاوت من واحــد إلى آخـر وهي فـي الـعــادة تـتــراوح بـ دقــيـقـة فـي عـمــله حتت ا

ونصف الدقيقة .

وحـ يُـسـتـحـصل الـلــؤلـؤ من احملـار يُـجـمع في قــمـاش خـاص ويـحـفظ لـدى ربـان
عروف . السفينة حيث يتولى بدوره بيعه ألحد التجار ا

ـشتـاق» أن جتـار اللـؤلؤ في أيـامه كانـوا يرافـقون ويـحدثـنـا صاحب كـتاب «نـزهة ا
ـصفي «الـسيب» الـغواصـ في رحـلة الـغوص ويـقيـمون في الـسفن مـعـهم حيث يـقوم ا
فور فـراغ الغـواص من عمـله بفـتح احملار عنـدئذٍ يـتســلم التاجـر منه الـلؤلـؤ ويصره في

منديل يدون عليه اسم صاحبه ويطبعه بخا خاص ثم يحفظه معه .

وبعـد انقضاء موسم الغوص يـنصرف اجلميع إلى جزيرة أوال وبـعد نزولهم فيها
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يسلم الـتجار مـا في حوزتهم من الـلؤلؤ إلى والي اجلزيـرة فيظل في قـبضة الوالي وفي
ـعد لـلـبـيع وأحـضـرت الـصرر ـوضع ا ذمـته فـإذا كـان يوم الـبـيع اجـتـمع الـتـجـار في ا
ونـودي عـلى أصـحابـهـا ثم تـصـنف أنـواعـها بـوسـاطـة غـرابـيل خاصـة ثم تـعـرض لـلـبيع
وينـادى عليهـا حتى تستقـر على سعر مـع فإذا أحب التـاجر شراء سلـعته سُجّلت في
حسـابه وفـور بيع الـلؤلـؤ تتم تـصـفيـة حسـابات الـرحـلة فـتحـسم أوالً الرسـوم واإلتاوات
ـقررة لـلـسـلطـات احلـاكمـة من الـغـوص وكانت هـذه الـرسـوم من نحـو ألف عـام توازي ا
خمس محـصول الـغوص وقـد يقتـطع السـلطان قـيمـة نصف احملـصول إذا كان من أهل

. (٢٢) اجلور كما هو احلال عند السيّئ من األمراء العيوني

ـثل لالقتصاد شريـاناً حيوياً ومصدر ومن هـنا نتب أن الغـوص على اللؤلؤ كان 
شتغل باستخراجه وتصنيعه واالجتار فيه . دخل مجزٍ لقطاع كبير من السكان من ا

د ـ التجارة : 

١ - عرف سـكان هذه الـبالد التـجارة ومارسـوها منـذ زمن بعـيد وقد سـاعدهم على
ارستـها واالشتغـال بها عدة عوامل(٢٣) منـها : وجود الكثـافة السكـانية بها
ـعـيشـيـة من مـواد غذائـيـة وسلع ـتـزايـدة إلى ما يـؤمن حـيـاتهم ا وحـاجـتهم ا

ضرورية وكمالية.

ـنـتـجات الـزراعـيـة والصـنـاعـيـة والرغـبـة في تـصديـر مـا يـزيد ٢ - وجود وفـرة من ا
منها على احلاجة إلى األسواق األخرى .

٣ - مـوقع بلدهم في ملـتقى طرق التـجارة البرية والـبحرية بـ مراكز احلضارات
فقد أدرك أهل هذه الـبالد أهمية اخلليج الـذي تشغل بالدهم معظم شواطئه
الغـربية وجزره وتـطلعوا من خالله إلى االتـصال بغيـرهم من الشعوب وهوّن
عـلـيـهم ركـوبـه ضـحـالـة مـيـاهه وتـدرجـهـا نـحــو الـعـمق فـاهـتـدوا إلى صـنـاعـة
السفن وكانت في بدايتها تصنع من الـقصب وجريد النخل فركبوها وتنقلوا
بـهـا بـ سـواحل اخلـلـيـج يـقـيـمـون مع سـكـانـهـا أوثق الـصالت الـتـجـاريـة عن
رور األيام تعاظمت خبرتهم في هذا اجملال طريق تبادل البضائع والسـلع و



-   ٧٢  -

فصـنعوا الـسفن من اخلـشب واخترعـوا لهـا الشراع ومـخروا بهـا عباب الـبحار
واحملـيــطـات وسـبـروا أغــوارهـا وعـرفـوا مــسـالـكـهــا واسـتـوعـبــوا أسـرار الـريـاح
ـوسـميـة التي تـهب علـى الهـند في فـصل الصـيف ثم تـعود في فـصل الشـتاء ا
من اجتاه مـعاكس فاتـسعت بـذلك دائرة نشـاطهم التـجاري حـتى شملت أهم
عروفـة في العراق وفـارس والهند ووادي اإلندوس ة ا مـراكز احلضارات الـقد
ـتـوسط فـاتصـلـوا بـشعـوبـها والـيـمن ومـصر وبـلـدان حـوض البـحـر األبيض ا
ومـارسوا الـتـجـارة معـهـا في مـخـتلف الـسـلع الـتـجاريـة والـكـمالـيـات كـالذهب

والفضة واللؤلؤ واحلديد والنحاس واألخشاب .

»(٢٤) لهذا اللون من النشاط التجاري وني ارسة «الد صادر إلى  وقد أشارت ا
ـيالد وكـان من أهم مـراكـز الـتـجـارة مـديـنـة األحـساء وذلك مـنـذ ثالثـة آالف سـنـة قـبل ا
وميناء العـقير وميناء دارين وجزيرة أوال فقد كان التـجار آنذاك يدفعون العُشر ضريبة
َ من دراسـتـهـا أنـهـا عـقـود ـعـابـد «أور». وهـنـاك عـدة نـصـوص أثـريـة تَـبّـ عن جتـارتـهم 
ــون» وكــانت بـ الــســلع الـتي واتـفــاقــيـات جتــاريــة أبـرمت بــ جتــار «أور» وجتـار «د
ــون إلى الــعـراق الــفــضـة والــذهب والــلــؤلـؤ والــتــمـور وبــعض احلــيــوانـات تــصـدرهــا د

ون من عُمان(٢٥) . واألخشاب والنحاس حيث كان يتدفق على د

ـون بـصـالت جتـاريـة مـنذ ـنـاطق الـتي ارتـبـطت مع د ويـعـد وادي اإلنـدوس من أهم ا
نطقت ومن تلك يالد يؤيد ذلك التشابه في عدد من اآلثار في ا أوائل األلف الثالث قبل ا
نقبون بكرة لوادي اإلندوس وقد عثر عليه ا اآلثار فخار «بارباري» الذي يعود للحضارة ا
يالد في مـقابـر جزيـرة أوال ويـرجع تاريـخه للـفتـرات: ثالثـة آالف وألف وسبـعمـائة قـبل ا
ـون اجتـاز البـحر إلى مـصر ويـذهب بعض الـباحـث إلى الـقول إن األسـطول الـتجـاري لد
ـصـريـة في مـقـابر ا  اكـتـشـافه من اجلـعـارين ا وتـبـادل الـتجـارة مـعـهـا مـسـتـشـهديـن 

البحرين ويعود تاريخ تلك اجلعارين(*) إلى عهد «حتتمس الثالث» سنة ١٥٠٠ق.م.

صري تمثال حلشرة سوداء من نوع اخلنافس عرفوها وقدسوها ثم (*) اجلعارين: مفـردها جعران وهي عند قدماء ا
راجع). عجم الوسيط اجلزء األول ص ١٢٥) (ا جعلوا منها تميمة وحلية. (ا
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ـونيـون في الـوصول إلى هـذه األقطـار عن طريق الـبر في مـهام جتـارية كمـا جنح الد
أيـضًا كما وصـلوا إلى عُمان وجـنوبي اجلزيرة الـعربيـة وتبادلوا الـتجارة معـها وقد ظلت
يالد حيث أفل همـة طيلة ألـف وخمسـمائة سنـة قبل ا ـراكز التجـارية ا ون تـمثل أحد ا د

توسط . جنمها بعد أن نزح سكانها من الفينيقي إلى سواحل البحر األبيض ا

فقامـت في أعقابها احلضارة اجلرهائـية التي اعتمد أهلها الـتجارة أساساً لبناء قوتهم
ـراكـز الـتـجـاريـة مـنهـا مـديـنـة هـجـر وكـانت تـعـرف باسم ـدن الـتي تـعـد من أهم ا فـأشادوا ا

اجلرهاء في واحة األحساء وكذلك العقير وبلبانة في القطيف وثاج واحلناءة وجزيرة أوال .

صـادر أن الهجـري من أكثـر الناس نـشاطاً في مـجال التـجارة فقد وقـد ذكرت ا
ـمارس لالسـتيراد والـتصدير ـيالد من كبار ا كـانوا منذ مـنتصف األلف الـثالث قبل ا
وأكـثر الـسلـع رواجاً في أيـامهم الـتـوابل والعـقاقـيـر الطـبيـة والتـمـور والبـخور واألحـجار

ة إلى غير ذلك من السلع وقد اجتمعت لهم بسبب ذلك ثروة طائلة . الكر

ويـذكـر «اسـتـرابـون» نـقالً عن «أرسـطـو طـالـيس» أن اجلـرهـائـيـ كـانـوا يـصدرون
بـضائـعهم عـلى السـفن إلى بابل ومـنهـا إلى أعالي الـفرات ومن ثم يـحمـلونـها بـالبر إلى
ـصادر أن قوافل اجلـرهائيـ البـرية كانت تـتردد على مـختـلف األقطار(٢٦) كمـا ذكرت ا
غزة بـفـلـسطـ وهـنـاك يبـيـعون مـا لـديـهم من السـلع ويـشـترون مـا يـريـدون من سواحل
تـوسط وبعـد عودتـهم يبـيعـونها في األسـواق احمللـية أو يـرسلـونها إلى الـبحـر األبيض ا
أسـواق أخـرى في جزيـرة الـعـرب والـبلـدان األخـرى وقـد بـلغت اجلـرهـاء في الـفـترة من
٣٢٣ ق.م إلى ٢١٥ ق.م قـمة نـشـاطـهـا االقـتـصـادي كـأهم إمـارة كـانـزة لـلـذهب والـفـضة

ة . واألحجار الكر

التجارة بعد ظهور اإلسالم :
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ـصــادر إلى أن الـتـجـارة في هــذه الـبالد ظـلت مـزدهـرة حــتى بـعـد ظـهـور تـشـيـر ا
اإلسالم وكانت من أعمدة االقتصاد القوي آنذاك .

ـكن مـعـرفـة قـوة هـذا االقـتـصـاد مـن مـعـرفـة حـجم خـراجـهـا إلى خـزانـة الـدولـة و
صـادر أن «الـعالء بن احلـضـرمي» بعث إلى اإلسـالميـة في عـهد الـنبي (٢٧)   جـاء في ا

رسول الله ماالً من البحرين قدره ثمانون ألفاً ما أتاه أكثر منه قبله وال بعده .

وفي عـهد عـمـر بن اخلطـاب بلغ خـراج هـذه البالد في إحـدى السـنـوات خمـسمـائة
نورة(٢٨) كمـا كان جتـار هذه البالد دينـة ا ألف دينـار حملـها أبو هـريرة من هجـر إلى ا
ــسـك والــتــمــور ــتـــاجــرهم عــلـى مــدن احلــجـــاز بــعــدة ســـلع من أهــمـــهــا ا يـــتــرددون 

نسوجات(٢٩) . وا

ؤمن عائشة لبسوا من منسوجات هذه صادر أن النبي واخللفاء وأم ا وقد ذكرت ا
الحف والـسراويل كما تاجروا مع اليمـامة في بعض السلع الغذائية البالد من القمص وا

وغيرها هـذا باإلضافة إلى استمرار جتارتهم التقليدية مع الهند وفارس والعراق .

ـصادر أن التبـادل التجـاري ب البحـرين والعراق كان قـائماً في أيام وقد ذكرت ا
الدولـة العـيونـية فـكان في جـملـة البـضائع الـتي تصـدرها الـبحـرين إلى الـعراق: الـلؤلؤ
قرب(٣٠) أن جـماعـة من جتار الـعراق واخليل والـتمـور فقـد جاء في شـرح ديوان ابـن ا
ـخـتلف كـانـوا قاصـدين الـبـحـرين فغـرقت سـفـينـتـهم بـإزاء جـزيرة أوال وكـانت مـحـملـة 
البضائع والـسلع إبان حكم «الـفضل بن عبدالـله العيوني» فـأرسل على الفور إلجنادهم
ـتـخــصـصـ فــأنـقـذوهم كــمـا اسـتــخـرجـوا مـا قــدروا عـلـيه من جـمــاعـة من الـغــاصـة ا

بضائعهم وقام بتعويض التجار عما فقدوه من البضائع .

قـرب قد مـارس التجـارة ب الـعراق والـبحـرين حيث كان وكان الشـاعر عـلي بن ا
ـقرب(٣١) جـلب احلديـد من العراق يـتاجـر في احلديـد وقد ذكـر شارح الـديوان أن ابن ا
عن طـريق «واسط» ففرض عليه عـاملها «الدُبيسي» ضـريبة باهظة بـلغت نصف قيمة ذلك
قرب قام قرب هـجاءً مراً كمـا ذكر شارح الـديوان أيضـاً أن ابن ا احلديـد فهجـاه ابن ا
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بـاختـيار رجل من أهل الـبصـرة وكيالً جلـماعـة من جتار األحـساء ولم يـكن جديـراً بثـقته
وكليه فهجاه الشاعر(٣٢) . حيث غدر 

وكـانت الـهـنـد من أهـم األقـطـار الـتي حـظـيت بــعالقـات جتـاريـة مع هـذه الـبالد(٣٣)
فكانت تصدر إلى الهند من منتوجـاتها: اللؤلؤ والتمور واخليل كما جلبت منها خشب
الساج واألثـاث واألواني النـحاسيـة والنارجـيل والعود(٣٤) والزمـرد واحلديد اخلام
والتـوابل والـعـطـور والـهـيل «احلـبـهـان» وبـعض احلـاصالت الـزراعـيـة وقـد زرعوهـا في

بالدهم كشجر الالرجن واإلترجن ومنها نقلت إلى العراق والشام .

وفي إفـريــقـيـا كـانت بالد الــصـومـال من أسـبق اجلــهـات الـتي اسـتـأثــرت بـكـثـيـر من
صادر أن أول من الرحالت اخلـليجية وما اقتـرن بها من ظهور مراكز جتـارة هامة تذكر ا
ـارسة التجارة (٣٥) اعتادوا  أسس مدينـة مقديشـيو وقام بتـعميرهـا ستة إخوة أحـسائي
مع تلك اجلهات وذلك فـي القرن الرابع الـهجري وكانت أهم مـا تستورده الـبحرين من تلك

اجلهات جلود النمور احلمر والذهب والعاج والعنبر واحلديد والرقيق .

ولم يـكن اتـصـال الـبـحـرين وســائـر أقـطـار اخلـلـيج بـإفـريـقـيـا قـاصـراً عـلى الـرحالت
صادر أن جتار البـحرين كانوا يصلون إلى مصر عن طريق البحرية فـحسب فقد ذكرت ا
البـر في قـوافل كـبيـرة جـاء عن الـقلـقـشـندي قـوله : إن أهل الـبـحـرين من بني عـقـيل كـانوا
هارى صـر فكانوا يـحملون إلى مـصر جياد اخلـيل وكرام ا يصـلون إلى باب السـلطان 
واللؤلؤ وأمتعة العراق والهند ويعودون من هناك إلى بالدهم محمل بالسكر واألقمشة .

التجارة احمللية : 

كـانت في هـذه الـبـالد عـدة أسـواق جتـاريـة هـامــة فـكـان مـنـهــا: مـا هـو ثـابت عـلى
الدوام واالستمـرار ومنها ما كان يقام في زمن مـعلوم في يوم من األسبوع أو في شهر

مع من العام وذلك منذ زمن بعيد .

ـصادر منها عـدة أسواق: كسوق هجر(٣٦) وكانت تقـام في شهر ربيع وقد ذكرت ا
ـنـذر بن ساوى» اآلخـر من كل عـام وكـان يُـعـشّـر الـتـجار فـيـهـا إبـان ظـهـور اإلسالم «ا
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ـشـقّر وكـانت تـقام سـنويـاً طـيلـة شهـر جـمادى اآلخـرة وسـوق األحسـاء وكانت وسوق ا
عـروف باسم اجلرعاء(٣٧) وسوق دارين وكان يعمل طيلة أيام العام. تعقد على الكثيب ا

هـ ـ الصناعـة :

ـراكـز الـصنـاعـية في جـزيـرة الـعرب وقـد نـشأت فـيـها كـانت هذه الـبالد من أهم ا
ا يشير إلى عراقة احلضارة فيها . وغلة في القدم  صناعات متنوعة منذ العصور ا

وقـد أشار إلى ذلك «ابن خـلدون» منـوهاً بقـدم الصـناعة في هـذه البالد ورسـوخها
ا ـواقع األثـرية فـيـهـا  نـتـشـرة في ا وجتـددها(٣٨) وتـعـتـبر األدوات وشـذرات الـفـخـار ا
تمـتلكه من خـصائص متـميزة في تـصميـمها وتـشكيـلها وزخـرفتهـا مؤشراً واضـحاً على
ـا حتفل به أرضـهـا من مقـومـات هذا الـنوع من تقـدم الـصنـاعـة وعراقـتهـا ويـرجع ذلك 
ـنـاسب لصـنـاعة ـواد األوليـة مـثل: الطـ األخـضر ا تـمـثلـة في ا النـشـاط االقتـصـادي ا
الـفـخار والـقطن والـصـوف واألخشـاب وشجـرة الـنخل الـتي كان كـل جزء مـنهـا مادة
ـنـبـثقـة من ـنـتـجـة وا ـصـنـوعـات وفـيـها الـطـاقـة الـبـشـريـة ا أسـاسـيـة لـنـوع أو أكـثـر من ا
ـتـحـضـر والـتي تـنـحـدر بـعـض عـناصـره مـن شـعـوب ال تـزدري الـصـنـاعة وال مـجـتـمـعـهـا ا
ارستهـا وفيها أسواق رائجة ونـشاط جتاري تعتمد عـليه مناطق كثيرة في تـستنكف من 
ـنتجات الصـناعية اخملتلـفة. ومن هنا قامت في هذه احلصول على ما يـلزمها من السلع وا
ناطق األخـرى معظم ما حتتاج إليه الـبالد حركة صناعية نـشيطة وفرت لسكـانها وسكان ا
البس واألثـاث ولوازم الصـناعة والـصيد واحلـرث وصناعة ـنتجـات الصناعـية: كا من ا

اجملوهرات واحللي وأدوات الزينة.

دن وبـعض قـرى هـذه الـبالد فـأسهم كل وقـد شـمـلت احلركـة الـصـنـاعيـة جـمـيع ا
وقع وتـوافر اخلامات الالزمة مـوضع في إنتاج الصـناعات التي تالئم ظـروفه من حيث ا

لتلك الصناعات .
صنوعات : أنواع ا

صناعة السفن:(٣٩)
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وتعـد من أهم احلرف التي مـارسها السـكان منذ أقـدم العصـور وقد أصبحت لـهم فيها
خـبرة مـكنـتهم من تصـميم كل سـفيـنة طبـقاً لـلمـواصفات الـتي تالئم ظروف اسـتخـدامها
والــغـرض الـذي صــنـعت من أجـلـه فـهـنـاك الــسـفن الــتـجـاريـة كــالـبـوم وســفن الـغـوص
ـراكز التي كـالسـنبوك والـشوعي وقـوارب الصـيد وتعـد جزيـرتا أوال ودارين من أهم ا

تبنى فيها تلك السفن .

صناعة األسلحة : 

ـعـدات احلـربــيـة مـنـهــا صـنـاعـة اشــتـهـرت هـذه الــبالد بـصـنــاعـة عـدة أنـواع مـن ا
الـسـيـوف والرمـاح وكـانت مـدينـة اخلط من أهم مـراكـز إنـتاج الـرمـاح فـقد بـلـغت شـهرة

الرماح اخلطية حداً صار معها اسم اخلط علماً على الرمح ذاته .

وأول من ثقف الـرماح باخلط «هـزيز بن شن بن أفـصى» من عبـدالقيس(٤٠) وقد
استمـدّ الرمح السـمهـري والرديني اسـميهـما من اسمـي صانعـيهمـا وكالهما من أهل
اخلـط وهنـاك رمح قـصـيـر يـسـمى اخلـرصان(٤١) تخـصـصت في إنـتـاجه قـريـة بـهـجر
صادر إلى أنواع أخرى من األدوات احلربية منها الدروع حتمل هذا االسم وأشارت ا

نسوبة إلى «حطمة بن احلارث بن عمرو بن وديعة» من عبدالقيس. احلطمية ا

صناعة األثاث واألواني واألدوات :

تكـفلت احلـركـة الصـناعـية بـتأمـ جمـيع ما يـحـتاج إلـيه اجملتـمع من لوازم احلـياة
عدات الالزمة للزراعة نزلي وأواني الطهي(٤٢) وا واد اإلنشائـية واألثاث ا اليومـية: كا

والصناعة والصيد والقنص .

ـهـرة الذين تـنوعت وقد اعـتمـدت هـذه احلركـة على قـاعـدة عريـضة مـن احلرفـي ا
اختصـاصاتهـم فتخـصصت كل فئـة منـهم في إنتاج نـوع معـ من هذه الصـناعات ظل
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مـتـوارثاً فـيـها جـيالً بـعـد آخر وقـد حـرص كل من هـذه الفـئـات عـلى استـغالل اخلـامات
تاحة كلما أمكن ذلك . احمللية ا

نسوجات :  ا
نـسوجات عُرف كل مـنها بـاسم البلد(٤٣) صـادر إلى أنواع متـعددة من ا أشارت ا
ـنـسوب إلى الـذي يـتم فيه نـسـجـهـا: من الثـوب الـهـجـري نسـبـة إلى هـجـر والظـهـراني ا

نسوب إلى قطر وكذلك معقدة البحرين . الظهران والقطري ا

ديـنة عـلماً ـصنوعـات حتى أصـبح اسم ا دن بـإنتـاج هذه ا وقد اشـتهـرت هذه ا
ـا يشيـر إلى كثرة نـسوج ذاته وكـانت تُسَوّق عـلى مسـتوى اجلزيـرة العربـية  على ا
ـصانع فـهذا جـرير صـانع وغزارة إنـتاجـها ولـعل دارين كـانت إحدى أمـاكن تلك ا ا

يهجو البعيث فيقول :
وتُــــؤخَـــــذ مـن عــــنـــــد الـــــبــــعـــــيث ضـــــريـــــبــــة

ويـــــتــــــرك نـــــسّـــــاجـــــاً بـــــداريـن مـــــســـــلـــــمــــــا

ا وقـد سبقت اإلشـارة إلى أن الرسـول واخللفـاء لبـسوا من مـنسوجـاتها(٤٤) و
ـأمون قـد خـلع على أبي الـعـتاهـية يـدل على اسـتمـرارهـا حتى الـعـصر الـعبـاسي أن ا

أردية قطرية .

وصفوة الـقول : إن تنـوع مصادر الـدخل في هذه البالد ووعـي أهلها وسـبقهم في
ـخـتلف الـشعـوب والتـبادل الـتـجاري مـعهـا أفضى إلى قـيام الحة واالتـصال  ميـدان ا
نتـجة في مخـتلف ألوان الـنشاط مجـتمع حضـري مستـقر استـقطب العـديد من األيـدي ا
صانع وتنـوعت احملاصيل الـزراعية ونشـطت التجارة الـداخلية االقتـصادي فتأسـست ا

واخلارجية .

✸✸✸✸
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الهوامش

قدسي : أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم ص ١٠٥ .(١) ا
ـر : دلـيل اخلــلـيج الـقـسم اجلـغـرافي ج ٢ ص ٨١٩ أعـدهـا قـسم الـتـرجـمـة(٢) ج - ج لـور

كتب صاحب السمو أمير دولة قطر .
عمر رضا كحالة : جغرافية شبه اجلزيرة العربية ص ٢٤٥ .(٣)
ال : تاريخ هجر ج ١ ص ٣٠٤ .(٤) ا
حمد اجلاسر : مجلة العرب الربيعان سنة ١٣٩٩هـ ص ٧٧٥ .(٥)
عبدالرحمن عبدالكر النجم : البحرين في صدر اإلسالم ص ٨٢ .(٦)
ستفيد ص ٥٢ .(٧) محمد آل عبدالقادر : حتفة ا
سلم : ساحل الذهب األسود ص ٢٠٧ .(٨) محمد سعيد ا
ال : تاريخ هجر ج١ ص ٣٢٣ .(٩) ا

محمود شكري اآللوسي: تاريخ جند ص ٣٢ .(١٠)
قرب : حتقيق وشرح عبدالفتاح محمد احللو  ط ٢ ص ٥٤٢ .(١١) ديوان ابن ا
قرب : حتقيق وشرح عبدالفتاح محمد احللو  ط ٢ ص ٥٤٤ .(١٢) ديوان ابن ا
مختارات قافلة الزيت : العدد الثامن سنة ١٣٧٦هـ ص ١٠٥ .(١٣)
ـنـطـقة(١٤) د.عـبـدالله نـاصـر الـسـبـيـعي : اكـتشـاف الـنـفط وأثـره عـلى احلـيـاة االقتـصـاديـة في ا

الشرقية ص ١٢٧ .
يسرة ص ١٥٨٠ .(١٥) وسوعة ا محمد شفيق غربال : ا
شتاق في اجتياز اآلفاق .(١٦) قدسي : نزهة ا ا
لـحق بـنهـاية كـتاب(١٧) عـبدالـوهـاب عيـسى القـطـامي : الصـيد والـتـنقل والـتجـارة في الـبحـار ا

والده دليل احملتار ص ٢٠٨ .
فصـل في تاريـخ العـرب قبل اإلسـالم ج٥ ص ٥٤٥ ٥٤٦  .(١٨) د.جـواد علي : ا
ال : تاريخ هجر ج ١ ص ٣٣٦ .(١٩) نوع من السمك : ا
ديوان طرفة بن العبد .(٢٠)
شتاق في اجتياز اآلفاق .(٢١) قدسي : نزهة ا ا
شتاق في اجتياز اآلفاق .(٢٢) قدسي : نزهة ا ا
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عبدالرحمن عبدالكر النجم : البحرين في صدر اإلسالم ص ٨٤ .(٢٣)
فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ج ١ ص ٥٤٥ .(٢٤) د.جواد علي : ا
يالد ص ٨٣ .(٢٥) سليمان سعدون البدر : منطقة اخلليج العربي خالل األلف الثاني واألول قبل ا
مجلة أطالل : العدد السادس ص  ٩٦ .(٢٦)
البالذري : فتوح البلدان ص ٩٥ .(٢٧)
نطقة الشرقية» القسم األول ص ٧٢ .(٢٨) عجم اجلغرافي: «ا ا
عبدالرحمن عبدالكر النجم : البحرين في صدر اإلسالم ص ٨٥ .(٢٩)
قرب مكتبة التعاون الثقافي ط٢ ص٥٤٠ .(٣٠) عبدالفتاح محمد احللو : شرح ديوان ابن ا
قرب : ص ٢٠٣ .(٣١) مخطوطة ديوان ابن ا
قرب : ص ٢٢٧ .(٣٢) مخطوطة ديوان ابن ا
الحة في اخلليج العربي في العصر العباسي  ص ١٥٣ .(٣٣) سليمان إبراهيم العسكري : التجارة وا
رجع نفسه  ص ١٩٣ .(٣٤) سليمان إبراهيم العسكري : ا
نهل : ج٣ ربيع األول سنة ١٣٩٣هـ  ص ١٩٤ .(٣٥) مجلة ا
أبومحمد احلسن بن أحمد الهمداني : صفة جزيرة العرب مطبعة السعادة ص١٧٩ ١٨٠.(٣٦)
أبـوزكـريـا يحـيى بن شـرف الـنـووي : رياض الـصـاحلـ مـطبـعـة مـصطـفى الـبـابي احلـلبي(٣٧)

مصر ص ٥٢٨ .
مقدمة ابن خلدون : دار الكتاب اللبناني بيروت ص ٧٢١ .(٣٨)
مجلة الوثيقة : العدد السابع شوال سنة ١٤٠٥هـ ص ١٩٨: ٢٠٠ .(٣٩)
خيرالدين الزركلي : األعالم ج ٩ ج ١٠.(٤٠)
عبدالرحمن عبدالكر النجم : البحرين في صدر اإلسالم وأثرها في حركة اخلوارج ص ٨٤ .(٤١)
ر : دليل اخلليج القسم اجلغرافي ج ٢ ص ٨٤٧ .(٤٢) ج - ج لور
عبدالرحمن عبدالكر النجم : البحرين في صدر اإلسالم ص ٨٢ .(٤٣)
لسان العرب : ج ١ ص ١٠٥ .(٤٤)

✸✸✸✸
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القـســــم الثاني

التاريخ
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الفصل األول
التاريخ السياسي قبل عهود االستقالل 

أ ـ  العصر اجلاهلي وصدر اإلسالم :

دون كما الك وحكومـات خاصة بها مـنذ فجر الـتاريخ ا قامت في األحساء عـدة 
مالك إمارة اجلرهاء(١) التي تعرضت للـغزو من جيرانها األقوياء مـرات عديدة من تلك ا
يالد إلـى ثالثمائـة ميالديـة وقد كـانت لهـا شهرة نشـأت في الفـترة من خـمسـمائـة قبل ا
ـة إذ وصـلت سـفن وقوافل فائـقـة في الـوسـاطة الـتـجـاريـة ب مـراكـز احلـضـارات القـد

(٢) إلى الص والهند وشرقي إفريقيا إلى جانب الشام واليمن . اجلرهائي

وقد حـقق اجلـرهائـيون بـنشـاطهـم التـجاري ثـروة فائـقة الـشـهرة واكـتنـزوا الذهب
ـة واتـخذوا مـنـهـا آنيـتـهم وزينـوا بـها مـنـازلهم وأسـالـوا بذلك والفـضـة واألحجـار الـكر
ـصادر أن «اإلسكندر» قـد أدرج مدينة اجلرهاء لـعاب الطامعـ في غزوهم فقد ذكرت ا

نية عاجلته قبل أن ينال مراده. ضمن مخططاته التوسعية في «آسيا» بيد أن ا

ـيالد بـحمـلـة قـادها بـنـفسه ـلك الـسـلوقي «أنـطـيـوخس الـثالث»(٣) بعـد ا كـما قـام ا
إلخـضـاع اجلرهـاء ولكـن أهلـها جنـحـوا في صرفه عن غـزوهم بـأسلـوب دبـلومـاسي يدل
عـلى بـراعــتـهم في الـسـيــاسـة ومـيـلـهـم لألمن والـسالم ومن أشـهــر مـلـوك هـذه اإلمـارة:

«أبياطع» و«أبي أيل»(٤) و«ساتيروم».

وقد زالت هـذه اإلمارة بعد أن أدركها الضـعف بتحول الطرق التـجارية عنها وعلى
أيدي الـغزاة مـن البـلدان الـقويـة حولـهـا وكذلك زحف الـقبـائل الـعربـية الـقادمـة إلى هذه
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البالد من تهامة(٥) .

« وقد دخلت األحـساء حتت رايات مـتعددة من الـنفوذ اخلارجي كـنفوذ «احلـميري
في أيام «ذا ريـاش آرام بن عوف بن حمـير» و«النـعمـان بن يعفـر بن السكك»(٦) وكالهما
من أحــفـاد «يـعـرب بن قـحـطــان» ثم تـأسـست بـاألحـســاء إمـارة قـويـة حتت رايـة «مـالك»
و«عـمرو» ابـني «سعـد بن تمـيم بن أزد بن وبـرة بن قضـاعة» ح زحـفوا إلى هـذه البالد
ارة بن خلم» وقـد زالت هذه اإلمـارة على يـد قبـائل عبـدالقيس بجـيوش من «قـضاعـة و
ح قدمت من تهامة فأمسكت بزمام السلطة في هذه األراضي(٧) وقد اشتدت شوكتها
فـغـزت ســواحل فـارس وأقـامـت بـهـا إبّـان الــوصـايـة عــلى عـرش «سـابــور بن مـرسي بن
ـا شبّ عن الـطـوق قام بـغـزو «الـبـحريـن» أي هجـر وأحلـقـها بـهرام»(٨)  بـيـد أن سابـور 
بدائرة نفوذه(٩)  ولكن السيطرة الفارسية على هذه البالد كانت في أكثر األوقات مجرد
سيطـرة اسمية حيث ظـلت السلطـة احلقيقيـة في أيدي العرب ومن أشـهر والتها في تلك
ـلـقب «بأبـي عائـشـة احلـوثري» و«أبـو كــرب ربـيـعة بن الـفتـرة: «الـربـيع بن حـوثرة»(١٠) ا
نذر بن ساوى»(١٢) الذي أدرك اإلسالم احلارث» و«عـبـد هند» و«جـون الكلبي»(١١) و«ا

ودخل فيه .

ـدينة فإن التاريخ يسجل بأحرف من نور لهذه أما بعد إشراقة اإلسالم في مكة وا
ـواقف واإلسهـامات الفـعّالة فـقد بـادر أهلهـا إلى االنضـواء حتت بنود الـبالد عدداً من ا
حض اختيارهم اإلسالم فشـرفوا بالسبق في اعتـناق مبادئه واجلهاد في سبـيل نشره 

ومن غير إكراه(١٣) .

ـلـقب «باألشج»(١٤) ح نـذر بن عـائذ» ا ـصادر أن رئـيس عـبدالـقـيس «ا حتـدثنـا ا
علم بظهور اإلسالم أوفد ابن أخته «عمـرو بن منقذ» الستقصاء اخلبر في احلجاز فعاد
إلـيه مـسلـمـاً ومعه خـطـاب من الرسـول الـكر يـدعـو فيه األشج إلى اإلسالم فـلـبّى على
الـفـور النـداء ودعـا قـومه إلى اعـتنـاق اإلسالم فـأجـابوه وحـوّلـوا بـيعـتـهم في «جـواثا»(١٥)
مسجـداً ال تزال بقـاياه شاهـدة على سـبقهم في هـذا الفضل فـقد شهـد أول جمعـة تقام
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نورة(١٦). دينة ا في اإلسالم خارج ا

قابـلة الرسـول وفدان كان األول في الـسنة اخلـامسة من الـهجرة وقـد سار منـهم 
برئاسة «األشج»(١٧) والثاني(١٨) كان في الـسنة الـتاسعـة من الهـجرة برئـاسة «اجلارود
العبدي»(١٩) وقد نالوا في الـوفادت التـكر والثنـاء من الرسول الكر صـلى الله عليه

وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم .     

نـذر بن سـاوى» يـدعوه إلى اإلسالم وقـد أوفـد «الـعالء بن احلـضرمي»(٢٠)  إلـى «ا
فـبادر إلى الـترحـيب به واعتـنق اإلسالم كـما أسـلم معه جـمـيع العـرب وبعض الـعجم من
ـنـذر» في حكم هـجـر مكـتـفيـاً بـإيفـاد بعـض أصحـابه ب سـكـان هجـر فـأقر الـرسول «ا
نـذر» في نشر تعاليم اإلسالم وجبي الصدقات واخلراج ومن ساعدة «ا الوقت واآلخر 
هؤالء «أبوعبـيدة عامـر بن اجلراح» و«أبوهريـرة» و«أبّان بن سعـيد بن العاص»(٢١) رضي
اللـه عنهم  وكان أكـبر مبلغ مـالي يتسلـمه الرسول في حيـاته مائة وخمـس ألفاً حـملها
سجد سلم في ا إليه من هجر «أبوعبيدة عامر بن اجلـراح» وقد فرقها الرسول على ا

حال استالمها .

نذر بن ساوى»(٢٢) بعد انـتقال الرسول إلى الرفيق األعـلى بأيام قليلة وقد توفي «ا
فـتـعـاقب عـلى إدارة الـبالد طـيـلـة أيـام اخلالفـة الـراشـدة عـدة والة يـتم تـعـيـيـنـهم من قـبل
اخلـلـفـاء كـمـا ظل خـراجـهـا من أهم الـروافـد إلنـعـاش الـدولـة اإلسالمـيـة الـنـاشـئـة ودعم

ؤن(٢٣) . ا يلزمها من األموال وا مسيرة اجلهاد 

ـديـنـة فـصــلى مع «عـمـر بن ـصـادر أن «أبـا هـريــرة» قـدم من هـجـر إلـى ا ذكــرت ا
اخلـطـاب» عشـاء فـسأله «عـمـر» عمّـا معه فـقـال: خمـسـمائـة ألف  فـاستـعـظم «عمـر» هذا
ا ذكر بـلغ وأراد التـثبت مـنه بإعـادة السـؤال أكثـر من مرة ورغم تـأكيـد «أبي هريـرة»  ا
بالعدّ على أصابعه فقد قال له «عمر»: إنك ناعس فإذا أصبحت فَأْتنا وفي الصباح جاء
سـجد  فقام «عـمر»  فحمـد الله وأثنى عـليه ثم قال: يا ـذكور إلى ا ال ا «أبو هـريرة» با
أيهـا الناس قـد جاءنـا من هجر مـال عظـيم فإن شئـتم كلـنا لكم كـيالً وإن شئـتم وزنّا لكم
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وزناً فقال أحد احلـاضرين : لقد رأيت الـفرس يدونون ديوانـاً يعطون النـاس عليه فأمر
ــالي اخلــلــيــفــة «عــمــر» بــتــدوين الــديــوان فــكــانت تــلك أولـى اخلــطــوات في الــتــنــظــيم ا
ـا يحـسب ألهل هـذه الـبالد ثـبات مـعـظـمـهم على اإلسالم(٢٥) ح ارتد واإلداري(٢٤) و
أكثـر الـعرب فـي أعقـاب وفـاة الرسـول كـما كـان لـهم فضل الـسـبـق في فتـح فارس فـقد
ــعـجم «لــيـاقـوت»: أمــا فـتح فــارس فـكـان بــدؤه أن «الـعالء بن احلــضـرمي» وّجه جـاء في ا

ا يلي فارس(٢٦) . «عرفجة بن هرثمة» في البحر فعبر إلى أرض فارس ففتح جزيرة 

ـا مُني به غـيرها من أما في الـعصريـن األموي والعـباسي فـقد مُـنيت هـذه البالد 
أقالـيم اجلزيرة من الـف واالضطرابـات إذ تغلب عـليها اخلـوارج النجـدات ح جنحوا
في إقـامة دولة خاصـة بهم في اليمامـة بزعامة «جنـدة بن عامر احلنفي»(٢٧) وقد اتخذوا
من هجر حاضرة لدولتهم ح جنح «أبـو فديك بن ثعلبة» في االستئثار بزعامة اخلوارج

لك بن مروان». إلى أن  القضاء عليه وعلى حركته سنة ٧٢هـ على يد اخلليفة «عبدا
لك» من بسط سيـطرته على البحـرين واليمامة(٢٨) وبنهاية هـذه احلرب تمكن «عـبدا
وأســنــد إدارة شـؤون الــبــحـرين «إلى األشــعث بن عــبــدالـله بن جــارود الــعـبــدي» وكـان
الـقـضـاء عـلى «أبي فديك»(٢٩) قـد أنـهى دور الـنجـدات في الـبـحـرين ولـكـنه لم يـضع حداً
ـسـرح السـيـاسي في هذه الـبالد فـقد لـلحـركـات اخلارجـيـة األخرى الـتي ظـهرت عـلى ا
تسلمت راية اخلـروج والتمرد على مركز اخلالفة عنـاصر من عبدالقيس لم تكن دوافعها
ـقام األول الـرغـبة االنـتـصار لـنـظريـة ديـنـية أو سـيـاسيـة مـعيـنـة بل كـانت دوافعـهـا في ا
ركزية وسيطرة اخلـلفاء الذين ال تعنيهم اجلامـحة في تخليص البالد من سلـطة اإلدارة ا
ال الذي يصل إلى هموم ومشاكل رعـاياهم في األقاليم البعيدة بقـدر ما يهمهم مقدار ا
ستـنزفة من تلك األقـاليم بغضّ النـظر عن الطرق الـتي تُجبى بها خزائنـهم من األموال ا
تلك األموال وما يـرافقها في الغـالب من مظالم وفظـائع تعمل باستـمرار على زرع احلقد
والـكراهـية لـلسلـطة في نـفوس الـناس وتكـون أسبـاباً حـقيقـية النـدالع الثـورات وحركات
التـمـرد كمـا أن تلك احلـركـات إذا حدثت لم تـكن تـعالج بـاألسـاليب الـسلـيـمة الـتي تزيل
ظـالم وإشـاعة الـعدل وتـوفـير احلـياة أسـباب قـيـامهـا وتمـنع تـكرار حـدوثـها وهي إزالـة ا
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ة جلميع الناس بل الذي كان يحدث عكس ذلك تماماً فكانت اجليوش التي توجه الكر
لـقمع حـركـات الـتـمرد تـعـمـد في حـالة انـتـصـارها عـلى تـلك احلـركـات إلى أفـظع وسائل
التـنكـيل والبـطش واألعمـال االنتـقامـية والـتخـريبـية: كـالقـتل بدون تـميـيز أو أخـذ البريء
نـازل وحرق احملـاصيل الزراعـية وطمّ اآلبـار إلى غير ذلك من ـذنب وهدم ا بجـريرة ا
األساليب القمـعية الوحشية التي تزيد مرارة الـناس وتعمق جراحاتهم وجتعلهم جاهزين
ـواتـيـة لـذلك. وهـذا مـا سـنـراه في لـلـقـيـام بـاألعـمـال االنـتـقـامـيـة كـلـمـا وجـدوا الـفرصـة ا
االنـتفـاضات الـتي قادتـها عـناصر من عـبدالـقيس في الـبحـرين حيث قـاموا بـسلـسلة من
االنـتفاضات الـعنيفـة ضد السلـطت األمويـة والعباسـية جاءت تعـبيراً عن معـاناة سكان
هـذا اإلقليـم وما تنـطوي علـيه نفوسـهم من تذمـر وسخط على مـركز اخلالفة بـسبب عدم
ـهم وتقصيـره في رعاية مصـاحلهم وحمايـة حقوقهم وتـطبيق ما مبـاالته بالنـظر في مظا

يأمر به الشرع من العدل في احلكم واإلنفاق وتوفير حياة األمن واالستقرار .

ب ـ  انتفاضات بني عبدالقيس في البحرين:

انتفاضة بني محارب:

انتفض في البـحرين بنو «مـحارب بن عمرو بن وديـعة» ولكن عامل األمـوي «محمد بن
ؤازرة من والي الـيمـامة الـذي كلّفه صعـصعـة» تمـكن من القـضاء عـلى تلك االنتـفاضـة 

همة . اخلليفة االشتراك مع والي البحرين في تلك ا

ـوافق ٦٩٨م انـتــفض بـاخلط جـمـاعـة بــقـيـادة رجل يـدعى «ريـان وفي سـنـة ٧٩هـ ا
النكري»(٣٠) وقويت شوكـتها واشتـد خطرهـا ح قدمت من عُمـان جماعة أخـرى بقيادة
رجل يــســمى «مـيــمــون» مـا كــادت تـســتــقـر في دارين وتــعــلم بـثــورة اخلط حــتى بـادرت
بــاالنـضـمـام إلـيــهـا فـحـاول مـولى األمــويـ «مـحـمـد بـن صـعـصـعـة» الـقــضـاء عـلى تـلك
ـهـمـة بـيـد أنه لـم يـجـد أذناً صـاغـيـة من االنـتـفـاضـة واسـتـنفـر األهـالـي لـلنـهـوض بـتـلك ا
عـبدالقـيس فأعـدّ جيشـاً من األزد بيد أنه لم يـنجح في قمع حـركة «الريـان» فآثر الـنفاذ



-   ٨٨  -

بـجلـده وغـادر الـبـحـرين ولـكن اخلالف لم يـلـبث أن ثـار بـ «الريـان ومـيـمـون» فـاضـطر
األخير إلى ترك البحرين والعودة لعُمان واستقر الريان «بالزارة».

وافق سـنة ٦٩٩م أرسل «احلـجاج» جيـشاً إلى الـبحرين بـقيادة وفي سنـة ٨٠ هـ ا
«يزيد بن أبي كبـشة» في اثني عشـر ألف مقاتل والتـقى «بالريان» وكـان عدد أصحابه ال
يزيـد على األلف وخمـسمائـة مقـاتل فدارت ب الـفريقـ معـركة بالـغة العـنف في ميدان
«الـزارة» أسـفرت عن مـصرع «الـريان» وقـتل عـدد كبـير من أتـباعه(٣١) وصلب «يـزيد بن
ن تـسـول له نـفـسه اخلـروج أبي كـبـشـة» الـريـان وكـبـار أصـحـابه لـيـكـونـوا عـظـة وعـبـرة 

والتمرد مرة أخرى .

وعــلى الـرغـم من شـدة اإلجــراءات الــتي اتــبـعــهــا «يـزيــد بن أبي كــبــشـة» فـي قـمع
اخلـارج على الـطاعة والـتنكـيل بهم فقـد ثار بالـبحرين عـلى إثر مصـرع الريان «داود بن
مـحرز بن عـبدالـقيس»(٣٢) في جمـاعة من قـومه فـاستـولى على الـقـطيف وأقـام بهـا وأمر
ـة بجـيش أعـدّه لـقـتاله ـصـلـوب ودفـنـهم وأحلق الـهـز بـإنـزال جثـة الـريـان وغيـره من ا
ة أيضـاً بجـيش تشكّل مـعظم أفراده «البهـاء» صاحب شـرطة القـطيف كمـا أحلق الهـز

من األزد سار لقتاله بإمرة «عبدالرحمن بن النعمان العوذي».

انتفاضة «مسعود بن أبي زينب»: 

وافق سـنة ٧٠٥م انـتفض في الـبحـرين «مسعـود بن أبي زينب وفي سنة ٨٦ هـ(٣٣) ا
احملــاربي بن عــبـدالــقـيس»(٣٤) في جـمـاعــة من قـومه وطــردوا عـامل األمــويـ «األشـعث بن
عبدالـله بن اجلارود العبـدي» كما تمـكن من قمع مقـاومة األزدي له وقتل «عـبدالرحمن بن
النـعمـان العوذي»(٣٥) وأراد غزو الـيمامـة ولكن عـامل األموي «سـفيان بن عـمرو العـقيلي»
ــعـروف ــوضع ا أعــدّ جـيــشــاً كـبــيـراً مـن بـني حــنــيـفــة لـلــدفــاع عن الـيــمــامـة ودارت في ا
«باخلضرمة»(٣٦) بـ اجليش معـركة طاحنة سـقط خاللها «مسعـود» قتيالً وحلّ محله في
ـعـركـة أعـداد كـبـيـرة من بـني قـيـادة اخلـوارج «هالل بن مـدلج»(٣٧) وتـوافــدت عـلى أرض ا
غلول وأكثروا فيهم القتل وكان من ب القتلى حنيفة وأحاطوا باخلوارج إحاطة األغالل با
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ن فـضل معه مـن أتبـاعه بـقصـر كان في ذلك الـيوم «زيـنب» أخت «مـسعـود» والذ «هالل» 
هنـاك وتـسوّرت جـمـاعة مـن بني حـنـيفـة الـقصـر وظـفرت «بـهالل» فـقتـلـته بعـد أن اسـتأمن

أصحابه ألنفسهم وكانت مدة حكم «مسعود» للبحرين تسع عشرة سنة.

انتفاضة سعيد احملاربي : 

لم يكـد األمويون يـلتقـطون األنفـاس بعد الفـراغ من تلك احلوادث حـتى انتفض في
الـبـحـرين أيـضـاً «سـعيـد احملـاربي»(٣٨) وهـو أخـو «مسـعـود» الـسـالف الـذكـر وجنح في
االسـتيالء عـلى مقـاليـد احلكم في البالد ولـكن سرعـان ما نـشب خالف بيـنه وب واحد
من كـبار أتـبـاعه يدعـى «عون بن بـشـير» أحـد بـني «محـارب بن عـامر» وأكـفـر كل منـهـما
صاحبه فـانقسـمت احلركة عـلى نفـسها إلى جـماعتـ استقـرت إحداهمـا في هجر مع
«سعيد» وتوجهت األخرى إلى القطـيف برئاسة «عون» ولكن «سعيداً» تمكن من القضاء

عليه واغتياله بُغية االنفراد بحكم البالد.

هير بن سلمة» أحد بني حنيفة في البحرين واليمامة :  خروج «ا

ـهاجر» ـا قُتل «الـوليـد بن يزيد»(٣٩) كان عـلى اليـمامـة «علي بن ا قال ابن األثـير : 
ـهاجر» يـسكن فـي قصر له اسـتعـمله عـليـها «يـوسف بن عمـر الثقـفي» وكان «عـلي بن ا
هيـر بن سلمة»: اتـرك لنا بالدنـا فأبى فجمع له وضع يسـمى القاع فـقال له «ا بهـجر 
ـهـيـر» وسـار إلـيه في هـجـر فخـرج «عـلي» لـقـتـاله فـاقـتتـلـوا وانـهـزم أصـحـاب «علي» «ا
هـير» أنـاسـاً من أصحـابه وكان «يـحيى بن ـديـنة وقـتل «ا فـدخل حصـنه ثم هرب إلى ا

هاجر» عن القتال فعصاه فقال : أبي حفصة» نهى «ابن ا
بـــــــذلـتُ نــــــــصـــــــيــــــــحــــــــتـي لـــــــبــــــــنــي كـالبٍ

فــــــــلم تـــــــقــــــــبـل مــــــــشـــــــاورتي ونــــــــصـــــــحي

فِـــــــداً لــــــبـــــــنــي حــــــنـــــــيـــــــفــــــةَ مـن ســــــــواهم

فـــــــــــــــــإنــــــــــــــــهــمُ فـــــــــــــــــوارسُ كــل فــــــــــــــــتـــحِ
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هيـر» على اليـمامة ثـم مات واستـعمل على الـيمـامة «عبـدالله بن النـعمان» وتأمّـر «ا
ثـنى بن زيد بن عـمرو بن هـبيـرة الفزاري» أحد بـني قيس بن ثـعلبـة بن الدؤل ثم قـدم «ا

والياً على اليمامة في عهد «مروان بن محمد»(٤٠) .

انتفاضة «سليمان بن حكيم» في البحرين :

ـوافق سـنـة ٧٦٩م انـتـفض في الـبـحـرين جـمـاعـة أعـلـنت الـتـمرد في سـنة ١٥١هـ ا
ـنـصـور» بـزعـامة «سـلـيـمـان بن حـكـيم الـعـبدي»(٤١) فـبادر واخلـروج علـى «أبي جـعفـر ا
ـنـصـور إلى إعـداد جـيـش وجـهه إلى الـبـحـرين بـقـيـادة «عـقـبـة بن سـلـمـة األزدي» والي ا
البـصـرة فالـتـقى الـفريـقـان ودارت بيـنـهـما مـعـركة حـامـيـة الوطـيس تـمـكن فيـهـا اجليش

تمردين وقتل زعيمهم . ة با العباسي من إحلاق الهز

ولم يكـتف الـقائـد العـبـاسي بإخـماد تـلك االنـتفـاضة فـقد ارتـكب من أعـمال الـعنف
والـوحشـية مـا ال يجـوز فعـله مع أشـد األعداء إذ قـتل كل من قـدر على قـتله من الـرجال
وســبى الــنــسـاء واألطــفــال وأســر كــثــيــراً من أهل الــبالد ونــقــلــهم إلى بــغــداد وتـركــهم
«لـلمنصـور» يتحكـم فيهم كمـا شاء له هواه فـقتل بعضـهم ووهب آخرين لرجـال حاشيته
هم في محاولة للتخفيف من آثار هدي» الذي قام بإطالق سـراحهم وتكر كولي عهده «ا

نصور مع أهل البحرين . مارسات الفظيعة جليش ا ا

ولـكن مـراجل الـغـيظ والغـضب من تـلك األعـمـال ظـلت تـغلي فـي نفـوس عـبـدالـقيس
حتى قـام أحـد أفـرادها بـاالنـتـقام لـهـا من ذلك الـقـائد عـلى بـاب ديـوان اخلالفة نـفـسـها

ثل ب الناس فقيل: أجرأ من قاتل عُقبة . بجرأة عجيبة صارت مسرى ا

فقد جـاء في كتاب األمـثال «لـلميـداني» ما نصه قـال: «أبوعـمرو القـوعيني عـقبة
بن سلم» من بني هُنـاءة من أهل اليمن صـاحب دار عقبة بـالبصرة وكـان «أبو جعفر»
وجّـهه إلى البـحرين وأهل الـبحـرين «ربيـعة» فـقتل «ربـيعـة» قتالً فـاحشـاً قال: فـانضم
إلـيـه رجل من عـبـدالــقـيس فـلـم يـزل مـعه ســنـ وعُـزل عــقـبـة فـرجـع إلى بـغـداد ورحل
هدي» بعد موت «أبي جعفر» فشد عليه «العبدي» معه وكان «عُقبة» واقفاً على باب «ا
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«الـعـبـدي» بـسـكـ فـوجـأه في بـطـنه فـمـات «عُـقـبـة»(٤٢) وأُخـذ «الـعـبـدي» فـأُدخل عـلى
ـهدي» فـقـال : ما حـمـلك عـلى ما فـعـلت ? فـقال : إنه قـتل قـومي وقـد ظفـرت به غـير «ا
مرة إالّ أني أحب أن يـكون أمره ظـاهراً حتى يـعلم الـناس أني أدركت ثأري مـنه فقال
هـدي» : إن مثلك ألهل أن يُستبـقى ولكن أكره أن يتجرأ الـناس على القواد فأمر به «ا
هدي» فـضُربت عنقه ويُقـال إن الوجأة وقعت في شرجة مـنطقة «عقبـة» قال: فجعل «ا
ؤمـنـ مات يُسـائل «الـعـبدي» و«الـعـبدي» يـبـكي إلى أن دخل داخل فـقـال : يا أمـيـر ا
ّ كنت تبكي? قال من خوفي أن يعيش هدي»:  «عُقبة» ! فضحك «العبـدي» فقال له «ا

فلما مات أيقنت أني أدركت ثأري.

انتفاضة «سيف بن بكير»:

ـوافق سـنـة ٨٠٦ م انـتـفض في الــبـحـرين عـلى مـركـز اخلالفـة وفي ســنـة ١٩٠هـ ا
«سيف بن بكير» أحد بني عبدالقـيس وتمكن من السيطرة على هجر فوجه إليه الرشيد
ـعـروف بـاسم «ع ـوقع ا جـيـشـاً عـلى رأسه «مـحمـد بن مـزيـد» والـتـقى الـطرفـان في ا
ة النورة»(٤٣) ودارت بينـهما معـركة بالغـة العنف أسفـرت عن قتل «سيف بن بكـير» وهز
أتباعه ولكن عبـدالقيس وسائر قبائل البحرين ظلت تمـارس انتفاضاتها وضغوطها على
طـاف من رفع يـد الـعـبـاسيـ عن بالدهم الـسـلـطـة العـبـاسـيـة حتـى تمـكـنت في نـهـايـة ا
فمـسكت مقاليـد السلطـة فيها إمـارات من عبدالقـيس ظلت تتوارث احلـكم كابراً عن كابر

حتى  القضاء عليها في العقد التاسع من القرن الثالث الهجري .

حركة صاحب الزجن :

ـوافق سـنــة ٨٦٣ م عـلى يـد رجل تـضـاربت بـدأت هـذه احلــركـة في سـنـة ٢٤٩هـ ا
الروايـات في حـقيقـة نسـبه لكـثرة مـا كان يـرتديه من الـقُمص فـي هذا الشـأن وإن كانت

تلك الروايات ال تخرج عن دائرة اعتباره إمّا من عبدالقيس أو العلوي .

فــقــد جـــاء في الــطــبــري(٤٤) أن اســمه ونــســـبه في مــا ذكـــر «عــلي بن مـــحــمــد بن
عـبـدالـرحــيم» ونـسـبه في عـبـدالـقـيس(٤٥) وأمـه «قُـرة بـنت عـلي بن رحـيب بن مـحـمـد بن
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» وبها ـة من ساكني قـرية من قـرى الري يُقـال لها «ورزنـ حـكيم» من بني أسـد بن خز
مولـده ومنـشؤه فـذُكر عـنه أنه كان يـقول: جـدي «محـمد بن حـكيم» مـن أهل الكـوفة أحد
» فلما قُتل «زيد» هرب لك» مع «زيد بن علي بن احلس اخلارج على «هشام بن عبدا
» فأقام بها وإن أبا أبيه «عبدالـرحيم» رجل من عبد القيس كان مولده فلجأ إلى «ورزنـ
«بالـطالـقان» وإنه قـدم الـعراق فـأقام بـها واشـترى جـارية سـنديـة فأولـدها «مـحمـداً» أباه

فهو «علي بن محمد» هذا .

كـمـا جـاء عن الـطـبـري أيـضـاً أن صـاحب الـزجن قـد ادّعى االنـتـسـاب إلى بـيت
«عـلي بن أبي طــالب» ولــكن دون الـثــبـات عــلى فـرع واحــد من فــروع ذلك الـبــيت ولـعل
ا مـر من عدم ثبـاته على فرع واحد من نسبـته إلى عبدالـقيس هي األقرب إلى الـصواب 
فروع الـعلـوي وإنـكار الـعلـوي لـنسـبته فـيهم ووجـود دوافع معـينـة تدفـعه لالنتـماء إلى
البيت العلـوي وهي الرغبة في استغالل ما يكنه الـناس لذلك البيت من مشاعر الود وما
يبـدون من تعاطف معهم في احملن التي كانـوا يتعرضون لها لـيكتسب بذلك حلركته قوة
ضمـار جناحاً كبـيراً حيث تـمكن من إقناع جذب سـريعة ومسـتمرة وقـد جنح في هذا ا

ن فيهم بعض العلوي أنفسهم . أناس كثيرين بصحة انتسابه إلى البيت العلوي 

هـذه القـرائن واتـخاذ صـاحب الزجن مـوطن عبـدالقـيس وهـو البـحرين نـقطـة البـداية
لـدعوته جتعلـنا نرجح صـحة ادعاء انـتسابه إلى عبـدالقيس واسـتبعـاد كل ما عداها من

زاعم في هذا الشأن . ا

ـوافق سـنـة ٨٦٣ م اجته من سـامراء ومـهمـا يـكن من شيء فـإنه في سـنة ٢٤٩هـ ا
إلى الـبحـرين وادّعى أنه «علي بن مـحمد بن الـفضل بن عـبدالـله بن العـباس بن علي بن
أبي طالب» ومن ثم شرع في الترويج لدعوته زاعماً أنه رسول العناية اإللهية إلى الناس
ظالم التي يرزحون حتت نيرهـا وإعادة بناء اجملتمع على أسس العدالة ليخلـصهم من ا

ساواة ومنع االستغالل والتمييز العنصري . وا

فـانخدع بظـاهر دعوته قوم من هـجر وعارضه آخرون(٤٦) ورفضوا أفـكاره واشتد
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اجلدال في أمـره ب مؤيـديه ومعارضـيه ونشبت بـ الطرفـ معارك ضـارية في مواقع
متعددة ذهب ضحيتها عدد كبير من الناس وأدرك صاحب الزجن أن األمور في هجر ال
تـسير في صـاحله فتحـول عنهـا إلى أحساء بـني سعد وأقـام بينـهم فنجح إلى حـد كبير
وصـار له أتـبـاع ومريـدون رفـعوا مـقـامه وذبوا عـنه بـقـوة السالح وجـبـوا له اخلراج ولم
ض وقت طـويل حـتى تـبـ ألتـبـاعه بـطالن دعـوته وحـقـيـقـة أمـره فـمـقـتـوه ونـفـروا مـنه
فانتقل إلى البـادية وفي معيته عـدد قليل من خلصـائه بينهم كيّـال من أهل األحساء يُقال
ـعـروف «بـالـبـحرانـي» مولـى لبـني دارم «ويـحـيى بن أبي له «يـحـيى بن مـحـمـد األزرق» ا
ثعلـبة» تاجر من أهل هجـر و«سليمـان بن جامع» من موالي بني حـنظلة وقـد جعله قائداً
جليـشه ومـا زال يـتنـقل في الـباديـة من حي إلى حي حـتى أوهم األعـراب أنه «يـحيى بن
زاعمـه كثـير من أهل البـادية فأعدّ قتـول بناحـية الكوفـة فانخـدع  » ا عـمرو أبواحلـس
منـهم جيشـاً كبـيراً وسار به إلى هـجر حـاضرة البـحرين وتـصدى له أهلـها ودخـلوا معه
ـته وقتل عدد فـي معركـة حاميــة الوطيس في مـوضع يُدعى «الردم»(٤٧) أسفـرت عن هز
من أصـحــابه فانـفـضت عـنه العـرب وكـرهت صـحبـته فـســار إلى الـبصـرة سـنة ٢٥٤هـ
ـوافق سنـة ٨٦٧ م ونزل في بـني ضبيـعة واخـتار جمـاعة من أصـحابه الـذين حضروا ا
معه من الـبحـرين وهم «محـمد بن سـلمـة القـصاب» و«بـريش القـريعي» و«عـلي الضراب»
و«احلـس الـصـيدانـي» لنـشر دعـوته فـذهـبوا إلى مـسـجد يـعـرف باسم مـسـجد «عـبّاد»
وبدأوا في استمالة الناس والتأثير فيهم بشتى وسائل اإلقناع فانتهى خبر نشاطهم إلى
والي الـبصـرة «محـمـد بن رجاء احلـضاري» فـاعتـزم القـبض عـليـهم وبلـغهم ذلك فالذوا

بالفرار وحلقوا بزعيمهم وحتوّلوا من البصرة إلى موضع آخر أكثر أمناً .

ولكن «ابن رجاء» تـعقب أنصارهم في البصـرة وزجّ بهم في السجن وكان من ب
من أُلـقـي عـلــيـهـم الـقــبض: «يــحـيى بن أبـي ثـعــلب» و«مــحـمــد بن حــسن اإليـادي» وابن
صـاحب الزجن «عـلي بن محـمد األكـبر» وزوجـته أم ابـنه ومعـها ابـنتـان له وجاريـة حامل

منه.

أما زعـيم هـذه احلركـة فـقد تـوجه في جـمـاعة من خـلـصائـه إلى بغـداد وفي طـريقه
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إلـيـها ظـفـر بهم في الـبُـطـيحـة «عـميـر بن عـمـار» فحـمـلهم إلى «مـحـمـد بن أبيـعـون» عامل
السـلطـان بواسط وبـحيلـة ماكـرة تخـلصوا من قـبضـته وساروا إلى مـدينـة السالم حيث
أقـام بـهـا صاحب الـزجن سـنـة كامـلـة انـتسب فـيـهـا إلى «أحـمد بن عـيـسى بن زيـد» كان
يـزعم أنه ظـهر له أثـنـاء مـقامه في بـغـداد آيـات وأنه يعـرف مـا في ضـمائـر أصـحـابه وما

يفعل كل واحد منهم(٤٨) .

وفي مديـنة السالم أحرز شيئاً من الـتقدم في دعوته فقد دخل في تبـعيته عدد من أهلها
قرب إلى اخلليفة العباسي وُكتّابه . نتصر وبعض ا كما كان على صلة بجماعة من آل ا

وافق سـنة ٨٦٨ م عـاد إلى البصـرة وكان أهله وفي شهـر رمضان سـنة ٢٥٥هـ ا
قـد جنـحـوا في الـتـخـلص من الـسـجن هـنـاك فـسـاروا جـمـيـعـاً إلى مـوضع يـعـرف بـاسم
«كرنـخل» وهناك نـزل بقصر يُـدعى بقصـر «القرشي» حـينئذٍ ادّعـى أنه وكيل ولد الواثق
فـي بيع السـباخ وأمر أصـحابه أن يـدعوه بذلك(٤٩) وحيـنئذٍ دخـلت دعوته مـرحلـة جديدة
مـتـد من البـصرة إلى واسط مـجاالً فـقد وجـد في ألوف الـزنـوج الكـادح في الـسبـاخ ا
خصبـاً لزرع أفكاره وعـقائده وحتقيـق مقاصده السـياسية والـعسكرية فـقد كان الزنوج
هنـاك يعيشـون حياة مزريـة بائسة فـيعملـون في كسح السبـاخ طيلة سـاعات النهار حتت
ظـروف منـاخيـة بالـغـة القـسوة وكل مـا يحـصـلون عـليه من سـاداتهـم مقـابل تلك األعـمال

الـمُضنية وجبة ضئيلة من الدقيق والسويق والتمر .

وكـان اجلـلد بـالـسـيـاط الـغلـيـظـة أدنى مـا يـتعـرض له أحـدهم مـتى أبـدى شـيـئاً من
الـتذمـر أو الـتوانـي في القـيـام بواجـبه لـذا فـعلت دعـوة هـذا اخلارجي فـي أنفـسـهم فعل
الـسحر حيث الحت لـهم فيها بارقـة األمل في اخلالص من حياة البـؤس والهوان وهو ما
لم يـحلـموا به في أي وقت مـضى وسارعـوا إلجابته والـسيـر في ركابه فـاجتـمع له منهم
خـلق كثـيـر فـعظـم أمره وقـويت شـوكـته فـاتخـذ له لـواءً من احلـريـر نُقـش علـيه بـاألخـضر
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كــمــا كــتب عــلى الــلــواء اســمه واسم أبــيـه ثم جــمع الــزجن عــلى مــا يــذكــر «ابن
لـكهم األموال جرير»(٥١) وقـام فيـهم خطيـباً فمـنّاهم ووعـدهم بأن يقـودهم وينـقذهم و
ـان الغـالظ أالّ يغـدر بـهم وال يـخذلـهم وال يـدع شـيئـاً من اإلحـسان إال وحـلف لـهم األ
ـا كـنتم تـأتون إلى وأتى إلـيـهم به ثم دعا مـوالـيهم فـقـال : لقـد أردتُ ضرب أعـنـاقكم 
هـؤالء الغـلمـان الذين استـضعـفتـموهم وقـهرتمـوهم وفعـلتم بـهم ما حـرّم الله عـليكم أن
تـفـعـلوه بـهم وجـعـلتم عـلـيـهم مـا ال يطـيـقـون فكـلـمـني أصحـابي فـيـكم فـرأيتُ إطالقكم
فقـالوا: إن هـؤالء الغـلمـان أُبّاق وهم يـهربـون منك وال يـبقـون علـيك وال علـينـا فخـذ منا
مـاالً وأطلقهم لـنا فأمـر غلمـانهم فأحضـروا عصيـاً ثم بطح كل قوم مـوالهم أو وكيلهم
وضـرب كل واحد مـنـهم خـمسـمـائـة عصـا وأحـلـفهـم بطالق نـسـائـهم أالّ يُعـلـمـوا أحداً
» فـوجد هـناك سـفنـاً فاسـتولى عـليـها ـوضعه وال بـعدد أصـحابه حـتى وصل «دُج
واسـتقـلها إلـى نهر «مـيمون»(٥٢) ثم غادرهـا إلى مسـجد في وسط سـوق البـلدة فـنزلوا
به يـقـول «ابن جـريـر»: وأقام هـنـاك ولم يـزل هـذا دأبه يـجـتـمع إلـيه الـسـودان إلى يوم
الـفـطـر فـلـمـا أصـبح نـادى في أصـحـابه بـاالجـتـمـاع لـصالة الـفـطـر فـاجـتـمـعـوا وركز
ردي الذي علـيه لواؤهم وصلى بهم وخـطب خطبة ذكر فـيها ما كـانوا عليه من سوء ا
لكهم الـعبيد احلال وأن الله قد اسـتنقذهـم به من ذلك وأنه يريد أن يرفع أقـدارهم و

نازل ويبلغ بهم أعلى األمور ثم حلف لهم على ذلك. واألموال وا

فلـما فرغ من صالتـه وخطبـته أمر الـذين فهـموا عـنه قوله أن يُـفهمـوه من ال فهم له
من عـجمهم لتـطيب بذلك أنـفسهم وقد أثـرت تلك اخلطبـة في جموع الـزجن تأثيراً عـظيماً
فـازدادوا به ثـقة وحـوله الـتفـافاً فـبـنى مـدينـة أطلـق علـيهـا اسم «اخملـتارة» ونـزل بـها مع
ؤن والـعتاد ما يـجعلها أتباعه وأ حتـص مدينته بـاخلنادق واألسوار ونـقل إليها من ا

كنة . قاومة أطول مدة  قادرة على الصمود وا

حينـئذٍ شرع في نشـر جيوشه في العـراق وخوزستان والـبحرين وانتـهب القادسية
وأحلق الـهـزائم بـأهـالي الـبـصـرة فـنشـر بـذلك الـهـلع والـرعب في قـلـوب الـنـاس فـهـبطت
ـهـتدي» ـتـكررة عـلـيهم وطـلـبـوا من اخللـيـفة «ا معـنـويـاتهم وخـارت قـواهم أمام غـاراته ا
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ـمـارسات اإلرهـابيـة فـوجّه إليه جـيـشاً كـبيـراً بـقيـادة أحد اإلسراع في وضـع حد لـتلك ا
ـعـتـمــد» جـهـز جـيـشـاً بـقـيـادة قــواده األتـراك فـلم يـأت بـطـائل فـلــمـا آلت اخلالفـة إلى «ا
«جعـالن» أحد كبـار قواده األتراك(٥٣) فزحف عـلى البـصرة فاصـطدم بـالزجن في مـعركة

ة عسكر اخلالفة العباسية ومصرع قائدها . حامية الوطيس أسفرت عن هز

ومن ثـم زحف صـاحب الـزجن عـلى مـديـنـة «األبـلة» فـوقـعت فـي قـبضـتـه كمـا بـسط
سـيـطـرته عـلى «األهـواز» أيـضـاً فـخـشي أهل الـبـصـرة عـلى أنـفـسهـم فـنزح أكـثـرهم إلى
ـنـاطق األخرى وفي سـنـة ٢٥٧هـ اقـتحم الـزجن الـبـصرة وأضـرمـوا فيـهـا الـنار وقـتـلوا ا
عدداً كبيراً من أهـلها كما واصـلوا زحفهم على «واسط» و«رامـهرمز» واستولـوا عليهما
عتمـد» يرسل لقتالهم اجليـوش تلو اجليوش ولكن دون جدوى في ح فأخـذ اخلليفة «ا
ـا حتقق من انتـصارات ومكـاسب حربية كانت شوكـة الزجن تزداد كل يـوم قوة وصالبة 
عتمـد» بإسناد مهمـة مطاردة الزجن والقضاء في قتالها مع العـباسي فبادر اخلـليفة «ا
ـوفق» و كـان صـاحب الزجن قـد تـوالت غـاراته اإلرهـابـية عـليـهم إلى أخـيه «أبي أحـمـد ا
ـوفق» على نفـسـه أن يضع حـداً نهـائيـاً عـلى البـحرين والـعراق وخـوزستان(٥٤) فآلى «ا
ـوافق سـنة ٨٨٠ م لـتلك احلـركـة ويـخلص الـنـاس من شـرهـا فـفي صـفـر سنـة ٢٦٧هـ ا
جـهز جـيشاً جـراراً تولى قـيادته بـنفسه وزحف عـلى واسط والتـحم مع الزجن في مـعركة
ضارية دارت فيهـا الدائرة عليـهم فذهب أكثرهم بـ قتيل وجريح وأسيـر كما كانت تلك
ـعـركـة بـدايـة الـنـهـايـة حلـركـة الـزجن حـيث تـتـابـعت عـلـيـهم الـهـزائـم و حتـريـر األهواز ا

وفق» حول مدينته اخملتارة حصاراً شديداً(٥٥) . وفرض «ا

دد عن ـيرة وا ـوفق» من إحكـام حصـار اخملتارة بـقطع ا كـما تـمكن «الـعباس بن ا
ؤن إلى أكل حلوم وارد وا الزجن بصورة فـعّالة حـتى اضطروا بسـبب اجلوع ونضـوب ا
ـديـنـة فـخاب ـوفق» في االسـتـيالء عـلى اجلـزء الـغـربي مـن ا مـوتـاهم وبـعـد مـدة جنح «ا
وفق» وطلـبوا منه األمان رجاء الزجن في اخلالص من تـلك احملنة فـانحاز أكثـرهم إلى «ا
ـدينة في قـبضته و قـتل «يحيى فأمّنـهم وأحسن معـاملـتهم فعـجل ذلك بسقـوط كامل ا
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بن مـحمـد األزرق» من أمراء الـزجن كـما أسـر «سلـيمـان بن جـامع» و«إبراهـيم بن جعـفر
هلبي» و«انكالي بن صاحب الزجن». الهمداني ا

وافـق سنـة ٨٨٥ م  قـتل صـاحب الزجن(٥٦) وفي الـثانـي من صفـر سـنـة٢٧٢ هـ ا
بعد أن دوّخ الدولـة العباسيـة وبث الرعب والهلع في نـفوس الناس مـدة أربع عشرة سنة

وستة أيام وعاد الناس إلى بالدهم التي استولى عليها الزجن .

تـكررة الـتي قادتـها عـبدالـقيس في الـبحـرين قد إن هـذه احلركـات واالنتـفاضـات ا
جاءت بسبب تـردي األوضاع االقتصادية واالجتمـاعية في بالدهم جراء انحراف مسار
سـياسة األموي والعبـاسي عن أقاليم شبه اجلـزيرة العربية وإهمـال شؤونها وحتويلها
ـتـنوعـة وبدافـع الرغـبة في إلى أرض خصـبـة لزرع شـتى الـدعوات والـعـقائـد واألفـكار ا
تـصحـيح مسـار تلك الـسيـاسـة كإصالح األحـوال االقتـصاديـة واالجتـماعـية في بالدهم
قامت انتفاضات متعددة فشلت في إطفاء جذوتها جميع الوسائل القمعية التي مارستها
تـبادل ب عـبدالقـيس والسلـطة القـائمة معـها سلـطة اخلالفة فـقد ظل مـسلسل الـعنف ا
طاف ظل تـلك السلطة عن بالد البحرين لـتحل مكانها زعامات حتى انـحسر في نهاية ا
مـحليـة خالصـة من بني عبـد القيس الـذين قويت شوكـتهم وتعـاظمت قوتـهم حتى  لهم
االستيالء عـلى مقالـيد احلـكم في بالدهم ولم يتركـوا فيـها للـدولة العـباسيـة موضع قدم
كمـا تؤيد ذلك شواهد التاريخ. غـير أن تلك الزعامات لم تنـجح في توحيد صفوفها حتت
لـواء واحـد بـسـبب الـتـنـافس عـلى الـشرف والـريـاسـة الـذي لم يـهـدأ أواره بـ شـيـوخـها

فصارت بالتالي غرضاً لطمع الطامع .

ـسرح الـسـيـاسي عـلى يد وبـحـلـول عام ٢٨٧هـ تـوارت تـلك الـزعـامات تـمـامـاً عن ا
لكة آل مسمار من «أبي سعيد احلـسن بن بهرام اجلنابي» ومن أشهر تـلك اإلمارات: 
بني عـبدالـقيـس في القـطيف وزعـامة بـني عـامر في هـجر وزعـامـة عيـاش بن سعـيد بن

محارب من عبدالقيس وكان يقيم بجبل الشبعان .
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ـقرب إلى تـسـلم بـني عبـدالـقـيس مقـالـيـد احلكم في وقـد أشار شـارح ديـوان ابن ا
الك بزعـامتهم فهو يـقول عند الكالم عن بـطون عبدالقيس: «ومن البحرين(٥٧) وانـبثاق 
ربيعة بـني عبدالقيس بن أفـصى بن دعمي بن جديلـة بن أسد بن ربيعة» وولـد عبدالقيس
أفصى والـلبؤ وولد أفـصى شناً ولكـيزاً أما الـلبؤ وإخوته ألمه بـكر وتغلب وعـنز وكانوا
لكتـهم هجر والبحـرين والقطيف ونواحـيها ولم يزالوا أحد رجال العـرب الستة فكـانت 
يـتـداولـون الواليـة حـتى كـان آخرهـم بني الـعـيـاش بن سـعيـد رئـيس بـني مـحارب بن
عمـرو بن وديعة بن لـكيز بن أفـصى بن عبدالـقيس والعـريان رئيس بنـي مالك بن عامر
وهـو الــعـريــان بن إبـراهــيم بن الـزحــاف بن الـعــريـان بن مــورق بن رجـاء بن بــشـر بن
صهـبان بن احلـارث بن وهب بن ضبة بن كـعب بن عامـر بن معاويـة بن عبـدالله بن مالك
ار بن عمرو بن وديعة. شهور الذي نُسب إليه عامر بن احلارث بن أ ابن عامر البطن ا

✸✸✸✸
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الهوامش 

جنيل جروم : أطالل العدد السادس ص ١٠٤ .(١)
فصل في تاريخ العرب قبـل اإلسالم ج٢ ص ١٤ .(٢) د. جواد علي: ا
لـكـة سلـوقيـا عـلى شاطئ دجـلة(٣) ـقدوني وتـقع  نـسبـة إلى سلـوقس أحـد قواد اإلسـكنـدر ا

قريباً من البصرة . 
أطالل : حولية اآلثار العربية العدد السابع سنة ١٩٨٣م ص ٧٦ .(٤)
ـقـدمـة إلى مـؤتمـر دراسـات تـاريخ شبه(٥) د.تـوفـيق فـهد : جلـنـة تـدوين تـاريخ قطـر الـبـحوث ا

اجلزيرة العربية ص ٢٩ وما بعدها .
ستفيد بتاريخ األحسـاء في القد واجلديد ص ٥٤ ٥٥.(٦) محمد بن عبدالقادر : حتفة ا
ج١ ص ٤٨ ٤٩.(٧) نطقة الشرقية عجم اجلغرافي: ا ا
أرثـر كريستـ : إيران في عهـد الساسـاني ترجـمة  يحـيى خشاب دار النـهضة الـعربية(٨)

بيروت ص ٢٢٣ .
لوك دار الكتب العلمية بيروت ط ١ ج ١ ص ٣٩٩  .(٩) الطبري : تاريخ األ وا

الربيع بن حوثرة : ج ٩ ص ٥٣٧  ٥٣٨.(١٠)
فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ج ٣ ص ٢٧٧ .(١١) د.جواد علي : ا
ـنذر بن سـاوى بن األخنس الـعبـدي من عبـدالقيـس أو من بني عـبدالله بـن دارم من تميم :(١٢) ا

أمـير البـحرين في اجلـاهلـية واإلسالم أرسل إليه الـنبي  قـبل فتح مكـة كتـاباً مع «العالء بن
احلضرمي» يدعوه إلى اإلسالم فأسلم وظل في عمله وتوفي بعد وفاة الرسول بأيام . خير

الدين الزركلي : األعالم  دار العلم للمالي  بيروت ج ٧  ص ٢٩٣ .
ج ٥ ص ٢٧٤ .(١٣) أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور : لسان العرب
ـنـذر بن عـائـذ من بـني عـصـر مـن بـني عـبـدالـقـيس أول من دخل في اإلسالم من بـني(١٤) هـو ا

عبـدالـقيس وقـد رأس الـوفادة األولى إلى رسـول الـله فأحـسن اسـتقـباله وأدنـاه مـنه ووصفه
بـاحللم واألناة. الـنووي: صحـيح مسلـم بشرح الـنووي  ج ١ ص ١٨١ ـ أبو عـبدالله مـحمد بن

سعد: الطبقات الكبرى  دار صادر  بيروت ج ٥ ص ٥٦٤ .
النووي : شرح صحيح مسلم ج ١ ص ١٥٦ إلى ١٦٥ .(١٥)
أحــمـد بن عـلي بـن حـجـر الــعـسـقالنـي : فـتح الـبــاري بـشـرح صــحـيح الـبــخـاري بـاب أداء(١٦)
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ان دار الفكر بيروت ج ١ ص ١٢٩ . اخلمس من اإل
سند ج ٣ ص ٢٠٥ إلى ٢٠٦ .(١٧) أحمد بن حنبل : ا
احللبي بن برهان : في السيرة احللبية ج ٣ ص ٢٤٩ .(١٨)
ـعلى وُلـّقب اجلـارود ألن إبله أصـابـها مـرض فـخرج بـها(١٩) اسمه بـشـر بن عمـرو بن حـنش بن ا

ـرض في إبـلـهم فـهـلـكت فـقـال الـنـاس «جردهـم بـشر» إلى أخـواله من بـكـر بن وائل فـانـتـشـر ا
فسمي اجلارود . ابن سعد : الطبقات الكبرى دار صادر بيروت ج ٥ ص ٤٠٧ - ٤٠٨ .

العالء بن ضـماد بن سلـمى بن أكبر من حـضرموت وكان حـليفًا لـبني أميـة بن عبد شمس بن(٢٠)
مناف. عبدالرحمن عبدالكر النجم : البحرين في صدر اإلسالم ص ١٠٨ .

البالذري : فتوح البلدان ص٩٢ .(٢١)
لوك ج ٢ ص ٢٠٤ .(٢٢) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري : تاريخ األ وا
سعودي : التنبيه واإلشراف ص ٣٧٤ .(٢٣) ا
نطقة الشرقية ق ١ ص ٧٢ .(٢٤) عجم اجلغرافي ا حمد اجلاسر : ا
مـحـمـد بن عـمـر الـواقـدي: كـتــاب الـردة روايـة «أحــمــد بن مـحـمــد بن أعـثم» حتـقـيق يـحـيى(٢٥)

اجلبوري دار الـغرب اإلسالمي بيـروت ط ١ ص ١٤٧ - ابن األثير : الـكامل في التاريخ
ج٢ ص ٢٢٥ ٢٢٨ .

ياقوت احلموي: معجم البلدان .(٢٦)
جنـدة بن عامـر احلـروري احلـنفي من بـني حـنـيفـة من بـكر بـن وائل رأس الفـرقـة النـجـدية(٢٧)

انــفــرد عن سـائــر اخلــوارج بـآراء . كــان أول أمــره مع نـافـع بن األزرق وفـارقـه إلحـداثه في
مذهبه ثم خرج مستقالً باليمامة سنة ٦٦هـ  ثم قتل على يد بعض أتباعه في البحرين .

ـبـتـدأ واخلـبر دار الـكـتـاب الـلـبـناني(٢٨) ـغـربي : الـعبـر وديـوان ا عبـدالـرحـمن بن خـلـدون ا
بيروت ج ٣ ص ٣١٣ .

أبو فديك عبـدالله بن ثور : أحد بني قيس بن ثـعلبة لعب دوراً رئيـسياً في خلع جندة وقتله .(٢٩)
عبدالقادر بن طاهر البغدادي : الفرق ب الفرق ص ٩٠

عبـدالرحـمن عبـدالكـر النـجم : البـحرين في صـدر اإلسالم ص ١٤٣ نسـبة إلى نـكرة بن(٣٠)
لكيز بن أفصى بن عبدالقيس .

خليفة بن خياط : التاريخ ج ١ ص ٢٧٦  - ٢٧٨ .(٣١)
ج ١ ص ٢٧٨ .(٣٢) خليفة بن خياط : التاريخ 
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خليفة بن خيـاط : التاريخ ج١ ص ٣٢٤ - في رواية أخرى في سنة ٩٦هـ . (٣٣)
في ديوان الفرزدق :ج١ ص ٢٢٦ «مولى لعبدالقيس».(٣٤)
الكامل : ج٥ ص١١٩ .(٣٥)
بلد بأرض اليمامة . ياقوت : ج٢ ص ٤٥١ .(٣٦)
ياقوت : ج ١ ص ٥٧٠ إلى ٥٧١ .(٣٧)
عبدالرحمن عبدالكر النجم : البحرين في صدر اإلسالم ص ١٣٦ .(٣٨)
ابن األثير : الكامل في التاريخ ج ٤  ص ٢٧٢ .(٣٩)
آخر خلفاء بني أمية .(٤٠)
عجم اجلغرافي ج ١ ص ٨٠ .(٤١) حمد اجلاسر : ا
يداني : األمثال ج ٢ ص ١٨٤ .(٤٢) ا
ستفيد ص ٨١ .(٤٣) محمد بن عبدالله آل عبدالقادر : حتفة ا
لوك ج ٩ ص ٤١٠ .(٤٤) الطبري : تاريخ األ وا
لوك ج ٩ ص ٤١٠ .(٤٥) الطبري : تاريخ األ وا
(٤٦). ٨٩ ال : تاريخ هجر ج ٢  ط٢   ص ٨٨  ا
الطبري : تاريخ األ ج ٦ ص ١٧٤  .(٤٧)
ابن األثير : الكامل في التاريخ ج ٥ ص ٣٤٧ .(٤٨)
ابن األثير : الكامل في التاريخ ج ٥ ص ٣٤٧ .(٤٩)
سورة التوبة : آية رقم ١١١ .(٥٠)
لوك ج٦ ص ١٧٧ .(٥١) الطبري : تاريخ األ وا
حسن إبراهيم حسن : تاريخ اإلسالم السياسي والديني والثقافي ج ٣ ص ٢١١ .(٥٢)
حسن إبراهيم حسن : تاريخ اإلسالم السياسي والديني والثقافي ج ٣ ص ٢١١ .(٥٣)

(٥٤) ابن األثير : الكامل في التاريخ ج ٦ ص ٣٦٢ .
ابن األثير : الكامل في التاريخ ج ٦ ص ٣٦٢ .(٥٥)
ابن األثير : الكامل في التاريخ ج ٦ ص٣٦٢  .(٥٦)
قرب : ص٦٠٠ . (٥٧) مخطوطة ديوان ابن ا

✸✸✸✸
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الفصل الثاني 
احلــــركة القرمطيـــــة

أ ـ بدء احلركة القرمطية وانتشارها :

القرامطة في البحرين:

إن لضعف الدولة الـعباسية النـاجم عن عوامل مختلـفة ليس هنا موضع تـفاصيلها
أبـعد األثـر في تـمزق وحـدة هـذه اخلالفة وظـهـور دول مسـتـقلـة وكـيانـات متـعـددة أوهنت

اإلسالم وحدّت من مسيرته نحو التقدم والرقي في مختلف مضامير احلياة .

فقـد أصـبـحت سلـطـة اخلالفـة العـبـاسـية فـي األقالـيم الـواقـعة حتت دائـرة نـفـوذها
اسمـيـة في الـبـدايـة ومـا زال ظـلـهـا آخـذاً في الـتـقـلص واالنـكـمـاش حـتى انـسلـخت تـلك
األقـالـيم عن حاضـرة اخلالفـة الـعبـاسـية نـهـائيـاً ومن بـيـنهـا الـبحـرين فـمـا كادت تـلـتقط
األنـفاس بـعد خـمود زوبـعة الـزجن حـتى ظهـرت فيـها بـعد بـضع سـن حـركة أشـد عنـفاً

اط احلياتية .  وأبعد خطراً وضعتها في مسار مستقل ومتميز في مختلف األ

نشأة احلركة القرمطية :

نـشأت احلركة القرمـطية ضمن إطار فكـري إسماعيلي باطـني قام على أساس االعتقاد
بإمامة «محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق» رغم ما ذكر عن موته في حياة أبيه .

فاحلركة القرمطية على ما يرى بـعض الباحث عملية مرحلية في تلك الفترة وتعد
خـطوة من خـطوات اإلسـماعـيلـية الـتي كانت تـبدو في شـكل حـركات منـظمـة تتـحرك وفق
مخـطط عـملي مـدروس يقـوم عـلى خداع اجلـماهـيـر واستـغالل عاطـفتـهم نـحو آل الـبيت
وتعـتمد التـنظيم السـري العسكري أسـلوباً لتـحقيق أهدافـها ومن ثم اشتركت الـقرمطية

نطلق . واإلسماعيلية في العمل من هذا ا
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وقــد ظــهــرت بــوادر الــفــكــر اإلســمــاعــيــلي في أيــام «جــعــفــر الــصــادق» وتــمــكن
«القدّاحيون»(١) من وضع هذا اخملطط مـوضع التنفيذ وبلورتـه في منتصف القرن الثالث
عن طريق بث الدعاة وزرع اخلاليا في مختلف األقطار اإلسالمية فحققوا جناحاً كبيراً
ـوافق سـنـة ٩٠٠م عـلى يـد ـغـرب سـنـة ٢٨٨هـ ا يـتـمـثل في قـيـام الـدولـة الــفـاطـمـيـة في ا

«عبدالله الشيعي»(٢) ثم قيام الكيانات واحلركات القرمطية .

احلركة القرمطية : 

لقـد كان مركـز انطالق هذه احلـركة إلى حيـز الوجود من سـواد الكوفـة التي كانت
ا عارضة  تطرفة واحتضـان احلركات ا عـلى ما يبدو من أخصب البـقاع لنمو األفكـار ا
قـريزي» في اتـعاظ احلـنفاء أن ـؤرخ «ا يـعانـيه أهلـها من ألـوان البـؤس والفـاقة ويـذكر ا
«حـس األهـوازي» عـنـدما خـرج من الـسـلمـيـة في مـنتـصف الـقـرن الـثالث مـتـوجـهاً إلى
لـقب بـ «قرمط»(٣) في سواد سواد الـكوفـة من الـعـراق الـتـقى بـ«حمـدان بن األشعـث» ا
الكـوفة فتماشيا ساعة تـمكن خاللها «األهوازي» من السيـطرة على «حمدان» واالستئثار
بعقله وعـواطفه ولم يلبث أن أحلـقه بدعوته كمـا أحلق من خالله بالدعـوة عدداً كبيراً من
أهل تـلك الـنـواحي وعـنـدما حـضـرته الـوفـاة أقـام مـقـامه «حـمـدان بن األشـعث» قـرمـطاً
ـلك من قـوة اإلقنـاع ووسـائل اإلغراء أن ـا  وكان «حـمـدان» ذكيـاً داهـية(٤) فـاسـتـطاع 
ن أجاب دعوته: يـضم إلى دعوته مـعظم أهل تـلك النـاحيـة والنـواحي اجملاورة لـها وكـان 
«مـهـداويه بـن زكـراويه الـسـلـمـاني» و«جـلـنـدي الـرازي» و«عـكـرمـة الـبـابـلي» و«إسـحـاق

السوداني» و«عطيف النيلي» وغيرهم(٥) .

ومن أبرز دعـاته «عـبدان» ولـهم دعاة حتت أيـديـهم وكان كل داعـيـة يدور في عـمله
ويـجـتـمـعـون في كل شـهـر مـرة ودخل في دعـوته خـلق عـظـيم ولم يـبق بـطن من الـبـطون
تصـلة بسواد الـكوفة إال دخلت في الـدعوة منه أناس كـثير أو قليل ونـصّب فيهم دعاة ا
فقوي قرمط وزاد طـمعه فأخذ في جمع األموال من أتبـاعه وفرض عليهم الضرائب حتت
أسـمــاء مــخـتــلــفـة مــنـهــا: «الــفـطــرة» وهي درهم عــلى كل واحــد من الــرجــال والـنــسـاء
و«الهجـرة» وهي دينار على كل رأس مـدرك ثم «البلغـة» وهي سبعة دنـانير فلـما استقر
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ـلكـون ويكتـسبـون ثم فرض عـليـهم «األلفة» وهي أن له األمر فـرض علـيهم أخمـاس ما 
ـال وجمع ذلك في مـستـودعات خاصـة وقال لهم ال يـحضر كل واحـد منـهم ما معه من ا

حاجة لكم إلى مال يكون معكم ألن األرض بأسرها ستكون لكم.

ثم اتـفق الـدعـاة عـلى تعـيـ مـوضع يكـون لـهم وطـناً ودار هـجـرة يـهاجـرون إلـيـها
فـاختاروا من سـواد الكـوفة قريـة تسـمى «مهتـمابـاز» ما لبـثت أن أصبـحت مديـنة عظـيمة
الـتـحـصـ انتـقل إلـيـهـا الـرجال والـنـسـاء وأقـبـلوا عـلى جـمع الـسالح وإعـداده فـهـابهم
الناس وبعد صراع مرير مع العبـاسي تمزقت جموع القرامطة ثم عاود بعض أتباعهم
الـظـهور من جـديـد في األراضي الـشـاميـة وقـامـوا بحـركـات تـمكـنت جـيـوش اخلالفة من

القضاء عليها وتصفية وجودها(٦) .

ب ـ نشأة الدولة اجلنابية في بالد البحرين

الدولة اجلنابية في البحرين وبدء الدعوة القرمطية فيها :

بدأت حـركة القرامطة في الـبحرين بوصول دعاة «حـمدان وعبدان» إلى هذه البالد
ــهــدي» و«أبـو الــفــوارس» و«أبــو سـعــيــد بن حــسن بن بــهـرام ومن بــيـنــهم «يــحــيى بن ا
اجلنابي»(٧) فـقد قدم هـذا األخير من جـنابة(٨) بـفارس إلى الكـوفة وأخذ أصـول الدعوة
الـقـرمـطيـة عن «عـبـدان» وقـيل عن «حـمـدان» فـصـار داعيـة ونـزل الـقـطـيف وهي حـيـنذاك
مـديـنـة عـظـيـمـة  فـجـلس بـهـا يـبيـع الدقـيق فـالـتـزم الـوفـاء والـصـدق حـتى صـار ضـامـناً
كـوسهـا فاجـتمع له مـال عظـيم وعكف عـلى نشـر دعوته بـجمـيع السـبل فأجـابه جـماعة
كثـيرة(٩) من أهـل القـطيف مـنـهم «احلسـ وعـلي وحمـدان أبنـاء سـنبـر» وبـلغه أن هـناك
داعيـة يقـال له «أبو زكريـا يحـيى بن علي الـطمامي»(١٠) أنـفذه «عبـدان» قبل «أبي سـعيد»
وكان قد استمال جماعة من آل سنـبر ورأى «أبو سعيد» في هذا الداعية منافساً خطراً
فـاحتال في الـتخلـص منه حتى قـتله فأغـضب قتله بـعض مؤيديه من بـني سنبـر وحقدوا

على «أبي سعيد»(١١) ففر إلى فارس وظل مقيماً في «جنابة» مسقط رأسه.

ـوافق ســنـة ٨٩٤ م قـصــد الـقـطــيف رجل يـعــرف بـ«يـحـيى بن وفي ســنـة ٢٨١هـ ا
عال (١٢) بن حمدان» مولى الزيادي فأخبره هدي» فنزل على رجل يسمـى «علي بن ا ا
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ـهــدي» إلى شـيـعـته في الـبـالد يـدعـوهم إلى أمـره وأن ظـهـوره قـد «يـحـيى» أنه رسـول «ا
ـعال» الشيـعة من أهل القـطيف وأقرأهم الـكتاب الـذي مع «يحيى قرب فـجمع «علي بن ا
ا اطمأن إلى هدي» فأجابوا أنهم خارجون معه إذا ظهر أمره و هدي» إليهم من «ا بن ا
ـهدي» على طاعـتهم ووالئهم شـرع في جمع األمـوال منهم بـوساطة كـتب زعم أنها من «ا
نـحـو مـا كـان يـجـري في سـواد الـكــوفـة كـمـا قـصـد الـبـاديـة فـأثّـر في عـدد من األعـراب
واستـمالهم إلـى تبعـيته وفي هـذا الوقت سمع بـه «أبوسعـيد» في جـنابة فـلحق به وعـكفا
عـلى تـنــسـيق اجلـهـود في ضم األتــبـاع واألنـصـار ثم اسـتـطـاع «أبــوسـعـيـد» في نـهـايـة
ـن أطاعه من عـصـاه حتى قـويت شـوكته طـاف الـسيـطـرة على قـيـادة احلركـة فـقاتل  ا

وعظم أمره فأخذ في شن الغارات على نواحي القطيف .

استيالء «أبي سعيد» على مدن اخلط :

عـقـد «أبـو سـعـيـد» العـزم عـلى احـتالل مـديـنـة الـقـطـيف نـفسـهـا فـاكـتـسـحـهـا وقتل
رئيـسهـا «عـلي بن مسـمار»(١٣) واسـتـولى على مـا بـها من األمـوال والعـتـاد وطارد فـلول
نهـزم إلى «الـزارة» وكان علـيهـا «احلسن بن عوام» فـاستـولى عليـها وأحـرقها وذلك ا
ـوافق سنة ٨٩٦ م وتـوالت غارات «أبي سعـيد» على الـنواحي والقرى في سنة ٢٨٣هـ ا
فـكان ال يظفـر بقريـة إال نهبهـا وقتل أهلهـا فهابه الـناس وأجابه بعـضهم وفر كثـير منهم
إلى بـلدان شـتى خـوفـاً من شره(١٤) واكـتـسح «صـفوا» وكـان فـيـهـا بـنـو حفص مـن بني
عـبـدالقـيس ثم استـولى على الـظـهران وأحـساء بـني سعـد بن تـميم ثم احـتل جواثـا وكان

عليها «العريان بن هيثم الربعي» ثم استولى على مدينة «يبرين» فأباد أهلها(١٥) .

حصار مدينة هجر ثم استيالء «أبي سعيد» عليها :

بـعد أن أخـضع «أبو سـعيد» مـعظم مـدن اخلط تطـلع إلى احتالل مـدينـة هجر وهي
مدينة البحرين(١٦) ومـنزل سلطانهـا وفيها التجارة والـوجوه فنازلها شـهوراً يقاتل أهلها
ثـم وكل بـهـا رجالً وارتـفـع فـنـزل األحـسـاء وبــيـنـهـا وبــ هـجـر مـيالن فــابـتـنى بـهـا داراً
وجعـلـها مـنزالً وأقـبل عـلى زراعة األرض ودعـا العـرب فأجـابه قـوم من بني كالب ووجّه
جـيشـاً إلى بني عـقيل(١٧) وظفـر بهـم ودخلـوا في طاعـته فلـما اجـتـمع إليه الـعرب مـنّاهم
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ـعارك من أهل مُلـك األرض كلـها ورد إلـى من أجابه من الـعـرب ما كـان أخـذ منـهم في ا
وولـد ولم يــرد عـبـداً وال أمـة وال إبالً وال صـبــيـاً يـزيـد عـمـره عــلى أربع سـنـ ولم يـزل
يـحاصر هجر ويشن عـليها الغارات طيـلة نيف وعشرين شهـراً حتى سقطت في يده بعد
ـياه عنها بتحويل مـجرى الع التي تسقي حـقولها إلى مياه اخلليج أن جنح في قطع ا
حيـنئـذٍ فر بـعض سـكانـها وركب آخـرون الـبحـر ودخل بعـضهم فـي طاعـته وخرجـوا إليه
فنقلهم إلى األحـساء وبقيت طائفة لم يفروا لعـجزهم ولم يدخلوا في دعوته فقتلهم وأخذ

دينة وأخربها فبقيت خراباً وصارت مدينة البحرين هي األحساء(١٨) . ما في ا

وكـانت الـريـاسـة في هجـر «لـعـيـاش بن سـعـيد»(١٩) من بـني مـحـارب و«الـعـريان بن
إبـراهـيم بن الـزحـاف» من بـني عـبـدالقـيس ومـنـزله بـالـقـرب من جـبل الـشـبـعـان جاء في
ـقرب(٢٠) أن «أبا سـعيـد» طـلب األعيـان والـوجوه والـقـراء عنـدما دخل شـرح ديوان ابن ا
هجر بدعوى التداول معهم في إصالح الـبالد فلما اجتمعوا أضرم عليهم النار ومن فر

أخذته السيوف .

استيالء «أبي سعيد» على عُمان :

بـعـد أن استـكمل «أبـو سعـيـد» سيـطرته عـلى البـحـرين سيّـر بعض سـراياه(٢١) إلى
عُمان فدخلها عنوة واستولى على قصبتها «صحار»(٢٢) ثم مد نفوذه إلى اليمامة بعد أن

قضى على دولة بني «األُخيضر» بها وصادرهم .

القرامطة والعباسيون :

ـعتضد» على إثـر تلك اإلجنازات الـتي أحرزها «أبـو سعيـد» في البحـرين خشي «ا
عــلى الـبـصـرة فـأنـفـــذ لـقـتـاله «أبـاالـعــبـاس بن عـمـرو الـغـنــوي» بـسـبـعـة آالف من اجلـنـد
ـتطـوعـ من الـبـصرة وتـصـدى له «أبـو سـعيـد» بـسـبـعمـائـة فـارس من كـالب وعـقيل وا
عروف بـ «آفان» قرب الـقطيف معركة ضارية انتهت وضع ا (٢٣) ودارت في ا وبحراني
ة اجلـيش العـباسي وأسـر قائـده وقتل أكـثر أفـراده وغنم «أبـو سعيـد» ما في ذلك بهـز
ـنـهـزمون فـتـاه أكـثرهم في الـبـر وهـلكـوا عـطـشاً ـال والسالح ومـضى ا الـعسـكـر من ا
وورد الـنـاجــون إلى الـبـصــرة فـابـتــاع الـنـاس وأخــذوا في الـرحـيل وكــان ذلك في سـنـة

وافق سنة ٩٠١ أو ٩٠٠م(٢٤) . ٢٨٩هـ وقيل سنة ٢٨٨هـ ا
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عتضد العباسي: رسالة «أبي سعيد» إلى اخلليفة ا

أمر «أبو سعيـد» بإعدام جميع األسـرى باستثنـاء «العباس بن عمـرو الغنوي» وقد
عـركة بأيام وقال له : أحتب أن أطلقك(٢٥) ? قال : نعم قال : أحضره «أبو سعيد» بعد ا
على أن تُـبلّغ عـني ما أقول صـاحبك قـال : أفعل قـال : تقـول له الذي أنـزل بجـيشك ما
أنزل بغيك هـذا بلد خارج عن يدك(٢٦) غلبتُ علـيه وقمتُ به وكان بي من الفضل ما آخذ
ـا كان في يدك وال هممتُ به وال أخفتُ لك سبيالً وال نلتُ أحداً من به غيره فما عرضت 
رعـيتك بسـوء فتـوجيهك إليّ اجلـيوش بـأي سبب? اعلم أني لـن أخرج عن هذا الـبلد وال
ا ليس لك فيه تصل إليه وفي هذه الـعصابة التي معي روح فاكفـني نفسك وال تتعرض 
عتضد» على ما فائدة وال تصل إلى مـرادك منه إال ببلوغ القلوب احلناجـر فلما وقف «ا
تـضـمنـه حـديث «أبي سـعـيـد» قال(٢٧) : صدق مـا أخـذ شـيـئاً كـان في أيـديـنـا ثم أطرق
ـسلمون رعـيتي حيث كانـوا من بالد الله . يتضح مفكـراً وقال : كذب عدو الـله الكافر ا
عتـضد» أنه كان مدركاً حلقـيقة احلال في الدولـة العباسية وأن لنا من حديث اخللـيفة «ا
بعض والياتها ومن بينها بالد البـحرين قد خرجت عن سلطانه وأن واجبه كخليفة يحتم

عليه أن يظل نفوذه سائداً في جميع البالد اإلسالمية .

ـعـتـضــد» ورغـبـته في الــقـضـاء عـلـيـه أنه كـان يـذكـره خالل وقـد بـلغ من غــضب «ا
مـرضه ويقـول بلهـفة: «حسـرة في نفسي كـنت أحب أن أبلـغها قـبل موتي والله لـقد كنت
وضعت عـند نـفسي أن أركب ثم أخـرج نـحو الـبحـرين ثم ال ألقى أحـداً أطول من سـيفي
إال وضربت عنقه وإني أخـاف أن يكون من هناك حوادث عظيـمة» وعقد العزم على قتال
«أبي سعـيد» والقضاء على هذه الفـتنة غير أن أحداثاً طارئـة وقفت حائالً بينه وب بلوغ

نية . وافق سنة ٩٠١م وافته ا تلك الرغبة وفي ربيع اآلخر سنة ٢٨٩هـ ا

إجراءات «أبي سعيد» في احلقل الداخلي(٢٨) :

ـواجـهـة بــعـد أن أطـلق أبـو ســعـيـد «أبــاالـعـبـاس الــغـنـوي» أقـبـل عـلى االسـتـعــداد 
األحداث الـقادمة بإعداد الـسالح وشراء اخليل ونسج الدروع وضـرب السيوف واألسنة
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ـؤن وجـمع الـصـبـيـان في دور خاصـة وأقـام عـلـيـهم احلـفـظة وتـدريب الـرجـال وتوفـيـر ا
ـعلـم وأجـرى عليـهم ما يـحتـاجون إلـيه ووسمـهم بأالّ يخـتلـطوا بـغيرهـم ونصّب لهم وا
عرفـاء وأخذ يـعلـمهم ركـوب اخليل وفنـون الفـروسيـة فنشـأوا ال يعـرفون غـير احلرب(٢٩)
وقـد صارت دعـوته طبـعاً لـهم وقبض عـلى كل مـال في البـلد كـالثـمار واحلـنطـة والشـعير
اشيـة ومعهم قـوم حلفظـها وأجرى عـلى أصحابه جـرايات فلم يكن وأقام رعـاة لإلبل وا
ا يحتاج إليه في شؤون معاشه وأقبل على استصالح األراضي يصل إلى أحد أكثر 
ـدهم بـكل مـا يــحـتـاجـونه من األدوات واآلالت وأيـقظ في الـزراعـيـة وشـجع احلــرفـيـ 
أتباعه روح التنافس في اإلنتاج وانـكمش كل واحد منهم في العمل لكي يكون له الفضل
ـتلـكـون ويـتكـسـبـون وحـفظ األموال في في رتـبته وطـلب من أتـبـاعه تـسـليم جـمـيع مـا 
خزائن وأقـام عـلى إدارتـها وصـرفـها أمـنـاء أكفـاء وفق نـظـام مرسـوم وطـرد األعراب من
ـدينـة وسد الـطرق الـتي يُتـعرف مـنهـا أحوال البـالد بالرجـال وجعل الـتداول في الـبيع ا
والشراء بواسـطة عملة من اخلـزف والرصاص واتخـذ لواءً من القمـاش األبيض مكتوب
ة نّ على الـذين استـضعـفوا في األرض»(٣٠) إلى آخـر اآلية الـكر عـليه قـوله تعـالى «و
فأرسى بهذه اإلجـراءات دعائم دولة علـمانية ومـجتمعـاً اشتراكياً(٣١) فريداً لم يُـعهد مثله

في اجملتمعات اإلسالمية .

وقـد أخـذ فـي شن غـارات خـاطـفـة عـلى نـواحي الــبـصـرة في مـهـمـات اسـتـطالعـيـة
إلثـارة الـرعب في قلـوب أهالي تـلك البالد(٣٢) وتـنقل من تـظفـر بـهم من الرجـال والنـساء
فـيــضـمــهم إلى خــدمـتـه فـقــويت شـوكــته وعــظـمت هــيـبــته في صــدور الـنــاس وقـد دخل

«أبوسعيد» مع بني ضبة في وقائع شديدة كان له في النهاية الظفر عليهم .

اغتيال «أبي سعيد اجلنابي»(٣٣) :

وقد شـاء الله أن يسـعى «أبو سعـيد احلسن بن بـهرام اجلنـابي» إلى حتفـه فاتخذ
من جنـد «العباس بن عـمرو الغنـوي» غالماً صقلـبياً خلدمته اخلـاصة فجعـله على طعامه
وشـرابه ويبـدو أن هذا الـغالم كان عـظيم اإلخـالص لصـاحبه الـغنـوي فقـرر االنتـقام له
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واتـية لـفـعل ذلك حتى انـفـرد به ذات يوم بـاحلـمام الـكائن في وما زال يـنـتظـر الفـرصـة ا
بيت «أبي سعـيد» فعاجله بـطعنة قاتـلة من خنجـر كان يخفيه حتت ثـيابه فأرداه قتيالً ثم
أخـذ يطـلب وجـوه الدولـة واحداً واحـداً بدعـوى أن «أبا سـعـيد» يـطلـبه فإذا حـضر أجـهز
ـا يـجـري داخل احلـمام رجل كـان يـهم بـدخـوله فـراعه منـظـر الـدماء علـيه وأخـيـراً تـنبه 
تنـساب في الـبيت األول من احلـمام فصـاح بالـناس فـتجمـعوا واقـتحمـوا احلمـام وألقوا
وافق الـقبض عـلى الصـقلـبي وزجوا به في الـسجن ثـم أعدموه وكـان ذلك سنـة ٣٠١هـ ا
سنة ٩١٣م(٣٤) وكان عـمر«أبي سعيد» عند اغـتياله نيفاً وستـ عاماً أمضى نحو ثالث
عامـاً منـهـا في العـمل عـلى نـشر مـباد الـقـرمطـة وتـأسيس أقـوى دولـة قرمـطـية احـتوت

جميع أراضي بالد البحرين كما بسطت نفوذها على عُمان واألفالج والطائف .

أوالد «أبي سعيد»:

تــرك أبـو ســعـيــد من األوالد: «أبــاالـقــاسـم ســعـيــداً» و«أبـاطــاهـر ســلـيــمـان»
و«أبـامنـصـور أحمـد» و«أبا إسـحاق إبـراهيم» و«أبـاالـعبـاس محـمداً» و«أبـايعـقوب

يوسف» وبنتاً تدعى «زينب».

وصية «أبي سعيد»:

كان «أبوسعيد» قد جمع رؤساء دولته(٣٥) وأوصى إن حدث به موت أن يكون القيّم
بأمرهم ابنه «سعيد» إلى أن يكبر «أبوطاهر» ويتولى شؤون الدولة فلما قتل «أبو سعيد»

جرت األمور على ما أوصى به فتسلم «سعيد» مقاليد احلكم .

✸✸✸✸
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الهوامش

هـم الذين يـنـتـسبـون إلى مـيـمون الـقـداح وقـد اختـلـفت اآلراء في بـيـان حقـيـقـة ميـمـون هذا(١)
فـكتّـاب الـسنـة يـنسـبـون الفـاطـميـ  إلى مـيمـون الـقداح ويـرون أنه فـارسي من األهواز في

ح يرى إيفانوف أن ميمون هو «محمد بن إسماعيل» نفسه .
قريزي : اتعاظ احلنفاء ص ٢٧ .(٢) تقي الدين أحمد بن علي ا
قريزي : اتعاظ احلنفاء ص ٢٠٤ .(٣) ا
قريزي : اتعاظ احلنفاء ص ٢٠٩ .(٤) ا
سهيل زكار : أخبار القرامطة ك ٢ ص ٣٨٨ .(٥)
سهيل زكار : أخبار القرامطة ك ٢ ص ٣٨٨ .(٦)
قريزي : اتعاظ احلنفاء ص ٢١٥ .(٧) ا
ا يلي فارس اتعاظ احلنفاء ص ١٥٩ .(٨) جزيرة في اخلليج 
قريزي : اتعاظ احلنفاء ص ١٦٠ .(٩) ا

سعودي : التنبيه واإلشراف ص ٣٤٠ .(١٠) ا
سهيل زكار : اجلامع في أخبار القرامطة ص ٤٦٠ .(١١)
ابن األثير : الكامل في التاريخ دار الكتاب العربي ج ٦ ص ٩٢ .(١٢)
سعودي : التنبيه واإلشراف ص ٣٥٦ - ٣٥٧ .(١٣) ا
سهيل زكار : اجلامع في أخبار القرامطة ص ١٤٩ .(١٤)
سعودي : التنبيه واإلشراف ص ٣٤١ .(١٥) ا
قريزي : اتعاظ احلنفاء ص ٢١٥ .(١٦) ا
قريزي : اتعاظ احلنفاء ص ١٦٠ .(١٧) ا
ميكال يان دي خويه : القرامطة ص ٤٧  - ٤٩ .(١٨)
قرب : ص ٥٣١ .(١٩) ديوان ابن ا
سعودي : التنبيه واإلشراف ص ٣٥٦  - ٣٥٧ .(٢٠) رجع السابق : ص ٥٣١  وا ا
ابن األثير : الكامل في التاريخ ج ٦ ص ٩٥ .(٢١)
قريزي : اتعاظ احلنفاء ص ٢١٧ .(٢٢) ا
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سعودي : التنبيه واإلشراف ص ٣٥٧ .(٢٣) أبواحلسن ا
ابن األثير : الكامل في التاريخ ج ٦ ص ٢١٨ .(٢٤)
قريزي : اتعاظ احلنفاء ص ٢١٨ .(٢٥) ا
ابن األثير : الكامل في التاريخ ج ٦ ص ٩٥ .(٢٦)
قريزي : اتعاظ احلنفاء ص ٢١٩ .(٢٧) ا
سهيل زكار : اجلامع في أخبار القرامطة ص ١٤٨ .(٢٨)
سهيل زكار : اجلامع في أخبار القرامطة ص ١٤٨ .(٢٩)
سورة القصص : آية رقم ٥ .(٣٠)
ميكال يان دي خويه : القرامطة ص ١٣٢ .(٣١)
قريزي : اتعاظ احلنفاء ص ١٦١  - ١٦٤ .(٣٢) ا
قريزي : اتعاظ احلنفاء ص ١٦٠ .(٣٣) ا
نشور في كتاب اجلامع في أخبار القرامطة ص ٤٦٧ .(٣٤) النويري : نهاية األرب ا
قريزي : اتعاظ احلنفاء ص ٢٢١ .(٣٥) ا

✸✸✸✸
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الفصل الثالث 
الدولة اجلنابية في األحساء من األوج إلى الزوال

أ ـ والية «أبي طاهر سليمان بن احلسن اجلنابي»:

ـوافق سنة ٩١٧م سلم «سـعيد» إلى أخـيه «أبي طاهر سـليمان بن وفي سنة ٣٠٥هـ ا
بهـرام اجلنـابي» مقالـيد احلـكم وقيادة احلـركة الـقرمطـية إنـفاذاً لوصـية أبـيه ونزوالً على
تـوجـيـهـات «عـبيـدالـله الـفـاطـمي» فـتـبـوأ «أبـوطاهـر» سُـدة احلـكم بـحـمـاس شـديـد يـدفعه
غـامرة فمـا كاد يـفرغ من ترتـيب أمور الـدولة وإحـكام السـيطـرة على ما الطـيش وحب ا
حتت يديه من الـقبـائل واألقطـار حتى عـصفت في نـفسـه شهوة الـتوسع اإلقـليـمي وبسط
كن مـن أمالك الدولة العبـاسية اجملاورة كـما وجه سياسته إلى النفوذ عـلى أكبر قدر 
ـشرق بحمالته هدي» في عدائـه للعبـاسي فـعمل على إشـغالهم في ا تـأييد «عـبيدالـله ا
غـرب فزحف التي وجـهـها إلى بـالدهم لكي يـوفـر «للـمهـدي» فـرصة تـوطـيد نـفوذه فـي ا

على البصرة والكوفة أكثر من مرة وعاد بالغنائم(١) .

وفي سنة ٣١٦هـ سار إلى العراق وخاض مع العباسي معارك عدة تمكن خاللها
من قــتل بـعض كـبـار قـادتـهم من أمـثـال «يـوسف بن أبي الـسـاج»(٢) واكـتـسـح عـدة مدن
وأخـضع األعراب وكـاد أن يسـتولي عـلى بغـداد نـفسـها لـوال دهاء «مـؤنس اخلادم» قـائد
قـتدر الـذي أخذ في إرسال زوارق مـشحـونة بفـاكهـة مسـمومة فـما أكل مـنها اخلـليفـة ا

جند القرامطة حتى هلك منهم عدد كبير فانكفأ راجعاً إلى األحساء(٣) .

وتوالت غـاراته عـلى قوافل احلـجـيج فأوقع بـها مـراراً عـدة وفي سنـ متـعددة(٤) 
ؤن وكـان في كل مرة يـنزل بـها أفـدح اخلسـائر فـي األرواح ويغـنم جمـيع ما مـعهـا من ا
واألمـوال والـسالح عـلى الـرغم من ضـخـامـة اجلـيـوش الـعـبـاسـيـة التـي كانـت تـقوم عـلى
حـمايتـها بل كثـيراً ما كـان أفراد هذه اجلـيوش وقادتـها أهم الفـرائس وأسمنـها لغارات
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ـثـال: «جعـفـر بن ورقاء ن وقع في أسره مـن كبـار الـقادة عـلى سـبيل ا «أبي طـاهـر» و
الشيباني» و«ثمال» أمير البحر و«جني الصفواني» و«طريف السفكري» .

ـا تـلـحـقه غـارات عـسـكـره(٥) بـقـوافل احلـجـيـج والـعـسـكر ولم يـكـتف «أبـوطـاهـر» 
رافق لـها(٦) من مـآسٍ فعـقد العـزم علـى مهاجـمتـهم في مـكة نـفسهـا ففـي سنة ٣١٧هـ ا
وافق سـنـة ٩٢٩م رأس احلجـيج الـقادمـ من بـغداد «مـنـصور الـديـلمي» فـدخـلوا مـكة ا
آمـن وكان «أبـو طاهر» قـد سار إليـها على رأس ألـف وخمـسمائـة من أتباعه فـوصلها
في الـثامن من ذي احلـجة(٧) فأوجس من في مـكة من احلـجاج وغـيرهم خـيفـة من قدومه
ومـنعـوه من دخـولـهـا وأخذوا األهـبـة لـقتـاله فـلـمـا رآهم عـلى تلك احلـال تـظـاهـر أنه جاء
نعوه عن ذلك وهو أخوهم في اإلسالم . لقصد احلج والعمرة(٨) وأنه ال يجوز لهم أن 

وانـتـدب الـقـرشـيــون من أهل مـكـة الـقـاضي «أبـا اإلمـام» لـلـتـفـاوض مـعه فـحـلف له
ان الغليـظة أنه قد آمنهم على أموالـهم ودمائهم وأنه ال يؤذي أحداً منهم «أبوطـاهر» باأل
وأنه ما جاء إال ليحج واستثنى من هذا األمان قادة جند السلطان فإنه لم يؤمنهم وقال:
أنـا ال أعذر وال أغـر من نـفسـي ولو أردت ذلك ألمـنت أصـحاب الـسـلطـان ثم غـدرت بهم
ولكن ال أؤمـنهم فـإنهـم يشـربون اخلـمر ويـلبـسـون احلريـر ويسـمعـون القـيان(٩) ويـعيـنون
الــسـلـطـان الـذي يــحـجب عـنه الـرعـيــة ويـظـلم الـيـتــيم واألرمـلـة وأعـطـاهـم خـتـمه وصـلـته

فازدادوا بذلك ثقة واطمئناناً فقبل الناس منه هذه الوعود وأفسحوا له حتى دخل .

ولم يـكـد السـكون يُـخـيّم عـلى ربوع مـكـة حتى انـدلع قـتال بـ الـقرامـطـة واحلامـية
ـعنية بحمـاية احلجيج في أعقاب مـصرع أحد عناصرهم بـسبب شجار بينه العسكرية ا
ـساعدة العسكـر في قتال القرامطة وبـ آخر من القرامطة فـسارع احلجيج وأهل مكة 
ـكيـون وهـرب أميـرهم وقتل مـنـهم خلق كـثـير فـدخلت وما كـانت إال سـاعة حـتى انـهزم ا
ـسـجـد احلـرام فـأبـادت من كـان هـنـاك وفـتح الـقـرامـطـة الـكـعـبـة طـائـفـة من الـقـرامـطـة ا
نقوشة نطقة الـفضية ا ذهبة وا واقـتلعوا جميع ما فـيها من الذهب والفضة واحملاريـب ا
التي كانت ضُـربت عليها واقـتلعوا بابي الـكعبة فأخـذوا ما عليهـما من صفائح الذهب ثم
عمدوا إلى احلجر األسود فاقتلعوه(١٠) ونزعوا كسوة الكعبة وتقاسموها في ما بينهم .



-   ١١٥  -

ثم أمـر «أبو طـاهر» أصـحـابه بالـنهب(١١) فـجـمع شيـئـاً عظـيمـاً من الـذهب والفـضة
واجلوهر والـطيب وحمل مـقدار مائـة ألف جمل من هذه الـبضائع وأحـرق الباقي وسبى
من الـعلويات والهـاشميات وسائر الـناس نحو عشرين ألف رأس وارحتـلوا من مكة بعد
أن كـان مـكـثـهم بـهــا ثـمـانـيـة أيـام وعـادوا إلى بالدهم(١٢) فــحـفـظـوا احلـجـر األسـود في
مـوضع بالقـطيف يدعى اجلـعبة(١٣) وظـل في حوزتهم اثـن وعشـرين عاماً إال أربـعة أيام
وافق سنـة ٩٥٠م في عهد حتى قـام برده «سـنبر بن حـسن بن سنبـر» في سنـة ٣٣٩هـ ا
ـسجـد «سنـبر» سالـف الذكر «أحـمد بن سـعيـد اجلنـابي» وقد قـام بوضـعه في مكـانه با
ـشيئته» وذلك في يوم الثالثاء يوم النحر من سنة وهو يقول : «رددناه بأمر من أخذناه 

وافق سنة ٩٥٠م . ٣٣٩هـ ا

وقــد ظــلت هــذه احلــادثـة عــلى مــر األيــام رمــزًا ألســوأ مــا أقــدم عــلـيـه اإلنـســان من
ـأساة مع زعم «أبي طاهر» ـشينة واجلـرائم الشنعاء ولـكن كيف حدثت هذه ا مارسات ا ا

أن مجيئه كان حملض احلج والعمرة وتعهده بعدم االعتداء على احلجيج أو النيل منهم .

يـرى بـعض الـرواة أن الـعــدوان عـلى احلـجـيـج كـان أمـراً مـبـيــتـاً بـسـابق اإلصـرار
والـتـرصد وأن مـزاعم «أبي طاهـر» تلك كـانت غـطاءً أخـفى به نوايـاه احلـقيـقيـة للـوصول
ـا قـيل إن مــا حـدث جـاء نـتـيــجـة لـذلك االخـتالف إلى مـراده بـسـهــولـة ويـسـر(١٤) بل ر
الـعـرضي وإن عـسـكـر الـسـلـطـان قد افـتـعـلـوه أصالً بـقـصـد إشـراك احلـجـاج معـهم في
ـفردهم لـعـلـمهـم أن القـرامـطة الـتصـدي لـلـقرامـطـة كي ال يـتحـمـلـوا تبـعـة تـلك اجملابـهـة 
مصـممون عـلى حربهم كمـا عبّر عن ذلك «أبـوطاهر» نـفسه وقد اتـخذوا من مصرع ذلك
الـغالم وسـيلـة إللهـاب مشـاعر رجـال األمن وبعض احلـجـيج فالـتحـموا مع الـقرامـطة في

روعة . أساة ا قتال مرير انتهى بتلك ا

ــسـتـفـيـدة من هـذا الــعـدوان أصالً فـإن الـذي ال ريب فـيه أن ومـهــمـا تـكن اجلـهـة ا
القـرامطـة حضـرت إلى مكـة وأقدمت عـلى ما أقـدمت علـيه بنـوايا عـدوانيـة مبـيتـة ولعـلها
يـادين اإلعالمـيـة وأكثـرهـا اتسـاعاً أرادت بذلك أن تـسـتغل مـوسم احلج بـاعتـبـاره أهم ا
السـتعـراض قـوتهـا بـاعتـبـارها الـقـوة الوحـيـدة القـادرة عـلى الـتحـكم في مـصائـر الـناس
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زيـد من الهيبة لـهم ونشر اخلوف منـهم في جميع األرجاء وكذلك ومقدراتهم لتـحقيق ا
ـقـدسات بـغـيـة إهدار كـرامـة اخلالفـة الـعبـاسـيـة وفضح ضـعـفـهـا وعجـزهـا عن حـمايـة ا
ستويات في جميع األوساط هذا ناهيك عن سائر األراضي والبلدان وذلك على أعلى ا
قـدسات من ان عـند الـناس وإزالـة هيـبة ا بـاإلضافـة إلى رغبـة القـرامطـة في زعزعـة اإل
نفـوسـهم وإضعـاف شـعورهم الـديني(١٥)ليـصـبحـوا بذلك أكـثـر استـعداداً لـقـبول األفـكار
بـاد الـقـرمطـيـة. وقـد غاب عن بـالـهم أن أعـمالـهم تـلك قـد أحـدثت في ضمـيـر الـعالم وا
اإلسالمي جـرحـاً لم يـنـدمل وجـلـلت بالـعـار والـشـنـار سمـعـة الـقـرامطـة عـلى مـر الـلـيالي
ـهدي» ح ـبدأ «مـحمـد بن عبـيدالـله ا واأليـام وهذا مـا تنـبه له شريـكهم فـي العـقيدة وا
كن بادر إلى اسـتنـكار هـذا العـمل وإعالن البـراءة منه ودعـوة القـرامطـة إلى تفـادي ما 
تـفاديه مـن آثاره كـإعادة احلـجـر األسود ورد مـدخرات الـبـيت إلى أصحـابـها في رسـالة
شـديـدة الـلـهـجـة وجـهـها إلـى «أبي طـاهـر» فـرد عـلـيه «أبـو طـاهـر» بـرسـالـة تَـلطّـفـه فـيـها
وأحاطه علماً برد بعض األموال إلى أهل مكة واعتذر عن رد أموال احلجاج لتفرقهم في
ا يشير إلى عدم وجـود سلطة فعليـة للعبيدي على البالد(١٦) ولم يرد احلـجر األسود 

قرامطة البحرين بالرغم من الروابط العقدية التي بينهم .     

فتنة األصبهاني وأثرها في سير احلياة القرمطية :

بينـما كـان «أبو طـاهر» يواصل حـمالته العـسكـرية في األراضي الشـاميـة أجبرته
على اإلسراع في العودة إلى بالده أزمة خطرة نشبت في أوساط القيادة القرمطية هناك
وأوشكت على اإلطاحة «بأبي طاهـر» وتصفية وجود أسرته وذلك أن رجالً من كبار بني
طّـلعـ على أدق أسراره ـقربـ من «أبي سعـيد احلـسن بن بهـرام اجلنـابي» وا سنـبر ا
ـا استـحـكم العـداء بـينـهـما اختـلف مع «أبي حـفص الـشريك» زوج أخت «أبـي طاهـر» و
تـوجه ابـن سـنـبـر إلى رجل أعــجـمي يـدعى «زكــريـا الـطـمـامي»(١٧) كــمـا يـعـرف «بـزكـيـرة
لـكه أمرهم في ـكـنه من السـيطـرة على الـقـرامطـة و األصـبهـاني» فـاتفق مـعه على أن 
مقابل قيامه بقتل «أبي حفص» عـدو «ابن سنبر» وتعاهدا على ذلك فأطلعه «ابن سنبر»
ـهدي عـلى أسـرار «أبي سـعـيد»(١٨) وعالمـات الـرجل الـذي كـان يـدعـو إليـه ويزعـم أنه ا
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هـدي الذي كان أبوه فحـضر «األصبـهاني» إلى البـحرين وعرّف أبـا طاهر وإخـوته بأنه ا
علومات عن يبشـر بظهوره وأقـام لهم الدليل عـلى صدق مزاعمه بـذكر ما توافر له مـن ا

ذلك فانخدعوا به وصدقوه ودانوا له بالسمع والطاعة .

وجمع «أبـو طاهـر» الـناس وقـال : «يا مـعشـر الـناس إنـا كنـا ندخـل علـيكم بـحسب
أهـوائـكم وهـذا إلهـنـا وإلـهـكم  وربنـا وربـكم وأشـار إلى «زكـيرة األصـبـهـاني» فـإن عاقب
فبـحق وإن عفا فـبفضل» وعـرّج على من كان عـنده في البـحرين من سواد الـكوفة وأهل
الكـوفة وقال : «يا معشر الدعـاة واخلاصة اذكروا ما عندكم فـذكروا جميع ما اتفق عليه
من األمـور «عـبدالـله بن ميـمون بن ديـصان بن سـعـيد الـغضـبان» و«مـحمـد بن سعـيد بن
ـهدي» فإذا جـهار» ومـنهـا تطـبيق مـباد الـقرامـطة حتت سـتار الـتشـيّع والدعـوة إلى «ا
حتــقق لـهم الــنـجـاح فـي ذلك وصـاروا في مـلـك وقـوة أظـهــروا تـكـذيب األنــبـيـاء وتــعـطـيل
سـلمـ فأمـرهم «زكيـرة» بشـتم األنبـياء جـهرة فـي األسواق كـما أمر الـشرائع وقـتلـوا ا
نـكرات ن احتـفظ عنـده بـشيء منـهـا وأمر بـا بـإحراق الـكتب الـسـماويـة وبراءة الـذمـة 
ا فـي ذلك الزواج من احملـارم وقـال لهم : «تـأهـبوا فـإني سـائر إلى وأباح احملـظـورات 
الـعـراق السـتئـصـال دين مـحـمـد وقـتل أتـباعه فـقـد انـقـضت دولـته» كـمـا بذل كـل ما في
وسعه للـتحكـم في مصائـر ومقدرات الـدولة وقتل من وجـوههـا وزعمائـها في مدة ثـمان
يـوماً سبعمائـة رجل في مقدمتهم أعيـان بني سليمان وبـني زرقان وأمرهم بأن يعرضوا
عــلـيه نـسـاءهم من بــيت «أبي سـعـيـد» وغــيـره واخـتـار مـنــهن من أراد وكـان من بـ من
اخـتـار «زيـنب بـنت احلـسن بن بـهرام اجلـنـابي» نـفـسه وكـان قـد قتل زوجـهـا وبـعـد مدة
قـرب إلى بـيت اجلنابي ويـدعى «أبو دلف» أمَّ أبي طـاهر بـأن «زكيـرة» عقد أخـبر أحـد ا
ا يبيت العزم على قـتل جميع أوالدها فبعثت إلى «أبي طاهر» وكـان في الشام لتخبره 
ـوقف والـقـضـاء عـلى «األصـبـهـاني» له وإلخـوته فــبـادر بـالـعـودة إلى الـبـحـريـن إلنـقـاذ ا
«األصبهاني» فـجمع «أبوطاهر» إخوته وقال لهم: لـقد أخطأنا في هذا الرجل وسأكشف
حـاله فاستدعـوه وقالوا له : إن لنـا مريضـاً فانظر له لـيبرأ وكـانوا قد أضجـعوا والدتهم
ريض ال يبـرأ فاقتـلوه قالـوا : كذبت إنها وغـطوها بـرداء فلمـا نظر إلـيها قال : إن هـذا ا
عرفة والدتنا فـقتلـوه على الفور فـلما انـتشر خبـر قتله في الـناس توافدوا عـلى القصـر 
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ما جـرى فأمر «ابن سـنبر» بـإغالق باب القـصر وأشرف عـلى الناس وسـألهم عن سبب
جتمعـهم فقـالوا : قد بـلغنـا أنكم قتـلتم اإلله قال: قـد فعلـنا ذلك فلـما سألـوه عن السبب
سـلم وبكم امـتنع عن إجابـتهم وقال : يـا قوم ال تفضـحونا وأنـفسكم وال تـشمتوا بـنا ا
وارجعوا عن جـميع ما قـاله لكم «أبوطاهـر» إلى ما كنتم عـليه وكنـا من قبل ذلك ما نحن
ـؤمـنون الـشيـعة فـإنا كـنـا نتـحدث بـأن ستـكون ـهدي وا ـهدي والـدعاة إلى ا أصـحاب ا
للمـؤمن ذلـة وهي هذه فـالله الله في أنـفسنـا وأنفسـكم فمـا أدخلنـاكم في شيء إال بعد
أن دخـلــنـا فـيه فـقـالـوا: نـريــد أن نـراه مـقـتـوالً ألنـهم خــافـوا أن يـكـون في األمـر خـدعـة
فـفـتحـوا الـباب وأدخـلـوهم فـرأوا «زكيـرة» مـقـتوالً وجـاءت «زيـنب بنـت أبي سعـيـد» امرأة
«ابن زرقـان» فـشقت جـوفه واسـتخـرجت كـبـده فأكـلـتهـا وكـان قد أمـر «أبـا طاهـر» بـقتل
ـال في ابـنـهـا من زوجــهـا األول بـيـده فـفـعـل فـقـال «ابن سـنـبــر» لـ «أبي طـاهـر»: فـرق ا
الـرؤسـاء وأرضـهم فـإن هـذه سـقـطـة عـظـيـمـة سـقـطـنـاهـا فـأرسل «أبـو طـاهـر» لـلـرؤسـاء
بـاألمـوال واسـتـرضاهم بـهـا سـعـياً وراء الـتـخـفـيف من اآلثار الـسـيـئـة التـي تركـتـهـا هذه

القضية في نفوس القرامطة ومن يدور في فلكهم .

وفي تـصوري أن قـصة «زكـيرة األصـبهـاني» هذه تـمثل أول مـسمار يـدق في نعش
احلركة الـقرمـطيـة في البحـرين فقـد كشـفت لكثـير من أتـباعـها حقـيقـة الدعـوة وأساليب
اخلداع والـتضلـيل التي يتم انـتهـاجها في سـبيل نشـرها وجـذب الناس إلـيها كـما نالت
كانة الـسامية «ألبي طـاهر» في نفوس أتـباعه وأطفأت بـريق الصورة اخلالبة كثيـراً من ا
هدي» أو نائبه ويسبغون التي رسموها له في مخيلتهم فبـعد أن كانوا يعتبرونه حجة «ا
سؤول عليه أجل عبارات الـتعظيم والتبجيل قبل هذه احلادثـة صاروا فيما بعد يعدونه ا
األول عن فـضح الـدعـوة وتـقـويض أركـانهـا واسـتـهـانت الـعرب به بـعـد ذلك الـتـعـظيم(١٩)
فصاروا بعد قصة «زكيرة» ال يهتمون بأوامره وصاروا يشربون ويسمعون القيان ولكن
ـطلـقـة عـلى مـقدرات من هو هـذا الـرجل الـذي اسـتطـاع أن يـتـسـلل إلى سـدة السـيـادة ا
هؤالء الـقـرامـطـة بـالـبـحـرين وتـصـرف في شـؤونـهم بـالـصـورة الـتي أفـرزت هـذه الـنتـائج

اخلطرة على سير احلياة في دولتهم?.
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في تصـوري أن هـذا الـرجل األعجـمي لم يـكن شـخـصًا عـاديـًا أو إنسـانـًا يـطمح إلى
ـشينة الـتي نشرها مـلك أو سيادة ألن خطـورة التدابيـر التي اتخـذها مع هؤالء والتـعاليم ا
ــئـات من رجــاالت الـدولـة بـيــنـهم وقــسـوة اإلجـراءات الــتي مــارسـهـا مـع بـعـضــهم كــقـتل ا
وأركانها وحمله «أبا طاهر» عـلى أن يقتل ابن أخته بيده أمور تنم عن حقد دف ورغبة في
االنتـقام لشيء معـ األمر الذي يـحملنـي على االعتقـاد أن هذا الرجل األصـبهاني لم يكن
نطقة في بداية الدعوة وقام «أبوسعيد» إال ابناً للداعية القرمطي الـذي أوفده «عبدان» إلى ا

بقتله صبراً لالنفراد بقيادة احلركة وتولي احلكم بعد جناحها .

وحسـبـنا شـاهداً عـلى صـدق ما ذهـبـنا إلـيه إلى جـانب القـرائن السـالـفة الـذكر أن
ـصــادر قــد صــرحت بـأن اسـم هـذا األعــجــمي هــو«ابن أبي زكــريـا الــطــمـامي» بــعض ا

السالف الذكر.

ا تدرج أما كيف اعـتبروه فيـهم إلهاً فـإن من عقائدهم الـفاسدة أن الرجل مـنهم ر
في سلم االرتقاء حتى ينال رتبـة األلوهية بحيث يكون أوالً داعية ثم يرتقي إلى أن يكون

حُجة ثم إلى اإلمامة ثم يلحق برتبة الرُسل ثم يتحد بالرب فيصير رباً .

«أبوطاهر» يواصل نشاطه العسكري:

رغبة من «أبي طاهـر» في استعادة ثـقة الناس به ورفع مـعنوياتهـم استأنف نشاطه
العسكري فـحاول غزو مدن الساحل الشرقي كمـا عاود اعتراض احلجيج فتصدى لهم
في «اجلابـرية»(٢٠) في ٢٢ مـن شوال سـنة ٣٢٢هـ فـظفـر بعـدة قـوافل ونهب مـا معـها من

النفائس واألموال .

وح الحظ أحد القـرامطة ما تتركه غارات «أبي طاهـر» من اآلثار السيئة في سير
ـسـتـفـيـد األول من تـلك الـغـارات األعـراب الـذين قـلـت هيـبـتـهم احلـركـة الـقـرمـطـية وأن ا
للقرامطـة فصاروا يفرون بـكل ما تصل إليه أيديـهم من أموال احلجاج وأمتـعتهم تارك
انـع من احلج مع تـعطش النـاس إليه والـرغبة في ذلـة والعار بـاعتـبارهم ا لسادتـهم ا
أدائه اقتـرح عـلى «أبي طاهـر» أن يطـلب من احلـجيج حـ يظـفـر بهم دفع ديـنار عن كل
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ـسـيـر إلى احلج ويـؤمن سـبـيـلـهم ألن ذلك سـيالقي هـوىً في واحـد مـنـهم ثم يـأذن له بـا
نفوسهم وسيزيد من إقبال الناس على احلج من كل بلد ولن يبقى ملك إال كاتبه وهاداه
واحتاج إلـيه في حفظ أهل بلـده وخاصته فجـبى في كل سنة مـا ال يصير إلى الـسلطان
مثله من اخلراج واستولى على األرض وانقاد له الناس(٢١) فاستصوب «أبو طاهر» هذا
الرأي وقرر العمل به من تلك السنـة فبادر من وقته ونادى في الناس باألمان وكان لهذا
الــنـداء صـدى طـيب فـي نـفس اخلـلـيــفـة وسـائـر الـسـالطـ واتـفـقـوا مــعه عـلى أن يـقـوم
باإلمـساك عن مـهـاجمـة بلـدانهم كـما يـتولى خـفارة احلـجيج(٢٢) مـقـابل مقـدار معـلوم من
ال ففُرضت له الرسوم من اخلليفة ببغداد ومن بني بضجع أمراء دمشق ومن «كافور ا
اإلخشـيدي» فـبلغ ما يـصل إليه من كل واحـد من هؤالء ثالثمـائة ألف ديـنار في كل عام
كما قبل اخلليفة العـباسي بوجود دعاة قرامطة في بغداد من أمثال « عيسى بن موسى
وآل الغُـمر» وكان لهم من النفـوذ في اخلالفة ما مكنهم من الـتدخل حتى في اختيار من

ناصب العليا في الدولة من الرجال . يشغل ا

وفاة «أبي طاهر» وكيف صارت األحوال بعده في البحرين :

وافق ٩٤٤ م توفي «أبـوطاهر سـليمان بن في رمضان سـنة ٣٣٣هـ وقيل سنـة ٣٣٢هـ ا
احلـسن بن بهـرام اجلـنـابي» وله من العـمـر ثـمان وثالثـون سـنـة أمضى مـنـهـا في احلكم
رعـبة وقـد أصبـحت الدولة ثمـانيـاً وعشرين سـنة زاخـرة باألحـداث اجلسـام واحلروب ا
في عهده على جـانب كبير من الـقوة واتساع الـنفوذ وكان أوالد «أبـي طاهر» ح وافاه
همة األجل صغاراً غير قـادرين على النهوض بإدارة أعباء الدولة فاضـطلع للقيام بهذه ا
أخـواه «أبـو العـبـاس مـحـمد» و«أبـو يـعـقـوب يوسف» يـسـاعـدهـما سـبـعـة وزراء يـرأسهم
«أبـومـحــمـد سـنـبــر بن احلـسن» وبـعــد حـ قـام أخـوهم «ســعـيـد» بـالــثـورة عـلى أخـويه
واالسـتـيالء عـلى مـقالـيـد احلـكم ولـكنه لـم ينـجح في إحـكـام الـسيـطـرة عـلى إدارة شؤون
البالد فهب أخـوهم «أحمد» لإلطاحـة به بالتعاون مـع كبار القرامـطة واالستعـانة بتوجيه
ـارس مـهام الـعُـبـيـديـ الـفـاطـمـيـ وجـرى االتـفـاق عـلى أن يـظل «أحـمـد بن احلـسن» 

احلكم حتى يكبر «سابور بن سليمان» فيسلمه له باعتباره ولي عهد أبيه.
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ولم يـكن جـمـيع كـبـار الـقرامـطـة عـلى قـنـاعـة بسـالمة هـذا اإلجـراء فـانـقـسـموا إلى
فريـقـ فريق فـيه أبـناء «أبي طـاهـر سلـيـمان بن احلـسن» وعـلى رأسهم «سـابـور» وعمه
«أحمد» ومعهم بعض كبار القرامطة ويسمون العقدانية ببقائهم على عقيدة أسالفهم في
» وفـريق آخـر في مـقدمـتـهم «سـعـيـد بن احلـسن بن بـهـرام اجلـنابي» مـواالة «العـبـيـديـ
فاهيم مـحليـة خالصة ارسة احلـكم  ورأي هؤالء ضـرورة االلتزام باالسـتقالل التـام و
ال سلـطـان عـليـهـا ألي قوة خـارجـيـة وكان هـذا اخلالف أول صـدع في بـناء هـذه الـدولة

حيث تلته سلسلة من النزاعات التي كادت تعصف بوجودها وتقضي عليها .

فـقـد أبى «سـعـيـد» اإلذعان لـهـذه الـتـرتـيـبـات وأعـد جـيـشاً مـن مؤيـديه سـار به إلى
ـلقب عُـمـان فـاستـولى عـلـيـهـا ولـكن «أحـمـد» سـيّر إلـيه جـيـشـاً بـقـيـادة ابـنه «احلـسن» ا
ـة «بـاألعـصـم» وهـنـاك دارت بــ اجلـيـشـ مــعـركـة حــامـيـة الــوطـيس أسـفــرت عن هـز

ركزية في البحرين . ناطق التي استولى عليها لنفوذ احلكومة ا «سعيد» فعادت ا

كـمـا سـار «األعـصم» بـتـكـلـيف من أبـيـه إلى الـشـام عـلى رأس جـيش لـتـأديب «ابن
طغج»(٢٣) الذي أظهـر مساندة واضحـة لسعيـد في مواقفه السيـاسية ونشـاطه العسكري
ضد الدولة فالتقى «األعصم» بابن طغج في قتال ضارٍ كان في نهايته الظفر «لألعصم»
فـأرغم «ابن طـغـج» عـلى االلـتـزام بـدفع إتـاوة سـنـويـة قـدرهـا ثالثـمـائـة ألف ديـنـار ولـكن
الـعالقة بـينهـما اتـخذت فـيمـا بعد طـابعـاً ودياً فـتزوج احلـسن من ابنـة «ابن طغج» وكان
«األعـصم» قد اسـتولى على الـرملـة وعيّن إلدارة شؤونـها «وشـاح السـلمي» ومن ثم أقبل
ـوافق سـنـة ٩٦٨م وخالل هذه عـائـداً إلى الـبـحـرين وذلك في ذي الـقـعدة سـنـة ٣٥٨هـ ا
األحداث كـان «سابور بن سلـيمان» قـد شبّ عن الطوق فـعبر عن رغبـته في تسلّم مـقاليد
تـزايد لألعصم السلـطة ولـكنه لم يجـد من عمه «أحـمد» أذناً صـاغيـة ورأى في النفـوذ ا
مـؤشراً واضحـاً على أنه لن يُـمكّن منـها أبداً فـقرر انـتزاع احلكم من عـمه بالقـوة فأعلن
الـثورة سـنـة ٣٥٨هـ وقبض عـلـى عـمه «أحمـد» فأودعـه السـجن ولكن «أحـمـد» بعـد ح
ـساعـدة أحد إخوته فاعتقـل «سابور» ورمى به في السجن استطـاع الفرار من سجنه 

حتى مات(٢٤) . 
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أمـا إخوة «سـابور» وكـبار مـؤيـديه فقـد أُجبـروا عـلى اإلقامـة في جزيـرة أوال وكان
عـددهم ثـالثمـائـة رجل وبـعـد ذلك تـمـكن «أحـمـد» من فـرض سـلـطـته عـلى كـامل أراضي
الدولـة ودخـلت في طـاعـته جمـيع الـقـبـائل وفي سنـة ٣٥٩هـ مـات «أحـمـد بن احلسن بن

بهرام اجلنابي» وكان قد عهد باحلكم بعده البنه «احلسن األعصم».

ب ـ احلركة القرمطية في ظل والية «األعصم»:

بلغت الـدولة اجلنابـية في البـحرين في عهد «األعـصم» هذا أوج قوتهـا في احلقل
وهـا العـمرانـي واالقتـصادي كـما ازدادت الـداخـلي واخلارجي فـقد اسـتـكمـلت البـالد 
األعمـال العسـكرية قـوة واتساعـاً ولم تعـد العراق وطـرق احلجيـج مسرح تـلك العمـليات
الـعـسكـرية كـمـا كان احلـال في عهـد «أبي طـاهر» بل صـارت مصـر والـشام مـسرح ذلك
وافق ٩٦٩ م اسـتولى على مصر «جوهـر الصقلي» حلساب النـشاط ففي سنة ٣٥٨هـ ا
ـعز لدين الـله العبـيدي» فـأنفذ «جـعفر بن فـالح الكتـامي» على رأس جيش إلى سـيده «ا
الـشـام واحـتـل دمـشق وفـلـســطـ وكـثـيـراً مـن األراضي الـسـوريـة واعــتـقل «ابن طـغج»
الية كاسب على الناس واستبد به الغرور وقرر قطع الرسوم ا فاستطال «جوهر» بتلك ا
قـررة لقـرامـطة الـبحـرين من مـصر والـشام وأظـهر االسـتخـفـاف بهم وقـال عنـهم ح ا

ذكروا عـنده وذكرت اجلـزية التـي لهم على سـيده «من هؤالء الـكالب?» اآلن أُنفذ «كـتامة»
إلى األحساء فـيشدون بـراذينهم عـلى أبوابهم ويـوثقونهم(٢٥) وفي ذات الوقت وصل إلى
األحساء كل من «ظالم بن موغوب العقيلي» و«محمد بن عصودة» قادم من دمشق بعد

غاربة وحثا «األعصم» على حترير الشام من أيديهم . سقوطها في يد ا

ووافق على ذلك وتـأهب للمـسير إلى هـنـاك وعمل عـلى حتس عالقـته بالعـباسي
طـيع لله الـعبـاسي» وللقـرامطـة الهـجري فسـمـح بأن تـكون اخلطـبة في مـكة لـلخـليفـة «ا
على السواء(٢٦) وذلك في سنـة ٣٥٩هـ ٩٧٠ م كما أرسل «أبا طـريف عُدي بن محمد بن
الـغُمر» إلى الوزيـر العبـاسي «أبي الفرج محـمد بن العـباس» و«عزالدولـة باختـيار» يطلب
ال والرجـال وكان البالط الـعباسي في ذعـر من تنامـي قوة العـبيدي مـنهمـا إسعافه بـا
واستـيالئهم عـلى الـشام وتـهديـدهم حاضـرة اخلالفة فـوجد في طـلب «األعصم» فـرصة
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صالح أبدى اخلليفة استعداده سانحة إليقاف هذا اخلطر أو دحـره وبدافع من التقاء ا
بلغ أربـعمـائة ألف درهم على ال وسالح وأعطـاه حوالـة  ـساعدة «األعـصم» فأمـر له 
أمـيـر الـرحبـة «أبي تـغـلب بن نـاصـر بن حـمـدان» فـرحل «أبـوعلـي احلسن األعـصم» من
الـكوفـة وقـد أظـهر الـوالء لـلخـالفة الـعـباسـيـة فـاتخـذوا أعالمـاً سوداً(٢٧) حتـمل شـعارهم
طـيع» وحتتـه مكـتوب الـسـادة الراجـعون إلى احلق(٢٨) وعلـيـها مـكتـوب اسم اخلـليـفـة «ا
ُحال به عليه(٢٩) وأبدى استعداده ال ا وح وصل «الرحـبة» رحب به أميرها وأعطـاه ا
سير مع «األعصم» والقتال إلى جانبه للقتال معه متى شاء ذلك كمـا حث أتباعه على ا
فــهب لالنـخـراط في جــيش «األعـصم» جــمـاعـة من عــسـكـر «ابن تـغــلب» فـيـهـم كـثـيـر من
اإلخشـيـديـة الذيـن جاءوا إلى «أبي تـغـلب» بـعـد زوال دولتـهم عـلى يـد الـعـبيـديـ وتـعود
مـؤازرة «ابن تغلب» لألعـصم إلى مراسالت جرت بـينه وب «جـعفر بن فالح» أغلظ «ابن

سير إليه . فالح» فيها على «ابن تغلب» وتهدده با

    سُـرّ «األعـصم» بـهـذه التـطـورات فـسـار عن الرحـبـة حـتى دنـا من أرض دمشق
غـاربة يقـودهم رجل يُقال له «علي بن ـرج فظفـرت خيله بجـماعة من ا ووصل إلى ضياع ا
غاربة وكتب «األعصم» إلى «جعفر بن مواله» فأفنوهم جميعاً فغشيت الذلة واالنكسار ا
فالح» كتـاباً يخـيره بـ االستـسالم أو احلرب بيـد أن «جعـفر بن فالح» لم يـهتم بـكتاب
«األعصم» وأظهر االسـتخفاف به وبجموعه فتقـدم «ظالم بن موهوب العقيلي» على رأس
ـزة» وأقـبل «شـبل بن ـغـاربة فـي صـحراء «ا جـمـاعـة من عـشـيـرته وبـني كـلب فـالـتـحم بـا
معـروف العقـيلي» مُـعيـناً «لظـالم» ولم يزل الـقتال بـينـهم إلى أن أقبل «احلـسن بن أحمد
غاربة وكثر األعصم» فاشتد سـاعد العقيلـي واستعر أوار الـقتال فدارت الدائرة عـلى ا
وضع فيـهم القتل وعـثر عـلى «ابن فالح» صريـعاً بـ القـتلى دون أن يُـعرف قاتـله في ا
ـعـروف «بـالدكـة» واشـتـغـلت العـرب بـنـهب الـعسـكـر وذلك في يـوم اخلـمـيس سابع ذي ا

القعدة سنة ٣٦٠هـ .

عز» على منبر ودخل «األعصم» دمشق وأمّن أهـلها وأحسن السيرة فيـهم ولعن «ا
دمـشق وخـطب لـلـمـطـيع ثم سـار «األعصـم» من دمشـق قاصـداً «الـرمـلـة» وكـان «جـوهر
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ـغاربة يـدعى «سعادة بن حـيان» على رأس أحد الصقـلي» قد أنفـذ من مصر رجالً من ا
ـة وقـتل «جـعـفـر بن فالح» حتـيّـر عـشـر ألف مـقــاتل فـلـمـا بـلغ «ابن حـيـان» خـبـر الــهـز
وتقـطّعت به األسباب ودخل في يافـا ثم قصده «احلسن بن األعصم» هنـاك فنزل بظاهر
دينة واجـتمعت عليه عـرب الشام وطوّق يافـا باحلصار حـتى أوشك ما بها من األقوات ا
اً الـعقيـلي» أما هـو فقد ـنجا» و«ظـا على الـنفـاد فأبـقى «األعصم» على حـصارهـا «أبا ا

ولّى وجهه شطر مصر .

مسير «األعصم» إلى مصر بعد استيالئه على الشام : 

ا بلغت «جوهـر الصقلي» أخبار استيالء القـرامطة على دمشق وتضييق احلصار
عـلى «سعـادة بن حـيان» فـي يافـا أيـقن أن القـرامـطة زاحـفـون على مـصـر فراجت فـيـها
اإلشاعـات بذلك فعـمد إلى اتـخاذ اإلجراءات االحـتيـاطية واالسـتعـداد للمـقاومـة فحصّن

مدينة «القاهرة» بسور منيع وخنادق عميقة(٣٠) وفرّق السالح على أتباعه .

وافق سنة ٩٧٠م اسـتولت طالئع جيوش «األعصم» وفي ذي احلجة سـنة ٣٦٠هـ ا
ـوافق ٩٧٢ م استولى القـرامطة على على مديـنة السويس(٣١) وفي مـحرم سنة ٣٦١هـ ا
نهزم منهم ـصرية وتعقبوا ا مدينة الفرمـا وانتشرت عساكر القرامطة في األراضي ا
ـقـاومـتهـم وأخذ احلـيـطـة منـهم فـأغـلق أبواب الـطـابـية إلى عـ شمس فـتـأهب «جـوهر» 

دينة(٣٢) . وشدد الرقابة على ا

وافق ٩٧٢ م  نشب القـتال ب القرامطـة والعبيدي على وفي صفـر سنة ٣٦١هـ ا
أبـواب القاهـرة وجرت معـارك ب الطـرف انتـهت بإخـفاق «األعصم» في االسـتيالء على
ـعـز» يـعـمل في اخلـفـاء إلضـعـاف الـقـرامـطـة بـإشـعال الـقـاهـرة وفي ذات الـوقت كـان «ا
ـنفـيـ في جزيـرة أوال كتـاباً الفـتـنة واخلالف بـينـهم فـقد كـتب إلى أبنـاء «أبي طـاهر» ا
يـتـضـمن تـنـحـيـة «األعصـم» عن شـؤون الـدعـوة وإسنـادهـا إلـيـهم فـسـاروا من أوال إلى
األحـسـاء ونـهـبـوهـا فـلـمـا بـلغ «األعـصم» أخـبـار تـلك احلـركـة عـاد إلى األحـسـاء وأجـبر

تمردين على العودة إلى أوال . ا



-   ١٢٥  -

وفي ســنـة ٣٦٢هـ عــاد «األعـصم» من األحــسـاء إلى الــشـام فـنــزل الـرمــلـة وتـأهب
قاتل من قاتل بـالسفن وأخذ في حشـد ا للمـسير إلى مصر(٣٣) فـسيّر إليهـا طالئع ا
ـا جـرى على ـعـز لـدين الـله» بـالـقـيـروان  الـعـرب وغـيـرهم وكـان «جوهـر» يـكـتب إلى «ا
عـسكره من الـقتل واحلصـار وأن «احلسن بن أحمـد» يقاتـلهم على خـندق عسـكره وقد
عـز» من تلك األخـبار قـلقاً شـديداً وجـمع العـساكر من أشرف عـلى أخذ مـصر فقـلق «ا
كل مـكان وسـار إلى مصـر ودخلـها في يـوم الثالثـاء السـادس من رمضـان سنة ٣٦٢هـ
٩٧٣م وكـان شـديـد اخلـوف من «احلـسن بـن أحمـد األعـصم»(٣٤) فـلـمـا نـزل مـصـر عزم
ـذهب واحد وأنهم منهم اسـتمدوا وأنهم سادتهم عـلى أن يكتب إليه كتـاباً يعرّفه فيه أن ا
ـرتـبـة ويــعـظه ويـبـالـغ في تـهـديـده في كالم في هـذا األمـر(٣٥) وبـهم وصـلـوا إلـى هـذه ا
ا قرأه «األعـصم» سخـر منه وأجابه بـكتاب مـسهب مـحشو بـأنواع الكـفر والـضالالت و
موجـز نصه: «وصل إلـيـنا كـتابك الـذي كثـر تـفصـيله وقل حتـصيـله ونـحن سائـرون على

إثره والسالم».

عز» أراد بذلك الـكتاب أن يعـرف ما في نفس «األعصـم» وعما إذا كان قد ولـعل «ا
ـوافق ٩٧٤م كـثـر هـابـه بـعـد أن وصل إلى مـصــر أم ال وفي ربـيع اآلخـر ســنـة ٣٦٣هـ ا
انـتـشار الـقـرامـطـة في أعمـال مـصـر واشـتعـلت أرض مـصـر بـحروب الـقـرامـطـة وأقبل
«األعصم» على رأس جيش كبير فيه كثير من عشائر البادية «كطي» وغيرها والتحم مع
ـة «األعصم» وانـسحـابه من مصر(٣٧). ـعز» في مـعارك كـثيرة(٣٦) انتـهت بهز جـيوش «ا
وتـشيـر إحـدى الـروايات أن انـسـحـاب «األعصم» من هـنـاك جـاء نتـيـجـة لتـسـويـة سلـمـية
ـال بعـد أن جرت بـ الطـرف مـناوشات ـبلغ من ا عز» «األعـصم»  اسـترضى فـيهـا «ا

عز» على التراجع إلى مدينة القاهرة واالعتصام بها . أجبرت «ا

ـعز» سـياسـة جديـدة جتاه أعداء ومـهمـا تكن نـتيـجة تـلك الصـراعات فـقد انـتهج «ا
اليـوم وأصـدقاء األمـس فسـعى إلى إزالـة أسبـاب اخلالف مـعهم وفي هـذا اإلطـار أطلق
نـجـا» فـقد اسـتـدعاه سراح من كـان لـديه من أسـراهم وأكـرمهم وكـان من أبـرزهم «أبـوا
وافـق ٩٧٥م  وأنعم ـعـز» بـعـد إطالق سـراحه في اخلـامس من مـحـرم سـنـة ٣٦٤هـ ا «ا
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عـليه بـالهـبـات السـخـية وكـلفه أن يـبـذل كل ما في وسـعه لـلعـمل عـلى رأب الصـدع الذي
مـنيت به عالقـة العـبـيديـ برؤسـاء الـبحـرين كمـا ضـمن لهم إتـاوة سنـويـة حتمل إلـيهم
وصـادف ذلك هـوىً فـي نـفس «األعـصم» ألن أزمــة حـادة قـد نــشـبت بـيــنه وبـ اخلالفـة
العباسية سببهـا في ما أرى أن «عضد الدولة بن خسرو بن ركن الدولة علي بن بابويه»
حـ عـلم بـفـشل مـسـاعي «األعـصم» في االسـتـيالء عـلى مـصـر ورجـوعه إلـى الـشام(٣٨)
خـائبـاً رغب في االستـيالء على األحسـاء وأرسل الحتاللـها جـيشاً جـراراً وكان والـيها
من قـبل «األعصم» عـمه «أبا يـعقوب يـوسف» فتـصدى لـلمـهاجـم ولـكنه الذ بـالفرار من
ـا وجـد نــفـسه عــاجـزاً عـن صـد هـجــوم الـعــبـاســيـ عــلـيــهم حـيــنـذاك بـادر األحـســاء 
ـنهزمـ وعمل بـالتـنسيق مع عاجلـة الوضع فـجمع فـلول ا «األعصم» لـلعـودة إلى بالده 
عمـه «أبي يـعـقـوب» علـى قتـال الـعـبـاسـيـ وإجالئـهم عن الـبالد فـتم لـه ما أراد فـي إثر

معركة طاحنة دارت رحاها ب الطرف .

عركة بدماء الثـقة تتدفق في شرايينه وقد أحس «األعـصم» بعد انتصاره في تـلك ا
من جـديد فـأرسل إلى رجال العـشائـر يدعوهم لـلقدوم عـليه والـتكتل حـوله فبادروا إلى
ذلك وكأني بالعبـاسي ح علمـوا بإخفاق «األعصم» في تقـليم أظافر العبـيدي أيقنوا
أن الـشام سـتقع ال مـحالـة في قبـضتـهم وأن العبـاسيـ سيـجدون أنـفسـهم حيـنذاك ب
الـعـبـيـديـ في الـشـمـال والقـرامـطـة في اجلـنـوب وأنه مـتى حتـسـنت الـعالقـة بـ هـات

القوت ستصبح اخلالفة العباسية بال شك لقمة سائغة لهم .

ـنع هـذا اخلـطـر الـداهم بـالـقـضاء لـذا رأى «عـضـد الـدولـة» الـسـالف الـذكر أن 
على إحـدى هـات الـقوتـ فـاستـغل فرصـة ضعـف القـرامطـة في هـذه الفـترة فـسعى
لإلطاحـة بهم والقضـاء عليـهم في عقر دارهم ولكن مـساعيه لم تـكلل بالنـجاح فذهبت

أدراج الرياح .

عودة «األعصم» إلى الشام من جديد ووفاته هناك :

كان أهل دمـشق قـد ولـوا عـليـهم رجالً من أصل تـركي يـدعـا «الـباكـتـ الـشرابي»
ا مات عز» ويـهادنه و وقد أحـسن فيهم الـسيرة فأحـبوه وكان في بـداية أمره يكـاتب «ا
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عـز» سـنـة ٣٦٥هـ كـاتـبه «العـزيـز» ودعـاه لـلـقدوم عـلـيه واالنـضـواء حتت نـفـوذه ولكن «ا
» رفض ذلك وعـبر عن تـمـسـكه باسـتـقالل بالده فـغضب «الـعـزيـز» من جـوابه «الـباكـتـ
» ذلك فجمع وجوه الدماشقة وسيّر جيشاً لقتاله بقيـادة «جوهر الصقلي» وبلغ «الباكت
وتشـاور معـهم في ما يـنـبغي اتـخاذه إزاء تـهديـد احلاكم «الـعـبيـدي» لهم فـأشاروا عـليه
بضرورة الدفـاع عن البالد واستعـدادهم للتضحـية في سبيل ذلك انـطالقاً من اختالفهم
ـعاملة ا نـالوه على أيدي عـمالهم من سوء ا ذهب ونتيـجة  مع الـعبيديـ في العقيـدة وا
« أثـناء خضـوع الشام لـسيـطرتهم وحـ اقترب «جـوهر» من دمشق خـرج إليه «البـاكت
في أصـحـابه ومن معه مـن العـرب ودارت بـينـهم مـناوشـات عـلى مدى شـهـرين ثم أشار
ـكـاتـبــة «احلـسن بن أحـمـد األعــصم» فـفـعل وقـد أجـابه  « أهل دمـشق عـلى «الــبـاكـتـ
«األعصم» إلـى ما طـلب فأعـد جـيشـاً سيّـره إلى الـشام لـنجـدة أهـلهـا فـيه من أبنـاء عمه
وافق ٩٧٦م فـنزلـوا ظاهـر دمشق «إسـحاق وكـسرى وجـعفـر» وذلك في سنـة ٣٦٥هـ ا
» القـرامطة فأنـعم عليهم باألمـوال وأكرمهم وأمّلـهم فمكثـوا بدمشق أياماً ولقي «الـباكت
ثم سـاروا قاصدين الـرملة فـفر منـها عامل العـبيديـ «أبومحـمود بن إبراهـيم بن جعفر»

واعتصم بيافا ونشب القتال ضارياً بينه وب القرامطة حتى كلّ الفريقان .

وقد اتـخذ القرامـطة من يافـا مقراً إلقامـتهم وشرعـوا في جباية األمـوال وبعد مدة
ن غادر «إسـحاق وكـسرى» الـقرمـطيـان الشام مـتوجـه إلى بالدهـم وانضم «جـعفر» 
» في طبـرية وقد نـزل «جوهر» بـالرمـلة بعـد أن فارق القـرامطة معه إلى جانب «الـباكـت
» و«جـعـفـر» إلى دمـشق ونـزل بـظـاهـر الـشـمّـاسـيـة ودارت بـ وسـار في إثـر «الـبـاكـتـ
وافق الفـريقـ منـاوشـات واستـمروا عـلى هذا احلـال إلى جمـادى األولى سنـة ٣٦٦هـ ا
٩٧٧م وفي هـذه األثـنـاء وردت البـشـارة عـلى «جـعـفـر» بـأن ابن عـمه «احلـسن بن أحـمد
كان ا صح اخلبر بـذلك حاول «جوهر» االعـتصام  األعـصم» في الطريق إلى الشـام و
» من دمـشق في إثـر «احلسن» آمن فـدخل زيـتـون الرمـلـة وحتصن بـهـا وسار «الـبـاكتـ
فـأدركه في الرمـلة وهـناك أدركت «احلسن بـن أحمد» الـوفاة فـمات في يـوم األربعاء ٢٣

وافق سنة ٩٧٧م . من رجب سنة ٣٦٦هـ ا
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» على محاربة وتولى أمر القرامطة من بعده ابن عـمه «جعفر» فتكاتف مع «الباكت
«جوهر» وانـضم إليهـما من األعراب زهـاء خمس ألف مـقاتل فحـاصروا «جوهراً» ومن
« ـأزق فراسل «الـباكـت مـعه بعـسقالن واحـتال الـقائـد العـبيـدي في اخلالص من هذا ا
» وإقـناعه بـتمـكيـنهم من وطـلب مقـابلـته فأجـابه  واسـتطـاع بدهـائه التـأثيـر في «البـاكـت
» إلى «جعـفر» فأخبره ن معه وعاد «البـاكت اخلروج من عسقالن والـسير إلى مصـر 
» ونصحه بالـعدول عن االتفاق وأخبره بأن في فاسـتاء «جعفر» من ذلك وعنّف «الـباكت
»: قـد كان ما كـان وحلفت له وما ذلك خديـعة ألن «جوهـراً» صاحب مكـر فقال «البـاكت
» ورمح الـقرامـطة وساروا أغـدر به وخرج «جـوهر» وأصـحابه من حتـت سيف «الـباكـت
إلى مـصـر واجتـمع «جـوهر» «بـالـعزيـز» وشـرح له احلال وقـال له «الـعـزيز»: مـا الرأي ?
قال: أن تـخرج بـنـفسك وإالّ فـإنهم واردون عـلى إثـري فسـار «العـزيز» عـلى رأس جيش
» والقـرامطة جنح «الـعزيز» في إنزال إلى الـشام وبعد مـعارك طاحـنة بيـنه وب «الباكـت
» معه إلى مصر وحاول استمالة رئيس القرامطة ة بخصومه واصطحب «الباكت الهز

إليه فأبى ذلك وسار إلى بلده األحساء مصطحباً معه جثمان «األعصم» لدفنه هناك .

 ج ـ احلركة القرمطية في ظل أحفاد «أبي سعيد اجلنابي»:

وافق ٩٧٧م نهاية الفصول في لقد كانت حروب القرامطة في الشام سنة ٣٦٦هـ ا
ـعارك الـتي دارت رحـاها في مـسلـسل الـرعب الـذي سطّـره هـؤالء في سجل احلـروب وا
ـمـتـدة من سـواحل الـبـحـر األخـضر «اخلـلـيج الـعـربي» حـتى سـواحل الـبـحر األراضي ا
ـتـوسط . إن قـدرة الـدولـة الـعبـيـديـة الـفـاطـميـة عـلى إثـبـات وجـودهـا في مـصر األبـيض ا
والشام وظهورها كقوة منافسة للدولة العباسية وعجز كل من هات الدولت عن إحراز
نـصر حاسم على الـدولة األخرى وإدراك الـدولة اجلنـابية القـرمطيـة أهميـة الوقوف على
احلياد بينهما وعدم االنحيـاز ألي منهما ومحاولة االستفادة من الطرف جراء اتخاذها
ـوقف  كل هـذه كانت  أسـبـابـًا أجبـرت جـمـيع األطراف عـلى مـحـاولة تـخـفـيف حدة هـذا ا

التوتر في ما بينها.
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ـالية الـتي التزم بـحملـها إليهم كل بالغ ا كما حـملت قرامـطة البحـرين على قبـول ا
من العـبيدي في مـصر والعباسـي في بغداد وقـبول اإلقطاعـات الواسعة الـتي أقطعها
ـناطق لـهم العـبـاسيـون من األراضي العـراقـية وعـدم احلد من نـشاط دعـاتـهم في هذه ا
ـثـلـ لـهم فـيـهـا نـظـيـر إنـهـاء أعـمـالـهم الـعـسـكـريـة ضـد الـعـبـيـدي والـسـمـاح بـوجـود 
وافق والعباسي على السواء وظلت األحوال تسير في هذا السياق إلى سنة ٣٧٥هـ  ا
ـثـل الـقـرامـطـة في بـغــداد «أبي بـكـر بن شـاهـويه»(٣٩) قد ٩٨٦م حـيــنـذاك كـان نـشـاط 
عـقول حيث أصبح من أعتى مراكز الـقوى التي صارت تتحكم دون حتفظ جتاوز احلد ا
في شـؤون اخلالفـة األمـر الــذي دفع «صـمـام الـدولـة بن بـابـويـه» لـلـقـبض عـلـيه وإيـداعه
ـتزايـد ولكن هذا اإلجـراء أزعج السـلطات في الـسجن في مـحاولة لـوضع حد لـنشاطه ا
البـحـرين فأعـدت جـيشـاً سـيّـرته إلى العـراق بـقيـادة عـضـوي مجـلس الـسيـادة «إسـحاق
ا وصال إلى الكـوفة وبثا أصـحابهمـا في جباية اخلـراج كتب إليهـما «صمام وجعـفر» و
الـدولـة بن بـابـويه» بـدافع الهـيـبـة واخلـوف كـتـاباً رقـيـقـاً يـسـتفـسـر فـيه مـنـهـما عـن سبب
مجـيئـهمـا إلى الـعراق فـردا علـيه بخـطاب شـديـد اللـهجـة عرّفـاه فيـه أن سبب مـجيـئهـما
وافق يـكـمن في اعـتـقـاله لـسفـيـر الـقـرامـطـة «أبي بـكـر بن شـاهـويه» وذلك سـنـة ٣٧٥هـ ا
ا وصلت نـذر» و ٩٨٦م  ومن الكـوفة سيّـر هؤالء كتـيبة بـقيادة «أبي قـيس احلسن بن ا
الكـتيـبة إلى اجلـامعـ تصـدى لهم «صـمام الـدولة» في جـيش جرار من الـعرب واألتراك
ـظـفر» يـقـوده «إبـراهـيم بن مـرح الـعـقـيـلي» و«أبـو الـقـاسم بن زعـفـران» و«أبـو الـفـضل ا
ودارت بـ الفـريقـ معـركة بالـغة الـعنف اسـتطـاع «إبراهيم» اخـتراق الـقوات الـقرمـطية

فهزمها وأسر قائدها «أبا قيس» وبعض القادة.

حـينئـذٍ لم ير القـرامطة مـندوحة غـير العـودة من الكوفـة إلى بالدهم وجهـزوا جيشاً
آخر زحف عـلى العــراق حيث تصـدت له عسـاكـر «صـمام الـدولة» في اجلـامعـ أيضاً
ة بـالـقـرامطـة فـقـتل قائـدهـم ووقع عـدد مـنـهم في األسر وبعـد قـتـال ضار حـاقت الـهـز
ة فـساروا إلى الكـوفـة وبعد أيـام قليلـة أقفلـوا عائدين إلى البـحرين مجـلل بعــار الهز
الـتي أدخـلت دولـتـهم في مـرحـلة الـتالشي واالنـحـطـاط حـتى أفل جنـمهـا تـمـامـاً من آخر

وافق ١٠٧٤م . معاقلهـا في األحساء على يد العيوني سنة ٤٦٦هـ ا
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ـ زوال احلركة القرمطية ودور أبناء شرقي اجلزيرة العربية في القضاء عليها ومحو آثارها: د 

لم يكن دور أبناء شرقي اجلزيرة العربـية في القضاء على احلركة القرمطية مع ما
كـان لهـا من الـقـوة وسعـة الـنـفوذ أمـراً بـسـيطـاً أو عـاديـاً فقـد أزالت هـذه احلـركة بـقـهر
الك في شرق اجلـزيرة العربية ووسطها واتخذت من السالح واإلرهاب عدة إمارات و
احلجـاز والعراق ومصر والشام مسـرحاً لنشاطاتها الـعسكرية واإلرهابية كل ذلك دون
ـنكرة سـلمـون على كـثرتـهم وضع حد لـتلك اجلرائـم الشنـعاء واألعـمال ا أن يـستـطيع ا
حـتى وصل اسـتشـراء الـنـشـاط احلربـي لهـؤالء الـقـوم حـداً جـعل اخللـيـفـة الـعـباسي في
بـغـداد والسـلـطـان الـعـبيـدي في مـصـر عـلى قـناعـة تـامـة بـأن عـروشهـم ستـصـيـر سـاحة
طـالبـهم فاسـترضـوهم بالـرسوم واإلتاوات لسـنابك خـيول هـؤالء القـوم إن لم يرضـخوا 
مـارسة أنـشطـة الدعـوة وبسط وأقطـعوهم اإلقـطاعـات وأفسـحوا لـدعاة حـركـتهم اجملـال 

النفوذ على أجهزة الدولة حتى في بغداد نفسها .

أقول إن القضـاء على هذه احلركة مع ما كان لهـا من اجلبروت وقوة السلطان وما
قامت به من أعمال إرهابية وعسكرية على مدى مائة وسبع عاماً لم يكن باألمر السهل
أو اليـسيـر وهو إجناز اسـتطـاع حتقيـقه بعـد جهاد طـويل أبنـاء شرقي اجلـزيرة العـربية
ـقاومة لم تـتوقف تمـاماً أو يـخبو أوارهـا فقد وفي مقـدمتهم عـشائـر عبدالـقيس بل إن ا
ـتمثـلة في عزوف عـبدالقـيس وهم الغالـبية والـكثرة قاومـة السلـبية ا كان أدنى مـراتبهـا ا
شـاركة في خـدمة النـظام الـقرمطي أو دعم أنـشطـته بأي صورة ـنطـقة عن ا من سكان ا
ـصـادر إلى جـمـاعـة مـنهـم أو رجل من أعـيانـهم كـان له في ذلك من الـصـور فـلم تـشر ا
ـنـطـقة الـنـظـام اسم أو مـقـام في الـوقت الـذي هـبت فـيه كـثـيـر من الـعـشـائـر من خـارج ا
شـتـرك بـ هـذه العـشـائـر والـقرامـطـة مـجرد لالنخـراط في ركـابـهم وإن كـان اجلـامع ا

بدأ . النهب والسلب ومغا الغزو دون العقيدة وا

قاومة الـفعلـية حيث صـمد بعض األهالي قاومـة السلـبية تـأتي ا وإلى جـانب هذه ا
نـطقة ضـد التيـار القـرمطي وظلـوا محـافظ عـلى دينهم وعـقيـدتهم يالقون في ذلك في ا
صـنـوف االضطـهـاد واالمتـحـان كمـا كـانت تظـهـر ب الـفـينـة واألخـرى من بيـنـهم بعض
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قـاومة وإن كـان الـقضـاء علـيهـا يتـم بسـرعة كـما عـمد الـعنـاصر الـتي حتـاول البـروز وا
ـارسة اجلهاد بـأساليب مـختلفـة فمنهم من الفـارون بدينهم من وجه «أبـي سعيد» إلى 
عـتضد» بـقيادة «الـغنوي» ذهب إلى البصـرة وانضم  إلى أول حـملة يـوجههـا اخلليـفة «ا
ـارس الــدعـوة إلى الــله حـسـب طـاقـته لـقــمع «أبي سـعــيـد» ومــنـهم من فــر إلى الـهــنـد 
دن م وجهه شطـر السواحل اإلفريقية لينشر اإلسالم ويؤسس ا واجتهاده ومنهم من 
ـصادر سـتة إخوة أحـسائـي من بيت مـثل مدينـة «مقـديشـيو» التي أسـسهـا كما تـذكر ا
واحد(٤٠) ومنـهم من جلأ إلى جـزيرة أوال وعـكف علـى تنظـيم اخلاليـا السـرية لـلمـقاومة
وتـرسيخ فكـر السنة بـعقد احللـقات الديـنية وتدريس الـعلوم الـشرعية وبـخاصة فقه «أبي
حـنـيفـة الـنعـمـان» يـجري ذلك بـسـرية تـامـة في مـنأى عن أعـ الـرقبـاء حـتى إذا أخذت
أعـراض الـضـعف تـظـهـر عـلى الـنـظـام الـقـرمــطي بـسـبب مـا كـان قـد أصـيب به من خـلل
أخالقـي واجـتـمـاعي وسـيـاسي عـلى يـد «زكـيــرة األصـبـهـاني» الـسـالف الـذكـر وبـسـبب
إخالد أصـحاب هذا النـظام إلى الراحـة والسكون بـعد جتميـد أنشطـتهم العسـكرية ضد
الـعبـاسيـ والعـبيـدي الـفـاطمـي ومـا أعقب ذلك من تـدني مـستـوى االهتـمام بـاجليش
والسالح كـماً وكيـفاً إلى جـانب نشـوب الصراعـات على الـسلـطة ب أمـرائهم وقـبولهم
بوجود بـعض قرامطـة اليمن لإلقـامة بـينهم وإشـراكهم في السـلطة مـعهم وفتـور العالقة

بينهم وب األعراب الذين يجنون معهم فوائد احلروب وما يظفرون به من الغنائم .

حـيـنـذاك بـدأ الـنشـاط الـسـري لـلـمـقـاومة أكـثـر وضـوحـاً فـأخـذ الفـقـهـاء يـتـصـلون
بـالبـارزين من رجـال الـعـشائـر يـؤلـبونـهم عـلى الـقرامـطـة ويـرغّبـونـهم في االسـتـيالء على

شبوهة . ملكهم ويحذرونهم من الوقوع في براثن أصحاب الدعوات ا

هـذا الـفقـيه احلـنفي «أبـوبـكر مـحـمد بن مـحـمد الـنـيسـابـوري» يتـصل بـ «األصـفر»
ـنـتـفق» ويـحـثه عـلى مـهـاجـمـة الـقـرامـطـة في األحـساء ويـرافـقه في (األصـغـر) رئـيس «ا
لـقب بالـعزيـز ح حصـاره لهـا سـنة ٣٧٨هـ ويـنصـحه بعـدم الـتعـاون مع حاكم مـصـر ا
حـاول استـمالـته إليه وضـمه إلى دعوته ورغـم أن «األصفر» لـم يتمـكن من فـتح األحساء
فإن هذه احملاولـة تعتبـر اخلطوة األولى في طريق الـعمل على إزالة الـوجود القرمطي من
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شرق اجلزيرة فـقد جنح «بنو ثعـلب» ثم «بنو عقـيل» في السيطرة عـلى شؤون الصحراء
ـلـوك وخـفـارة الـقـوافل واحلـجـيج مـسـتـأثـرين بـالـرسـوم اخملـصـصـة لـهـذا الـغـرض من ا

والسالط وبالتالي تقلص نفوذ القرامطة وانحصر في حواضر البالد .

ـال تُمـنى بالـضعف واالنـحالل وفقـدوا كثـيراً من كمـا بدت أنـظمـتهم في اإلدارة وا
مـواردهم ولم يـعـودوا قـادرين عـلى االسـتـئـثـار بـوالء جـمـيع الـقـبـائل لـعـجـزهم عن تـوفـير
األموال الكافـية إلرضاء رغباتهم كما ارتخت قبـضتهم على مصادر الدخل وعجزوا عن
ـيـادين ـارسـة االقـتـصـاد احلـر في كـافـة ا ـواطـنـ إلى  الـصـمـود أمـام نــزوع بـعض ا
االقتـصاديـة وفرص االسـتثـمار فـلجأ الـقرامـطة إلى فـرض اإلتاوات والـرسوم وسـمحوا
ال والـثراء وبـ هؤالء من ـسرح طـبقـة من أهل ا بوجـود الضـمنـاء لذلك فـظهـرت على ا
كان عـلى دين الله وكـانت اإلطاحـة بالـنظـام القـرمطي أجلّ أهـدافه فسـخّر ثـروته ونفوذه
ـقـاومـة في مـرحـلة لـهذا الـغـرض السـتـمـالة األتـبـاع واألنـصـار من أهل الـدين فـدخلت ا
جـديـدة من الـعـمل اجلـاد وتـركـزت عـنـاصـرهـا في ثالث مـنـاطق من الـبالد هـي «الـعـيون
بـادرة في حـركة نـاطق ألخـذ زمـام ا واخلط وجـزيـرة أوال» وقد كـانت األخـيـرة أسبـق ا

التحرير واجلهاد .

ذهب «أبي حنيفة» تقلدين   ذلك على يد طائفة مؤمنة من أهل الـسنة واجلماعة ا
لقب «بأبي البهلول» وهو ما سنراه وذلك بقيادة «العوام بن محمد بن يوسف الزجاج» ا

في الفصول اآلتية . 
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الهوامش

ابن األثير : الكامل في التاريخ ج ٦ ص ١٧٥ .(١)
ابن األثير : الكامل في التاريخ ج ٧ ص ٢٩ .(٢)
قريزي : اتعاظ احلنفاء ص ٢٤١ .(٣) ا
ميكال يان دي خويه : ص ٨٠ .(٤)
سهيل زكار : أخبار القرامطة ص ٤٩٤ .(٥)
ابن األثير : الكامل في التاريخ ج ٦ ص ١٧٥ .(٦)
ابن األثير : الكامل في التاريخ ج ٦ ص ٢٠٤ .(٧)
سهيل زكار : أخبار القرامطة ص٣٠٤  .(٨)
سهيل زكار : أخبار القرامطة ص ٣٠٤ .(٩)

سعودي : التنبيه واإلشراف ص ٣٥٠ .(١٠) ا
قريزي : اتعاظ احلنفاء ص ١٨٥ . (١١) ا

سهيل زكار : أخبار القرامطة ص٣٤٤  .(١٢)
محمود شاكر : البحرين ص ١٠٧ ١٠٨ .(١٣)
سعودي : التنبيه واإلشراف ص ٣٥٠ .(١٤) ا
ابن األثير : الكامل في التاريخ ج ٦ ص ٢٠٤ .(١٥)
سهيل زكار : أخبار القرامطة ص ٣٢٤ .(١٦)
سعودي : التنبيه واإلشراف ص ٣٥٥ .(١٧) ا
ابن األثير : الكامل في التاريخ ج ٦ ص ٢٦٨ .(١٨)
سهيل زكار : اجلامع في أخبار القرامطة ص ١٥٤ .(١٩)
موضع باألحساء على بعد ٢٠٠كم عن حاضرتها .(٢٠)
قريزي : اتعاظ احلنفاء ص ٢٤٥ .(٢١) ا
محيي الدين الالذقي : ثالثية احللم القرمطي .(٢٢)
قريزي : اتعاظ احلنفاء ص ٢٤٨ .(٢٣) ا
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ابن األثير : الكامل في التاريخ ج ٤ ص ٣٥ .(٢٤)
سهيل زكار : أخبار القرامطة ص ٣٢٧ .(٢٥)
ابن األثير : الكامل في التاريخ ج ٧ ص ٤٠ .(٢٦)
ميكال خويه : القرامطة ص١٥٣ .(٢٧)
سهيل زكار : اجلامع في أخبار القرامطة ص ٣١٢ . (٢٨)
سهيل زكار : أخبار القرامطة ص ٥٠٨ .(٢٩)
ميكال خويه : القرامطة ص ١٥٢ .(٣٠)
اً تعرف باسم القلزم .(٣١) كانت قد
قريزي : اتعاظ احلنفاء ص ٢٤٩ ٢٥٠ .(٣٢) ا
سهيل زكار : أخبار القرامطة ص ٥١٠ .(٣٣)
سهيل زكار : أخبار القرامطة ص ٥١١ .(٣٤)
سهيل زكار : أخبار القرامطة ص ٥١٠ .(٣٥)
عبدالرحمن بن خلدون : تاريخ ابن خلدون ج ٤ ص ٥٠ ٥١ .(٣٦)
ابن األثير : الكامل في التاريخ ج ٧ ص ٣٤٤ .(٣٧)
سهيل زكار : اجلامع في أخبار القرامطة ص ٥١٠ .(٣٨)
ابن األثير : الكامل في التاريخ ج ٧ ص ١٢٦ .(٣٩)
نهل: ج٣ ص ١٩٤ ربيع أول سنة ١٣٩٣هـ .(٤٠) مجلة ا
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الفصل الرابع
احلركــات االنفصالــــية

أ ـ انتفاضة بني الزجاج في أوال واالستقالل بها :

ـبادرة في الـعمل اجلـاد لتـقلـيم أظفـار القـرامطـة والسعي كان أول من أخـذ زمام ا
ـلـقب بـأبي في تـخـلـيص الـبالد من قـبـضـتـهم «الـعــوام بن مـحـمـد بن يـوسف الـزجّـاج» ا
ـكوس أوال ومن أهل الـبـهـلول من قـبـيـلة عـبـدالـقيـس وكان «ابن الـزجّـاج» هـذا ضامـنـاً 
ـذهب وفـي مـقـدمـتـهم أخـوه «أبـوالـولـيـد الـدين وقـد الـتف حـولـه نـظـراؤه في الـعـقـيـدة وا
مـسلم» وقـد قرروا أن يـضعـوا معـاً الـلبـنة األولى في بـناء مـجتـمع جـديد يـستـمد حلـمته

وسداه من الكتاب والسنة .

أخذ «أبو البـهلول» يفـكر في أفضل السـبل لبلوغ هذا الـهدف ووضع آماله موضع
اسة إلى الـتنفيذ فوجد بـغيته في تدهور األحوال االقتـصادية عند القرامـطة وحاجتهم ا
األمـوال فـاستـغل نـقطـة الـضعف هـذه وعـرض علـيـهم دفع مـبلغ ثالثـة آالف ديـنار نـظـير
السـمـاح له بإقـامـة جامع في جـزيرة أوال(١) يـؤدي فيه صالة اجلـمـعة من يـفـد إليـها من
ـزيــد مـنـهم إلـيـهـا وبـالـتـالي تـتـضـاعف الــتـجـار ألن وجـود مـثل هـذا اجلـامع سـيـجـلب ا
ـوافـقة فـسـوف يحـدث الـعكس الـرسـوم وتكـون الـتجـارة أكـثر انـتـعاشـاً وإن لم تـصدر ا

تماماً وستفقد الدولة قدراً كبيراً من دخلها .

ذكور ال ا وافقة على مطلب «أبي البـهلول» وبالفعل دفع لهم ا فأجاب القرامـطة با
وشـرع عـلى الـفـور في بـناء اجلـامع وحـ  بـنـاؤه وفي أول جـمـعـة تـؤدى فيـه الصالة
ـلـقب «بـأبي الـوليـد مـسـلم بن الـزجـاج» ففـاجـأ احلـاضـرين بـجعل ـنبـر أخـوه ا اعـتـلى ا

اخلطبة للخليفة العباسي «القائم» مُظهِراً خلع طاعة القرامطة واخلروج عليهم .
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فـاسـتــنـكـر هـذا اإلجــراء من كـان مع الـقــرامـطـة هـواه وعــدّوه بـدعـة أحـدثــهـا «بـنـو
الــزجّـاج» بـاحلـيــلـة واخلـداع وأن مـن الـواجب مـنــعـهم من اخلـطــبـة والـصالة فــأجـابـهم
«أبوالبهلـول» قائالً بكل صراحة : «ما بذلنا وما سـلّمنا أموالنا إال لهذا األمر وألجل هذا
الدين قـصـداً وليس الستـجالب العجم إليـنا وإرغابهم في مـعاملتـنا فإن كرهـتموه فردوا
سك عـما قصـدناه وإن نـقصت به مـعاملـتنــا ونقصت به عـلينـا ما أخـذتموه مـنا ونـحن 
ا أقدم عـارضـون إلى السلطة احلاكمـة في البحرين يحيطـونها علمـاً  فـائدتنا» فكتب ا
عـليه «أبوالـبهلـول» فلم يجـدوا منهـا أذناً صاغـية ألن والي جزيـرة أوال «جعفـر بن محمد
ــتـعـاطــفـ مع بــني الـزجّــاج وكـان كـثــيـر الــثـنـاء عــلـيـهـم لـدى تـلك بن عــرهم» كـان من ا
السلطة(٢) ومن هـنا أجاب القرامـطة بالنهي عن الـتعرض «ألبي البهـلول» وليخطب أخوه

ن شاء وأحب .

عانـاة التي كان يـعيشـها القـرامطة وفي ذلك إشـارة واضحة إلى مـبلغ الضـعف وا
كن القول إن جعل اخلطبة بحيث لم تعد العقيدة القرمطية ومبادؤها همهم األكبر كما 
للخليفة العباسي لم يكن فقط إلظهار خلع طاعة القرامطة بل لعله أراد إرهابهم بإيهامهم
أن اخلالفة العبـاسية تقف إلى جـانبه وتشد من أزره ولكن حـادثاً مهمـاً طرأ على مركز
اخلالفة كاد أن يبدد آمال «أبي البهلول» ويقضي على تطلعاته  لوال ما كان يتمتع به من
الدهاء وسعـة احليلة واإلصرار على حتقيق الـهدف الذي جنّد نفسه من أجل بلوغه ذلك
أن بني بـويه حـ زال حكـمـهم على أيـدي السـالجقـة الذين تـسـلمــوا السـلـطة في بـغداد
ـوافق سـنـة ١٠٥٥م لم تـخبُ فـي نـفوسـهــم جـذوة احلقـد عـلـى السـالجـقة سـنـة ٤٤٧هـ ا
ـدعو «بـأبي احلارث والـرغبـة في اسـترداد الـسلـطـة منـهم فـقام أحـد القـادة الـبويـهيـ ا
هاجمة بغداد أثـناء غياب السلطان وافق سنـة ١٠٥٨م  البـساسيري» في سنة ٤٥٠هـ ا
دة عام وقـد أقام الدعوة الـسلجـوقي في الشام فـقبض على اخلـليفة(٣) وأودعه السـجن 
ـستـنصر بـالله»(٤)  وقـد وجد أنـصار الـقرامـطة في للـعبـيديـ فخـطب باسم اخلـليـفة «ا
أوال الفـرصـة سانـحـة لـلتـشـفي من «ابن الـزجّاج» والـشـمـاتة به فـقـالـوا له : إن اخللـيـفة
الذي كنتم تـخطبون له زالت أيامه واخلطبة لـصاحب مصر فلم يفتّ ذلك في عضد «ابن
الـزجّاج» بـيـد أنه عـمـد إلى مـهـادنـة القـرامـطـة واسـتـرضـائهم بـالـهـدايـا والـتـحف لـيأمن
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زيد من غائلـتهم وسـارت األمور كمـا يحب لبـعض الوقت بـيد أن القـرامطـة طمعـوا في ا
الـرسـوم واإلتـاوات من أهل أوال وكلـفـوا والـيهم عـلى اجلـزيرة(٥) «ابن عـرهم» إنـفاذ ذلك

ا ورد عليه في هذا اخلصوص . فاجتمع بوجوه األهالي وأخبرهم 

وبعـد منـاقشـة مسـتفيـضة اتـفق اجلمـيع على عـدم اإلذعان لـهذا األمـر فكتب «ابن
عـرهم» للحـكومة في األحسـاء يخبـرها بعجـزه عن استيفـاء تلك الرسـوم متذرعاً بـامتناع
األهالي عن دفعهـا فجاء الرد بـعزله والقبض عـليه وإسناد واليـة اجلزيرة إلى رجل آخر

ال ومصادرته منهم . مع تكليف الوالي اجلديد بالقبض على أصحاب ا

فـجمع «أبـوالبـهلـول» أنصـاره وأتبـاعه وأقـاربه ومن يثق بـهم من الوجـهاء واألعـيان
فروضة علـيهم وما تمخض ا ورد بصـدد امتناعـهم عن دفع تلك الضريبـة ا وأخبرهم 
بـذولـة فـي القـبـض عـليـهـم أيـضاً ـسـاعـي ا عـنه من األمـر بـالـقـبض عـلى «ابن عـرهم» وا
ــطــالب الـقــرامـطــة واتـصل ومـصــادرة أمالكـهـم فـاســتـقــر الـرأي عــلى عـدم الــرضـوخ 
ا له من «أبوالـبهلـول» بالوجهـاء واألعيان في اجلـزيرة وفي مقـدمتهم «ابن أبي الـعريان» 
كـثـرة األتـبـاع واألنـصـار واتـفق اجلـمـيع عـلى جـعل إعـادة «ابن عـرهم» لـواليـة اجلـزيـرة
شرطـاً للقـبول بدفـع الضريـبة التي يـريد الـقرامطـة حمـلهم على دفـعها(٦) ولعلهم أرادوا
بـذلك أحـد مـكـسـب هـمـا : تـسـجيـل نصـر مـعـنـوي علـى القـرامـطـة في حـالـة إعادة «ابن
عـرهم» لــواليـة اجلـزيـرة أو اسـتـغـالل الـرفض في حـالـة حـدوثـه إللـهـاب عـواطف الـنـاس
قاومة ضد القرامطة ورغبة من «أبي البهلول» وتأجيج مشاعرهم ودفعهم إلى تصعـيد ا
في إسعاد اجملتـمع ومساعدتهم على اتخـاذ موقف أشد صرامة قرر أال يأخذ الرسوم
عـتادة مـنهم وقـال : «اخلراج مـوقوف عـلى أربابه وغـير مـأخوذ فـإن رجع «ابن عرهم» ا
ا زادهم ا عـليه» فكان لـذلك أطيب األثر في نـفوسهم  سُـلّم إليه وإال فـليفـر كل منكم 

إصراراً على االلتفاف حول زعمائهم والشد على أيديهم .

ـبـادرة وبـلـغـهم أن الـوالي اجلـديـد يـحـاول الـقـبـض عـلى زعـمـائـهم فـأخـذوا زمـام ا
للـقتـال وشنـوا علـيه هـجومـاً ففـرّ إلى األحسـاء بعـد قـتل عدد من أصـحابه ولـعل الوالي
ـقـرب أن اجلـديـد هـو «بـشـر بن مـفــلج بن عـبـدالـقـيس» فـقـد جـاء في شـرح ديـوان ابن ا
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القرامـطة طلبوا من بـعض عشائر عـبدالقيس برئـاسة «بشر بن مـفلج العيوني»(٧) التوجه
إلى جزيرة أوال للقـضاء على «ابن الزجاج» فيها ح أعلـن التمرد والعصيان واالمتناع
ـكوس وأن تكون اجلـزيرة لبـشر ولقـومه بغية ضـرب بعضـهم ببعض وتـصفية عن أداء ا
وجودهم دون عنـاء وبالفعل جـرت معركة بـ «ابن الزجاج» وهـؤالء في جزيرة ب أوال

والدمام تدعى «كسكوس»(٨) .        

وكتب «أبوالبهلول» و«ابن أبي العريـان» إلى القرامطة بأنهم سيظلون خارج الطاعة
مـا لم تتم إعادة «ابن عـرهم» إلدارة شؤون اجلزيرة فـوراً فورد اجلواب برفض مـطالبهم
وتـهديدهم بالـغزو إلرغامـهم على اإلذعان والـطاعة وبـعث «عبدالـله بن سنبـر» أحد أبنائه
قـاومة في أوال قـامت باعـتراضه أثـناء إلى عُمـان جللب الـسالح واألمـوال منـها ولـكن ا
عـودته فقـتـلوه ومن مـعه وكان عـددهم أربـع رجالً واسـتولـوا علـى ما بـحوزتـهم وكانت
خمـسة آالف ديـنار وثالثة آالف رمح(٩) واستـعانـة القـرامطة بـعُمـان في هذا الـشأن يدل

الية . بوضوح على تدهور صناعة السالح لديهم ونضوب مواردهم ا

قاومـون من تيقـظ واقتدار علـى رصد حركة وُتـظهر هـذه احلادثة مـدى ما كان علـيه ا
ا انتـهى إليه مصيـر ابنه فكر في ـا علم «ابن سنبـر»  القـرامطة واالطالع على خـططهم و
كـر فاسـتمـال «ابن أبي العـريان» وأغراه بـالتـخلي عن «ابن إضعـاف أهل أوال باحلـيلـة وا
ـقـاومـة فـقـبل «ابن أبي الـزّجـاج» ووعـده بـجـعـله والـيـًا عـلى أوال في حـالـة الـقـضـاء عـلى ا
ـعركة الـتي يتم اإلعداد العريـان» العـرض ووعد «ابن سنـبر» بخـذالن «أبي البـهلول» أثـناء ا
إلشعـالهـا وبلـغ ذلك «أباالـبهـلول» فـقام بـالتـعاون مـع أحد أبـناء عـمومـة «ابن أبي العـريان»
قاومة وفي معركـة بحرية ضارية بالفتك به(١٠) واسـترضاء أتباعه وإقـناعهم بالتعـاون مع ا
ـا جرى حلـلـيفه «ابن أبي ـقـاومة بـعـساكـر «ابن سـنبـر» ولم يـكن يعـلم  الـتحـمت جـموع ا
هارة ـعركة  العريـان» كان في نهايـتها النصـر للمقاومـة بقيادة «أبي البـهلول» الذي قاد ا

فائقة رغم أن ساقه تعرضت لكسور مُني بها قبل بدء القتال بقليل .

ـا جـرى لـصـاحـبــهم في أوال رغم فـخـامـة هـذا احلـدث وعـدم مـعـرفـة الـقـرامــطـة 
وأهـميـته يدل بـجالء على مدى عـزلتـهم وقلـة أنصارهم بـحيث تـمت هذه األحداث دون أن

يكونوا على علم بشيء منها .
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وبـعـد هـذا الـنصـر اسـتـقـر األمـر في أوال «ألبي الـبـهـلـول» فقـلّـد أخـاه «أبـاالـولـيد»
دد وزارته ثم أخذ يـشن الغـارات على حـواشي األحسـاء وأراد أن يحـول دون وصول ا
ـؤن إلى الـقـرامـطـة عن طـريق الـبـحـر فدمـر مـيـنـاء «الـعـقـير»(١١) وهـو دهـلـيـز األحـساء وا
ومـصب اخلـيـرات مـنه إلـيـهـا ورغبـة مـنه في الـسـعي لالسـتـيالء عـلى األحـسـاء واقتالع
جـذور الـقرامـطـة ومحـو بـدعـهم كتب إلى «أبـي منـصـور يوسف» صـاحب ديـوان اخلالفة
ـدد والـنجـدة ليـتم له مـا يريـد من األهـداف في رسالـة مسـهـبة شـرح فيـهـا محـنة يـطلب ا
ـارسات البالد ومـعـاناة أهـلـها من الـسـيطـرة الـقرمـطـية ومـا أحـدثت تلك الـسـلطـة من 
ـنطـقـة وخـارجهـا كـما يـؤكـد أن الوقـت قد حـان لـلقـضـاء علـيـها وبطش وإرهـاب داخل ا
قـاومة بقيادته من اجلـهود في هذا السبيل وتصفية وجـودها ثم يب ما بـذلت عناصر ا
الـتي كان من ثـمارهـا جناحه في حتـرير جـزيـرة أوال من قبـضتـهم واتخـاذه أميـراً على
اجلزيرة من قبل أهلها وجعل محـض والئه للخالفة العباسية دون غيرها وكيف أنه على
اسـتـعـداد لـتــحـريـر كـامل الـبالد مـتى تـوافــرت له األمـوال الـكـافـيـة السـتـرضـاء األعـراب
وصـرفهم عن أبواب الـقرامطـة باألحسـاء واالستئثـار بوالئهم ومـساعدتـهم ثم يطلب من
ـمكنـة وأن ذلك من أفضل األعـمال وأبرهـا عند اخلالفـة دعمه وتـأييده بـجميـع الوسائل ا
ـقربـ لـلـخالفة الـله تـعالى ويـسـتـشـهد عـلى إجنـازاته في اجلـزيـرة بـشاهـد عـيـان من ا
كالـشيخ «أبي يعـلى ظافر بن عـلي الرحبي» ثـم يختم الـرسالة بـالدعاء لـلخلـيفة الـعباسي
الـقــائم ويـلـتـمس مـنه ســرعـة اجلـواب والـتـأيـيـد (انـظــر نص رسـالـة ابن الـزجـاج لـديـوان

اخلالفة ملحقاً في آخر الكتاب) (١٢) .

ا كان يرجـو ولعل اضطراب األحوال الـسياسية في بيد أنه لم يظـفـر من العبـاسـي 
ا بغداد على إثر ثورة «البسـاسيري» كانت السبب في عدم استجـابتهم لطلبه وإسعـافهم له 
ـسـاعـدة والـعـــون كـمـا أن هـذه اإلمـارة الـفـتـّيـة لم تـلـبث حـتى غـربت كـان يـرجـو ويـؤمّل من ا
ـا جاء فـي مخـطوطة شمـسهـا على يـد الغــزاة من فارس الـذين تتـابعت حـمالتهـم عليـها وفـقًا 
ـقـرب(١٣) أو كـمـا جـاء فـي روايـة أخـرى من أن زعـيــمـهـا «الـعــوام بن الـزّجـاج» قـد ديــوان ابن ا
ـنـيـة صـريـعـاً عــلى يـد «زكـريـا بن يـحـيى بن الـعـيـاش» الـذي كـان أبـوه قـد جنح في عـاجـلـته ا
االسـتقالل بالـقطـيف هو اآلخر(١٤) وكان في طـليعـة أهدافه االسـتيالء عـلى جزيرة أوال وذلك
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رجح في سنة ٤٦٤هـ حيث دامت هذه الدولة مدة ال تتجاوز ثالثة وعشرين عامًا إذ إن من ا
أنها رأت النور في مُستهل العقد اخلامس من القرن اخلامس الهجري .

وفي رسالته إلى ديوان اخلالفة يسجل الباحثون مالحظات هي:

١ -  ذكـر في الـرسـالـة أنه مـرّ عـلى حـكم الـقـرامـطـة ألوال مـائـة وإحـدى وسـبـعون
ـعلوم أن دولـة القرامطـة تأسست في سـنة مائتـ وست وسبع + سنة ومن ا

. مائة وإحدى وسبع = أربعمائة وسبع وأربع

٢ - ذكر في الرسالـة أن حكم القرامـطة جلزيرة أوال امـتد مائة وأربـع سنة وأن
خروج اجلزيرة من حكمهم كان قبل سنة أربعمائة وسبع وأربع إذاً مئتان

وست وسبعون + مائة وأربعون = أربعمائة وست عشرة .     

٣ - ورد في أول البحث اإلشارة إلى اخلطبة «للـمستنصر بالله العزيزي» وهذا تولى
. احلكم سنة أربعمائة وسبع وعشرين إلى سنة أربعمائة وثمان وسبع

ـعـروف أيـضاً أن اخلـلـيفـة «الـقائم بـأمـر اللـه» تولى اخلالفـة في مـا ب ٤ - ومن ا
سنتي أربعمائة واثنت وعشرين وأربعمائة وسبع وست .

ومهما يكن من شيء فإن رايـة النضال ضد القرامطة (١٥) لم تسقط في الرغام فقد
تلقفتها بعد «أبي البهلول» أيد عبقسية أخرى .

ب ـ انتفاضة «آل عياش»(١٦)  في اخلط واالستقالل بها :

في القـطيف قـام «يحـيى بن العـياش اجلذمي»(١٧) من عبدالـقيس بـانتـفاضة جـريئة
ضـد القـرامـطة بـغيـة االسـتقالل بـهذا اإلقـلـيم وإنشـاء إمـارة خاصـة به فنـجح بـعد قـتال
مـرير مع الـقرامـطة في تأسـيس إمارة عـرفت هناك بـاسم إمارة «ابن الـعيـاش» ولم يقنع
بذلك فقد تطلّعت نفسه إلى االسـتيالء على كامل إقليم األحساء واجلزر التابعة له ولكي
ساعدة من اخلليفة العباسي يضع هذه اآلمال موضع التنفيذ فقـد سار لطلب النجدة وا
ـوافق سـنـة ١٠٣١م - ١٠٧٥م «أبي جـعـفـر الــقـائم بـأمــر الـله» سـنــة ٤٢٢هـ - ٤٦٧هـ ا
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وافق سنة ١٠٧٢م - و«جالل الـدولة ملـك شاه» السـلجوقي(١٨) سنـة ٤٦٥هـ - ٤٨٥هـ ا
توفى سنة ٤٨٥هـ وال شك أن ديوان اخلالفة قد وجد لك»(١٩) ا ١٠٩٢م ووزيره «نظام ا
في طـلب «ابن الـعيـاش» هذا فـرصة سـانـحة لـلسـيطـرة عـلى اجلزء الـشرقي من اجلـزيرة
ـا سيساعد عـلى تأم حدودهم الشـرقية وحماية طـرق القوافل عالوة على ما العربية 

سيحصلون عليه من إيرادات البحرين الوفيرة من اللؤلؤ واحلاصالت الزراعية .

ـوافق ١٠٧٥م بـعث الــسـلـطــان الـسـلـجــوقي «مـلك شـاه» وفي حـدود عــام ٤٦٨هـ ا
ـعروف بـاسم «كـجكـيـنـيا»  لـلـقتـال إلى جـانب «يحـيى بن الـعـياش» في مـحـاولة حاجـبه ا
بـاشر لـذلك أن هذا احلـاجب التقى في النـتزاع األحـساء من أيـدي القرامـطة والـسبب ا
البـصرة بـرجـال من أهل القـطيـف من أصحـاب األميـر «يـحيى بن عـياش» أمـيـر القـطيف
وجـزيرة أوال فـجرى بـينـهم وبيـنه احلديث فـقالـوا : «لو أن الـسلـطان يدفـع إلى صاحـبنا
ن مـعه أخـذ مـديـنــة األحـسـاء فـيـخـطب بـهـا مــائـتي فـارس من الـعـرب السـتـطــاع بـهـا و
للسلـطان ويحمل إلـيه من األموال من أعمالـها كل سنة حـمالً كثيراً»(٢٠)  فقال لهم «ابن
الـزراد»: «أنا أفـعل هذا وأقـوم به» واستـعان بـرجل بدوي يُـقال له «غـدّاف» من أصحاب
«ابن مهـارش العقـيلي» ومـضى معـهم إلى القـطيف واجتـمعـوا مع «ابن العـياش» وضمن

لهم ذلك .

ـلك» ولـم يزل وأنـفـذ «ابن الـزراد» كـتـبه إلى الـسـلـطـان «جالل الـدولـة» وإلى «نـظـام ا
ـسـاعي في إقـناعـهم بـأهـميـة االسـتـيالء عـلى تلـك النـواحي حـتى أطـمـعهم في ذلك يبـذل ا
فـشـرع «كجـكـيـنيـا» بـاإلعداد لـهـذه احلـملـة وكـتب إلى «ابن الـزراد» يطـلب مـنه الـتوجه إلى
البصرة حيث يلتقي هناك بجمـاعة وضعوا في خدمته للمسير معه وأنه سيلحق به للتبادل
في الرأي وإعداد اخلطة الالزمة لـهذه احلرب وعاد «ابن الزراد» هذا إلى القطيف ثم رجع
عاونـته في إعداد وجاء إلى بـغداد وجاء «سـعد الـدولة الـكواهـري» معه عـلى هذا األسـاس 
ـؤن والـعـتاد وانـحـدروا عـلى أن يلـحق بـهم «سـعـد الدولـة» لـتـسمع مـا يـلزم لـلـحـملـة من ا
الـعـرب بـوجـوده هـنــاك  فـيـهـابـوه ويـنـخـرطـوا فـي عـسـكـره ووصـلـوا إلى واسط وجـاءهم
ـكاتـبـة تقـدمت منـهم إليه واجـتـمعـوا وحتالـفوا وتـعاهـدوا على أن يـكون «غداف الـبدوي» 
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لك غنم مقسوماً على أحد عشر سهـماً سهم للخليفة وسهم للسلطان وسهم لنظام ا ا
وسعد الـكواهري والـبقيـة أربعة أسـهم «لكجـكينـيا» وأربعـة ألصحاب مـهارش وأقاموا
مدة فـلـما عـلـموا بـوصـول «سعـد الدولـة» إلى واسط آخـذاً الـطريق إلى الـبـصرة خـرجوا
منها بعد أن وقع بينهم وب األشراف من وجوه ربيعة نزاع واستعدوا بأربعمائة فارس
من الـعرب والعـجم سوى أتـباعـهم والتـقوا بـغدّاف وجـماعـته وساروا قـاصدين الـقطيف
ـنـتفق يـسـيرون مـعهـم وكانـوا راسلـوهم فـوعدوهم بـالـلحـاق بهم(٢١) وهم يـتوقـعون أن ا
وهنـاك قيل لـهم : إن بطـناً من الـعرب يـعرف بـقيس وقـباث قـد نزلـوا على طـريقـهم طمـعاً

فيهم فتحقق عندهم اخلوف منهم ومن غدر البدو الذين معهم .

وطـال مقـامـهم في الطـريق فغـلت أسعـار األطعـمـة علـيهم حـتى بلـغت القـوصرة من
التمر خمـسة دنانير وسبعة وأقل وأكثر وكـذلك الشعير والذرة وخافوا من قيس وقباث
أن يبـاغتوهم فاجتمعوا وسَـروا ليالً ومعهم الدليل فوصلـوا بعد يوم إلى قباث وقيس
فقاتلوهم طيلة يومهم  فلم يظفروا بـهم فعملوا حيلة بأن جعلوا منجنيقاتهم وثقلهم وراء
تل وأمروا بضـرب الطبـول وضرب البـوقات ونشـر األعالم حتى كأنـهم جندة قد وصلت
وهاجموا «قيس وقباث» فغنموا أمـوالهم وحلتهم وأجار «كجكينيا» النساء وسيّرهن إلى
أهـلهن في ظعـنهن وجمالـهن فشكـرت له قيس وقباث ذلك(٢٢) وعرضت علـيه الرغبة في
ـسـيـر معه وطـلـبت مـنه اخللـع والهـبـات فبـذل لـهم مـا التـمـسـوه وشكـر لـهم ما خـدمته وا
ـا طـمـعــوا فـيه ورجّـوه وتـعـاهـدوا وتـواثـقـوا وجـاء مـتـقـدمـهم في نـحـو قـالـوه ووعـدهم 
طـايا وفي أيـديهم احلـراب وخلـعوا عـليه وعـلى عشـرين ونيف من ثالثمـائة راكب عـلى ا
أصـحابه وعـلى صاحب «ابن مـهـارش» وعلى خـمسـة رجال كـانـوا معه وضـمنـوا لهم رد
أمـوالـهم بعـد فراغـهم من حـرب القـرامطـة ورجـوعهم إلى الـبـصرة وسـارت قيس وقـباث
معهم يبيعون لهم التمر والذرة بـالثمن الذي يرجونه ويطلبونه من غير مقاولة وال مراجعة
إلى أن صــاروا من الــقــطــيـف عــلى أربــعــة فــراسخ وراســلــوا «ابن عــيــاش» يــخــبــرونه
ـا ذكـروا فـعـلـمـوا أن «ابن بـوصـولـهم فـوجـدوه بـخالف مـا قـيل لـهم فـقـد كـان نـافـراً 
العيـاش» نافر من قـدومهم وأرسل إلـيهم يقول إن الـذي  االتفاق عـليه مع «ابن الزراد»
ائـتي فـارس من العـجم يعـملون حتـت قيادتـي وبأمري هـو أن يقـوم السـلطـان بتـزويدي 
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وأجريهم مجرى جـندي وأما أن يأتيـني جيش مجهز بـهذا احلجم واالستعـداد بقيادتكم
وإمـرتـكم فال واعـلم أيـها احلـاجب «كـجـكـيـنـيـا» أني ال آنس إلى مـخـالـطـتك ومـشـاركتك
واالجـتماع مـعك وال آمن لك وليست لـدي الرغبـة في االلتقـاء بك وبخاصـة عندمـا فعلت
بـقبـيلـتي قـيس وقبـاث ما فـعـلت فقـد أفســدت بـهذا الـعمل نـيـات العـرب علـيك وعليّ(٢٣)
ومــضى في الــقــول وهـو يــحــذره ويـبــالـغ في تــهــديـده قــائالً : إنك بــحـضــورك إلى هــنـا
قام وال العودة فإن كنك ا أصبحت كالسبع الذي في األجمة وحولها األعداء بحيث ال 
أنت سـلّـمت إليّ بــعض من مـعك من اجلــنـد رددتك إلى الـبــصـرة سـلـيــمـاً وقـصـدتُ أنـا
األحـسـاء وأعـمـالهـا وأخـذتـهـا وأقـمت اخلـطبـة بـهـا وجـمعـت أموالـهـا وبـعـثت بـها إلى
ـقــدم فـهذه ـا ضـمـنته فـيـهـا وإن أبـيت ذلك وأردت أن تكـون أنت ا الـسـلـطـان ووفـيت 

البرية ب يديك فامض كيف شئت(٢٤) .

وجـرت بـ الطـرفـ مـراسالت انـتهت إلى طـريق مـسـدود فـاندلـعت احلـرب بـيـنهم
ثالثـة أيـام وأسـفــرت عن قـتل عـدد كـبـيــر من الـفـريـقـ وجلــأ «ابن عـيـاش» إلى احلـيـلـة
واخلداع فـكتب إلى العـجم يتـلطفـهم ويظـهر اللـ معـهم وفي الوقت نفـسه اتصل بـقبائل
ال واألمان على أن يغدروا بالعـجم ويخذلوهم وينصرفوا عنهم قيس وقباث وأغـراهم با
ا فاسـتجابوا له وانصرفوا عن الـعجم وقد أخذوا معهم جمـيع ما مع العجم من جمال 
علـيهـا من مـؤن وأموال فـسار الـعجم وراءهم ولم يـدركـوهم في ح خـرج أهل القـطيف
إلى مـعسـكر خـصومـهم وانتـهبـوه فتـضاعـفت مخـاوف العـجم من «ابن عـياش» واسـتبد
ا هـم فيـه نزل عـنـدهم «شـبـانـة أبـوالـشـبـانات» بـهم الـرعب وحـ أراد الـله لـهم الـفـرج 
وأقـام معـهم ولـواله مـاتوا جـوعـاً وعطـشـاً فقـام «كـجـكيـنـيا» بـالـترحـيب به وطـيب نـفسه
ومـنّـاه ووعـده وطـلب مـنه ومن أصـحـابه إحـضـار الـزاد لـيـشـتـروا مـنـهم كـيف اقـتـرحـوا
فأرسل «شـبـانة» ولـده إلى أصحـابه فـاجتـمعـوا بـهم فصـاروا يشـتـرون اجللـة من التـمر
بـثالث ديـناراً أو ثـوب ديباج يـساوي أكـثر من الـثالث ويـشتـرون منـهم البـعيـر بفرس

ألن اجلمال أقوى من اخليل وال يوجد لديهم زاد لها(٢٥) .
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تـأمل في دوافع هذه احلملة ونتـائجها واألسباب الـتي حدت «بابن العياش» إلى وا
رفـضـهـا ومـقاومـتـهـا وصدهـا يـجـد أن هـذه الدوافع لـم تكن الـرغـبـة في نـصرة اإلسالم
والعـمل على تخـليص إقـليم البـحرين من بـراثن السـلطة الـقرمطـية أو الـوقوف إلى جانب
ـنطـقـة إلى حتـقـيق هـذا الهـدف بل إن هـذه الـدوافع ال تـتـعدى من يـسـعى من زعـامـات ا
ـتوقـعة قد ادية يـكفي دلـيالً على ذلك أن الـغنائم ا كـاسب ا الطمع فـي احلصول عـلى ا
 تـقاسمـها وبيان نـصيب كل طـرف من هذه اجلمـاعة فيهـا قبل البـدء في احلرب األمر
بـادرة في رفضـها والتـصدي لـها خـشية أن الذي دفع «ابن الـعياش» إلى اتـخاذ زمـام ا
ـطـامـع فـتـشـمل إزاحـتـه عن كـرسي اإلمـارة واالسـتــيالء عـلى مـا حتت يـده تــتـسع تـلك ا

فيكون كمن ذهب يطلب قرط فعاد بال أذن . 

أمـا «ابن العياش» فحـ أحكم قبضته عـلى حكم القطيـف واشتدت شوكته اشرأب
ـنـيـة بـآمـاله إلى االسـتــيالء عـلى جـزيـرة أوال فـلـم يـأل جـهـداً في هـذا الــسـبـيل إال أن ا
عـاجــلـته قـبل أن يـصل إلى مــراده فـخـلـفه في احلـكم ابــنـاه «احلـسن وزكـريـا» وقـد قـام
األخـيـر بـاإلغارة عـلى جـزيـرة أوال واسـتولـى علـيـهـا ثم اسـتدار ألخـيه «احلـسن» فـقـتله
وبسط سلطـته على القطيف وجـزيرة أوال ولم يزل قابـضاً على زمام احلكم فـيهما حتى
تـمـت اإلطـاحـة به أثـنــاء صـراعه مع األمـيــر «عـبـدالـلـه الـعـيـوني» كــمـا سـيـأتي تــفـصـيـله
بالـصـفـحـات اآلتـيـة فـزالت بـذلك إمـارة «آل عـيـاش» في نـهـايـة الـعـقـد الـسابـع من الـقرن

اخلامس الهجري بعد أن حكمت القطيف وجزيرة أوال زهاء اثني عشر عاماً .

✸✸✸✸
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الهوامش

قرب: ص ٤٩١ .(١) مخطوطة ديوان ابن ا
قرب: ص ٤٩١ .(٢) مخطوطة ديوان ابن ا
اخلليفة العباسي أبو جعفر القائم بأمر الله تولى اخلالفة من سنة ٤٢٢ هـ إلى  سنة ٤٦٧ هـ .(٣)
ستنصر بالله تولى احلكم من سنة ٤٢٧هـ إلى سنة  ٤٧٨هـ .(٤) ا
قرب: ص ٤٩٢ .(٥) مخطوطة ديوان ابن ا
حمد اجلاسـر : مجلة العـرب عدد رمضان وشـوال سنة ١٤٠١هـ ص ١٦٤ .(٦)
قرب: ص ٤٧٨ .(٧) مخطوطة ديوان ابن ا
محمد بن خليفة النبهاني : التحفة النبهانيـة في إمارات اجلزيرة العربية ص ٥١ .(٨)
قرب: ص ٤٩٣ .(٩) مخطوطة ديوان ابن ا

صـادر أنهـما كـمنـا له عنـد ع عـذاري حيث كـان يغـتسل فـيهـا مع خادم لـه وعند(١٠) تذكـر ا
خروجه قاما باغتياله وقيل في رواية أخرى عند ع ثور .

وانئ وقـد لعبت دوراً(١١) هي ميـناء األحـساء الرئـيسـية تـستقـبل السـفن القـادمة من مـختـلف ا
هاماً في التـبادل التـجاري منذ أقـدم العصـور كما تعـتبر الـبوابة الشـرقية لـلجزيرة الـعربية

والتي منها تنقل البضائع إلى جند وسائر أقاليم اجلزيرة العربية .
حمد اجلاسـر : مجلة العـرب عدد رمضان وشوال سنة ١٤٠١هـ ص ١٦٤ .(١٢)
قرب : ص ٦٢١ .(١٣) مخطوطة ديوان ابن ا
قرب ص ٥٣٩ .(١٤) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا
حمد اجلاسـر : مجلة العـرب عدد رمضان وشوال سنة ١٤٠١هـ ص ١٦٨ .(١٥)
قرب : ص ٥٣٩ .(١٦) ديوان ابن ا
قرب باسم «عباس» .(١٧) جاء هذا االسم في بعض شروح ديوان ابن ا
الـسلـطـان جالل الـدولة أبـوالـفتح مـلـكشـاه ابن الـسلـطـان آلب آرسالن  تولـى السـلـطة سـنة(١٨)

وافق سنة ١٠٩٢م . وافق سنة ١٠٧٢م وتوفي سنة ٤٨٥هـ ا ٤٦٥هـ ا
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ـلك قوام(١٩) لـقب بنـظام ا لك : هـو أبوعـلي احلسن بن عـلي بن إسـحاق بن الـعبـاس  ا نظـام ا

الدين الطوسي .

قرب : ص ٤٨٦ .(٢٠) مخطوطة ديوان ابن ا

قرب : ص ٤٨٦ .(٢١) مخطوطة ديوان ابن ا

قرب : ص ٤٨٧ .(٢٢) مخطوطة ديوان ابن ا

قرب : ص ٤٨٨ .(٢٣) مخطوطة ديوان ابن ا

قرب : ص ٤٨٨ .(٢٤) مخطوطة ديوان ابن ا

قرب : ص ٤٨٨ .(٢٥) مخطوطة ديوان ابن ا

✸✸✸✸
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الفصـل اخلامس
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ـ بدء غارات «عبدالله العيوني»(١) على القرامطة واستعانته باخلالفة العباسية في حربهم: أ 

لم يكن جناح العـبقسي في انـتزاع القطـيف وجزيرة أوال من قبضـة القرامطة إال
الـفصل األول فـي ملـحـمة الـكـفاح ضـدّهم فـقـد أخذت في الـوقت نـفسـه جمـاعـة من بني
لـحمة وقـد كانت تقيم من زمن ـسرح إلتمام فـصول هذه ا إبراهـيم من عبدالقـيس تعد ا
عروف بالـعيون الكائن عـلى مشارف واحة األحـساء فعرفت بنـسبتها وضع ا بعيد فـي ا
وقع أهمية خاصة في استراتيجية إليه فصار يدعى أفرادها بالعيوني وقد كان لهذا ا
العـيونـيـ في حربـهم ضـد القـرامـطة فـهـو ال يبـعـد سوى بـضـعة أكـيال عـن حاضـرتهم
كّن العيوني من مراقبة ا  ؤدية إليها  مدينة األحساء كما يشرف على أهم الطرق ا
حتركـات خصومهم ورصد نشاطهم الـعسكري والتعرض للـقوافل التجارية اخلارجة من

مدينتهم والعائدة إليها واإلغارة عليها كلما دعت احلاجة.

من هنـا وجد العيونيون بـقيادة شيخهم «عبدالـله بن علي بن محمد بن إبراهيم» أن
الـوقت قد حـان للقـضاء على سـلطة الـقرامطـة وحتريـر ما تبـقى حتت أيديهم من أراضي
البالد شجعـهم على ذلك ما منيت به احلياة في البالد من شـلل تام وما حاق بالقرامطة
من خـور وضــعف فـقــد صـاروا عــاجــزين عن حتـقــيق األمن واإلصالح بــعـد أن فــقـدوا

مقومات البقاء واالستمرار .

وارد ففي اجلانب االقتـصادي أصبحوا فـي ما يشبه احلصـار فقد انقـطعت عنهم ا
ـالية من الـصيد والغـوص على اللـؤلؤ ورسوم اجلـمارك بعـد خروج القـطيف وجزيرة أوال ا
من سـلطتهم وتخـريب ميناء العقـير كما أدى اضطـراب حبل األمن إلى تقلص دور القوافل

التجارية من البر كما قل اإلقبال على الزراعة فتناقصت احملاصيل والغـالت . 
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وفي اجلـانب االجتـمـاعي أصبـحت الـقـيم الشـاذة والـعادات الـغـريـبة ومـا تـبقى من
خرقات القرامطة وخزعبالتهم هي السائدة في اجملتمع القرمطي إذ ذاك .

أمـا في اجلـانب الـسـيـاسي فـقـد أفضـى الوهن والـعـجـز بـالـقـرامـطـة إلى اسـتـقدام
قبـائل من أزد عُـمان لالسـتـعـانة بـهم كـما قـدم عـليـهم بـعض قـرامطـة الـيمن فـأشـركوهم

معهم في السلطة والنفوذ(٢) .

من هنـا شرع األمـير «عـبـدالله الـعيـوني» في وضع مـطامـحه موضع الـتـنفـيذ فـبنى
ـعـروف بـاسم «احملـصـنـة» ومأله بـالـفـرسـان من الـعـيـونـيـ وسـار يـشن مـنه احلـصن ا
(٣) الـغارات عـلى القـرامطـة ويراوحـهم ويـباكـرهم بالـقتـال صبـاح مـساء طـيلـة سبع سـن
اشـتبك مـعـهم خاللـها في عـدة مـعارك كـان أكـثرهـا شـراسة مـعـركة اخلـنـدق التي دارت
رحـاها عـنـد أسوار قـصرهـم فقـد سار إلـيـهم األميـر «عـبدالـله» عـلى رأس أربعـمـائة من
فرسـان عشيرته(٤) وقـد نزلـوا لقتـاله يتـقدمهم جـميع قـادتهم البـالغ عددهم ثـمان رجالً
كمـا حشـدوا له جمـيع أنصـارهم من قـرامطـة اليـمن وعشـائر األزد(٥) وعـامـر ربيـعة ولم
ـعـركة بـنـصر حـاسم ألي من الـفـريقـ إال أن األمـير «عـبـدالـله» قد جنح في تـنتهِ هـذه ا
تشـتيت شمل رجال البادية وإخـراجهم من البلد وإجلاء القـرامطة إلى مالزمة حصونهم
ـاسـة إلى من يـقف بـجـانـبه ويـشـد من أزره بـالدعم وأحس األمـير «عـبـدالـله» بـاحلـاجـة ا
ـهـمــة الـشـاقــة فـلم يـشــأ االسـتـعـانــة بـأحـد من ســكـان الـبالد أو ــسـاعـدة في هــذه ا وا
عـشائرها ألنه حتى تلك الـساعة لم يكوّن له رصيـداً شعبياً يركن إلـيه فهو لم يحقق بعد
من النجاح والـفوز ما يجـعل الناس يدينـون له بالوالء والطاعـة فعقد العـزم على مراسلة
ـوافق سـنة ـدد مـنـها فـكـتب في سـنـة ٤٦٥هـ ا حـاضـرة اخلالفـة العـبـاسـيـة والتـمـاس ا
١٠٧٣م إلى «مـلك شـاه السـلـجـوقي» كتـابـاً شرح لـه فيه مـعـاناة الـبالد وعـجـز القـرامـطة
الذين يـقترب سلـطانهم من االحـتضار وأهاب به أن يـنجده في الـعمل على محـو سننهم
وبـدعـهم وإقـامـة الـدعـوة للـدولـة اجلاللـيـة الـعـبـاسـية واخلـطـبـة بـاسـمـهـا في الـبـحرين(٦)
ا عُـرف عنه من كـراهيـة لإلسمـاعيـلي فصـادف هذا الـطلب هـوىً في نفس «مـلك شاه» 
ومن يدور في فـلـكهم فـهب لنـجدته بـجـيش قوامه سـبعـمائـة فارس(٧) بـخيـولهم وعـتادهم
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ــلـقب بـ «أريــوبـيـك» فـقـد ســار هـذا إلى بــإمـرة الــقـائــد الـســلـجــوقي «إكـسك سالر»(٨)ا
األحــسـاء حتــدوه لــهــفـة عــارمــة لالنــتـقــام من «ابن عــيــاش» بــسـبـب مـا مُــني به الــقــائـد

السلجوقي «كجكينيا» من أذىً شديد على يد «ابن عياش» كما تقدم .

وكـان مسـيـره عن طـريق مقـطع حـلوان(٩) ونـزل في طـريـقه بالـبـصـرة فخـسف بـها
جـنـده فـنـهـبوا وأطـلـقـوا مـواشـيـهم تـرعى زروعـهـا فعـم أهلـهـا اخلـوف والـهـلع فـأقـفـلوا
األسواق وسدوا الطرق وأبواب الدور وظلوا سـجناء منازلهم فريسة للجوع والعطش ثم
شـينة والرجوع ـمارسات ا خرج رجال مـنهم للتفـاوض معه وإقناعه بـالعدول عن هذه ا
ــسـيــر إلى األحـســاء وتـلـك األعـمـال إال أن ـكــنـني ا إلى مـا هــو ألـيق به(١٠) فـقـال مــا 
تـعطـوني على مـا عنـدي ألف جمل وقـدراً كبـيـراً من الدقـيق ومثـلهـا شعـيراً ومـثلـها تـمراً
وعـشرة آالف ديـنار أفـرقهـا في أصحـابي فأعطـي من ذلك ما قـنع به وتنـازل عن الباقي
ا وصلها وسـار بها في رجب وقرر الـتوجه إلى القطيف أوالً لإليـقاع «بابن العيـاش» و
فـر «يحيى بن عيـاش» من ب يديه إلى جزيـرة أوال فولّى وجهه شطـر األحساء ونهب ما
ظــفـر به ثم انــضم إلى «عـبــدالـله بـن عـلي الــعـيــوني» واشـتــرك مـعه في حــصـار مــديـنـة
األحـساء وكـان في هذه األثـناء يـغزو العـرب ويأخـذهم حتى بـعدوا عن الـبالد وانهزمت
ّـا عـلـمت بـوصـوله وطـال أمـد احلـصـار فـنشـأت بـسـبـبه وبـسـبب مـا حلق عـامـر ربـيـعـة 
ـزارع من تدمير وإهـمال أزمة اقتـصادية حـادة فتناقص الـزاد وقلت احلنطـة النقطاع با
زرعهـا وفـنـيت البـقـر ونـدر وجود الـلـحوم(١١) ولم يـعـد أمام الـسـكـان من األطعـمـة سوى
الـتـمور وبـعض السـمك اجملـفف فضـاق القـرامـطة ومن مـعهم من أهـل اليـمن ذرعاً بـهذا
احلـال فكتـبوا إلى القـائد السلـجوقي «إكسك سـالر» يعرضون عـليه رفع احلـصار عنهم
مقـابل مال كثير يدفعونه إلـيه وطلبوا منه إمهالهم مـقدار شهر أو أقل بعد رفع احلصار
ال عـلى من له ضيعـة أو معيـشة فقـبل منهم لـيتفـسحوا ويـطمئـنوا ويشـتغلـوا بتقـسيط ا
عـلى أن يـعـطـوه رهـنـاً في ذلك فـأعـطـوه ثالثـة عـشر رجـالً منـهم فـرحل «اكـسك سالر»
يومئذٍ عنهم فـخرجوا إلى أماكن لهم كـانوا يخبئون فـيها األطعمة كـلما أحسوا باخلوف
فـيـأخذونـها عـند احلـاجة وكـانت عـبارة عن آبـار ومغـارات وأمـاكن خافـية في مـزارعهم
فـحملوا جميع تـلك األطعمة إلى داخل البلـد وأحكموا إغالق أبوابهـا ولم يعودوا يخشون
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من احلـصار لـعلـمـهم أنه لن يطـول بسـبب قرب حـلـول فصل الـصيف وعـجز الـعجم عن
ؤن . احتمال اإلقامة في احلر بهذه األراضي مع نفاد الزاد وقلة ا

ن أما «اكسك سالر» فقـد قام على الفور بإعدام بـعض الرهائن واحتبس بعضاً 
ا حلّ رأى فـيه رأيـاً منـعه من قـتـله واسـتـأنف فرض احلـصـار حـول مـدينـة األحـسـاء و
الـصيف ورأى مـا يفـعله احلـر بجنـوده وما حلق بـهم من جوع وضـجر أقـعدهم حتى عن
اخلروج من مـضـاربهم نـاهـيك بالـقـتال واحلـرب  اسـتشـار «عبـدالـله العـيـوني» في أمره
فقـال األمير «عبـدالله» جتعل عـندي مائـتي فارس وتمضي لـشأنك ونحن نـقضي احلاجة
إن شـاء الله(١٢) فـفـعل وتـرك عـنـده مـائتـي فارس عـلى رأسـهم أخـوه «الـبـقـوش» وانـكـفأ
راجـعـاً إلى البـصـرة وأخـذ من الـعـرب في طـريقـه أمواالً كـثـيـرة يـتقـوى بـهـا فـقـد سلب
جـمـيع مـا لـدى عائـذ وقـبـاث واألحالف وكـان مسـيـر «اكـسك سالر» إلى األحـساء في

سنة ٤٦٧هـ .

أما األمـيـر «عبـداللـه» فقـد ضيق احلـصـار على الـقـرامطـة ودارت بيـنه وبـينـهم عدة
معارك انـتهت بالظـفر له فدخل القـصر وبسط نفـوذه على البالد وأصدر عـفواً عاماً ولم
يتعرض ألحد بـأذى وبذلك أرسى األمير «عبدالله» أهم القواعـد في بناء الدولة العيونية
عركة وبعث «البقوش» رسوالً من قبله بـكتاب ألخيه «إكسك سالر» يشرح له فيه أخبار ا

وما أسفرت عنه من نصر حاسم لألمير «عبدالله العيوني»(١٣) .

وفي واسط الــتـقى رســول «الـبـقـوش» بــإكـسك سالر وكــان قـد وصل إلــيـهـا آخـذاً
قـتدي عـبدالـله بن محـمد» طـريقـه إلى األحسـاء على رأس جـيش كثـيف أعدّه اخلـلـيفـة «ا
لنجدة «عـبدالله العيـوني» وكان «إكسك سالر» قد أوضح لـلخليـفة ضرورة الرجوع إلى

قتال القرامطة باألحساء فأصدر له بذلك توقيعاً خاصاً .

ـ جناح األمير العيوني في بسط سلطته على القطيف وأوال وتوطيد أركان الدولة العيونية: ب 

إن جنـاح األمـيـر «عـبـدالـله الـعـيـوني» في اإلطـاحـة بـحـكم الـقـرامـطة لـم يـزح جمـيع
الصعـاب عن طريق مـساعيه نـحو إنـشاء الدولـة اجلديدة فـاعتـرضته مصـاعب عدة كان
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أجـلّها شـأناً موقف «احلـسن وزكريا» ابـني «يحيى بن الـعياش» من هـذه الدولة الـناشئة
فلم يكد األميـر «عبدالله العيوني» ينزع لبـاس احلرب مع القرامطة وأعوانهم حتى أخذت
بادرة اخملـاوف من طموحات «عبـدالله» تتسلل إلى نـفوس أمراء القطـيف فأخذوا زمام ا
في شن الغـارات علـى حواشي األحـساء بـغيـة انتـزاع احلكم من يـد األميـر «عبـدالله» أو
إرهـابه ومـنـعه من مـجـرد الـتـفـكـيـر في الـتـوسع وإعـادة تـوحـيـد إقـلـيم الـبـحـرين بـانـتزاع

القطيف وأوال من حتت أيديهم(١٤).

دعو وقـد شد من أزرهم أن بعض أحفـاد األمير «عبـدالله بن علي» وفي مقـدمتهم ا
بـ «أبي سعيد علي» قد أعلن التـمرد والعصيان على جده والتجأ إلى «آل عياش»(١٥) ولم
يتـورع عن اخلـروج مـعـهم والـقـتـال إلى جـانـبـهم وحـ لم تـأت تـلك الـغـارات بطـائل ولم
ـرجـو مـنـهـا عـرض «حـسن بن الـعـيـاش» عـلى األمـيـر «عـبـدالـله الـعـيـوني» حتـقق األمل ا
مـشروع صلح دائم وبذل له في سـبيل ذلك األموال الطـائلة من الذهب وعـقارات النخيل
والـقـبـول بـه شـريـكـاً له في حـكم الــقـطـيف ولـكن األمـيـر «عـبــدالـله الـعـيـوني» رفض هـذا
عركة العرض(١٦) وأصر على مـقاومة هجـمات «ابن العيـاش» والتصدي لـها في انتظـار ا

احلاسمة التي تتيح له االستيالء على كامل أقطار إقليم البحرين .

وكـان األمــيـر «احلـسن بن يــحـيى بن عـيــاش» عـلى مـا يــظـهـر شـديــد اخلـشـيـة من
ـا بــدا له مـنـه مـا يــشـيــر إلى تـلك طــمـوحــات أخـيه «زكــريـا» ويــتـوجس مــنه خــيـفــة ور
الهواجس لذا نراه شديد الرغبـة في إقامة صلح دائم مع العيوني فلم يدخر وسعاً في
ـصـادر أنه دائـمـاً كـان يـتـحدث عـن إعجـابه التـودد إلـيـهم والـتـقـرب مـنـهم فـقـد ذكـرت ا
باألمـيـر «عبـداللـه» ويقـول يوم أرى فـيه «عـبدالـله بن عـلي» أحب إليّ من الـقطـيف وجـميع
دخلـها كما كان يـراسل بعض قادة الـعيوني والـبارزين منهم فـيغريهم بـالقدوم إليه في
القـطيف ويـبذل لـهم من األمـوال واإلقطاعـات ما يُـحَسن لـهم النـزول على رغـبته ولـكنه لم

يظفر منهم بطائل فلم يستجيبوا إلغراءاته .

من أبرز هـؤالء الذين حـاول ابن عياش اسـتمالـتهم «محـمد بن حواري» فـقد راسله
ـال شـيـئـاً كـثـيـراً من الـذهب واجلـوهـر بـأن يـجـيء إلـيه الـقـطـيف وبـذل له عـلى ذلـك من ا
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واإلقطاع والـنفوذ فلم يـجبه «ابن حواري» إلى ذلك. وكـان «ابن حواري» قد اشـتبك أكثر
من مرة مع عساكر «احلسن بن عياش» فهزمها .

كما حاول اسـتمالة قائد عيـوني آخر هو «يوسف بن علي بن يوسف» ح وقع في
أسـره فـقـد جـاء في شـرح مـخـطـوطـة الـديـوان أن «يـوسف هـذا قـد الـتـقى بـخـيـل األمـير
احلسن صـاحب الـقطـيف فطـاردهم فطـعـنوه طـعنـة ألقـته عن فـرسه بعـد جراحـات كثـيرة
أوقعها فيهم فتمكنوا من أسره وجاءوا به إلى احلسن فتلقاه بغاية اإلكرام وهيأ له داراً
ـقـام عنـده وأن يـدفع له ألف وأمـر له بـطـبيـب يداوي جـراحـاته فـلـمـا بـر عـرض عـلـيه ا
ـكـنه من ـنـحه من الـصالحــيـات الـواسـعـة مـا  ديـنـار ويـقـطـعه من األمـالك مـا يـشـاء و
الـتـحكم في الـبالد وإيـراداتهـا فـأبى هـذا العـرض حيـنـئذٍ خـلع عـليـه وأعطـاه مـاالً كثـيراً

وسيّره إلى األحسـاء»(١٧) . 

ـكن القـول إن جلـوء «احلسن بن الـعـياش» إلى طـلب الـصلح مع األمـير ومن هنـا 
«عـبدالـله» ومحـاولة اسـتمـالة كبـار العـيونـي إلـيه جاء حتت ضـغط ظروف قـاسيـة وخطر
أشد ضراوة كان يتعرض له إثر أزمـة حادة نشأت بينه وب أخيه «زكريا» وإن «زكريا»
قـد عقـد العـزم على إزاحـة أخيه عن احلـكم وهذا مـا حتقق فـعالً فقـد قام «زكـريا» بـقتل
أخـيه «احلـسن» واالنـفـراد بـحـكم الـقـطـيـف وأوال وعـلى الـفـور عـقـد الـعـزم عـلى تـوجـيه
ضربـة قاصـمـة إلى األميـر «عبـدالـله العـيونـي» فسـار على رأس سـريـة من أتبـاعه فوافى
نـاظـرة(١٨) ومن هــنـاك أغـارت خــيـله عـلى تــلك الـنـواحـي وعـنـدمـا بــلغ اخلـبـر «عــبـدالـله
الـعـيـوني» ركب في جــمع من أهـله وعـشـيـرته وجــنـده وفي «نـاظـرة» دارت رحى الـقـتـال
ـة من حظ «ابن العياش» فاكـتفى من الغنـيمـة باإلياب الشديـد ب الفريقـ وكانت الهز
(١٩)  إال أن األمير «عبدالله» سار يـتعقبه ويستأصل خيله واحدة نهزم في كوكبة من ا
بعد األخرى حتى وصل القطيف وظن «زكـريا» أنها ال حتميه ففر إلى جزيرة أوال فعبر
ة إليه «الـفضل بن عـبدالـله بن علي» وبـعد قـتال شديـد تمـكن «الفـضل» من إحلاق الـهز
بـجـمــوع «زكـريـا بن يــحـيى بن الــعـيـاش» بــعـد أن قـتـل وزيـره «الـعــكـروت» الـذي سـارت
شـجاعـته مسـرى األمثـال واستطـاع «زكريـا بن يحـيى» الفـرار بالبـقيـة البـاقيـة من جنده
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إلى العـقير بـعد أن سقـطت مدينـة أوال في قبضـة األمير «الفـضل» من ثم حلق «زكريا»
بـقوم من البـادية فأقـام بينـهـم أياماً حـتى حشد حـشداً كثـيراً وجنّـد جنوداً من األعراب
وأغـار عـلـى الـقـطـيف فـتـصـدى له األمـيـر «عـبـدالـلـه» وحـمل عـلى جـمـوعه حـمـلـة صـادقـة
فهـزمهم وقـتل  حيـنئـذٍ «زكريا بـن يحيى بن الـعيـاش» وبقـتله دانت جـميع أراضي الـبحرين

قرب : لك «عبدالله بن علي العيوني»(٢٠) . وحول هذا يقول ابن ا
وحــــولَ ابن يــــحــــيى لـم تَــــصـــاهـل جــــيــــادُنـــا

وقـــــد كـــــان ذا بــــحـــــراً عُــــبـــــابــــاً قـــــلــــهـــــذمــــا
أذال لـــــــــنـــــــــا األمــــــــوالَ دُرّاً وعـــــــــســـــــــجــــــــداً

وتِــــــبْـــــراً ونــــــخـالً يـــــانــــــعــــــاً ومُــــــكـــــمَّــــــمــــــا
فــــعــــفــــنـــا ســــنــــيّــــات الــــعــــطـــــايــــا حــــمــــيّـــةً

عــــلــــيــــكـم ودُســــنــــا الــــشــــرَّ حــــتى تَــــشــــرّمــــا
وحـــــتـى مـــــلــــــكـــــتـم مـــــلــــــكَـه واقــــــتـــــصــــــرتُمُ

مـــقــــاصــــيـــرَهــــا الالتـي بـــنــــاهــــا فـــأحــــكــــمـــا
وقــــــد كـــــــان يُــــــزجـي كـلَّ يــــــومٍ كـــــــتــــــيـــــــبــــــةً

إلــــــيـــــكـم وجـــــيــــــشــــــاً ذا زهـــــاءٍ عــــــرمــــــرمـــــا
وقــــــــاد إلـــــــيـه الــــــــنـــــــاسَ بــــــــأس ورغــــــــبـــــــة

(*) يُـــــنــــــاصي يَــــــذْبُالً ويَــــــلَـــــمْــــــلـــــمــــــا وعــــــزٌّ
وســـــــار إلــــــيـه مــــــنــــــكـمْ مـن قــــــد عــــــلــــــمــــــتُمُ

وكـــــان لــــنــــا لــــو نـــــبــــتــــغـي ذاك سُــــلَّــــمــــا(٢١)

وفي التصدي البن العياش يقول:
ـــــــــهـــــــــجـــــــــتهِ ولم يُـــــــــنَـج ابـن عـــــــــيّـــــــــاشٍ 

ٌّ إذا مـــــــا يـــــــراه الــــــنـــــــاظـــــــرُ ارتــــــســـــــمــــــا
أتى مـــــــغــــــــيـــــــراً فـــــــوافى جَـــــــوَّ «نـــــــاظـــــــرةٍ»

ـــــــوتَ مــــــنــــــا دون مـــــــا زعــــــمــــــا فــــــعـــــــاين ا

قرب (الرضوية): وعزّاً  عدلت كما وردت في نسخة احللو  ص ٤٧٠ . (*) في مخطوطة ديوان ابن ا



-   ١٥٤  -

فـــــراح يــــــطـــــرد طـــــردَ الـــــوحـشِ لـــــيس يَـــــرى
حــــــبلَ الـــــسـالمـــــةِ إال الـــــســــــوطَ والـــــقَـــــدَمـــــا

فــــانـــصــــاع نــــحــــو أَوالٍ يـــبــــتــــغي عِــــصَــــمـــاً
إذ لـم يـــجـــد في نــــواحي اخلطّ مُـــعــــتـــصَـــمـــا 

فــــــأقــــــحمَ الــــــبــــــحــــــرَ مـــــنــــــا خــــــلــــــفه مَــــــلِك
مــــــا زال مـــــذ كـــــان لألهــــــوال مُـــــقـــــتـــــحِـــــمـــــا

فـــــــحـــــــاز مُـــــــلْـكَ أوالٍ بـــــــعـــــــدمـــــــا تـــــــرك «الْـ
ـــعَــكْـــروتَ» بــالــســيف لــلـــبــوغــاءِ مُــلــتــزِمــا(٢٢)

«عبدالله بن علي» وبنو عامر :

ـا ينبغي نـهجه إزاء مراكز القـوى إبّان العهد كان األمير «عـبدالله» على وعي تام 
رسومة لبني الية ا السـابق فعمد حال استكمال سـيادته على البالد إلى قطع العوائـد ا
ستمرة لـلقرامطة في حـروبهم وتطور تلك عامر من قبل الـقرامطة نظـير مساندة هـؤالء ا
سـاندة إلـى النهـوض بخـفارة قـوافل احلجـيج وطرق الـتجـارة في أواخر أيـامهـم فأثار ا
هذا اإلجـراء من «عبدالله بن عـلي» حفيظـة بني عامـر وسخطهم فـعقدوا العـزم على قتاله
ـوالـ من مـخـتـلف الــقـبـائل كـمـا شـجـعـهم عـلى ذلك وحـشـدوا احلــشـود واسـتـنـفـروا ا
اسـتغاثة القـرامطة ومن معهم من أهل اليـمن بهم وكان األمير «عـبدالله بن علي» قد أعدّ
لألمر عـدته واتخذ لكل حالـة لبوسها(٢٣) فمـا أن علم بتحركـاتهم حتى بادر إلى اخلروج
ن معه من السالجقة وفي على رأس جيش مؤلف من أتباعه كما سار معه «البقوش» 
فقور السهلة ب نهري سليسل ومحلّم التقى األمير «عبدالله» ببني عامر وقد أقبلوا في
ـتـوحـشـة أمـامـهم ألف من اخلـيل وعـدد كـبـيـر من الـرجـال وهـم يـسـوقـون اإلبل الـبـريـة ا
والرجال من ورائهم يستحثونها على التقدم لتسحق اجلموع فلما رأى األمير «عبدالله»
مـا تفعـله اإلبل برجـاله الذين ال يتـجاوز عددهم أربـعمائـة مقاتل أمـر الرماة بـإمطار اإلبل
بالـنـبال كـما أوعـز إلى أفـراد جيـشه بقـرع الـطبـول ونفخ الـبـوقات فـنفـرت اإلبل وارتدت
ـنـكرة ـة ا عـلى أعـقـابـهـا فـدكت أصـحـابـهـا ثم أعـقب ذلك بـحـمـلـة صـادقـة أنـزلت الـهـز
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بصفوف بني عـامر فقتل منهم خلقاً عظيمـاً ولم ينج من رؤسائهم غير «أحمد بن مسعر
وأبي فراس بن الـشباس»(٢٤) وكـان «أحمد بن مـسعر» عـلى فرس له شقـراء جواد فنزل
ـرض وسوء احلـال أما ـنـتفق الـقـريبـة لـلبـصـرة وهو عـلى صـورة مزريـة من ا في حـلة ا
كن العجم األمير «عبـدالله بن علي» فقـد منّ على احلرم والذراري وأخـلى سبيلـهم ولم 
منـهم وقد اصطفى من معسكرهم أربـعة آالف ناقة فيها فحـولها ورعاتها ومن اخليل ما

غنم للعجم وسائر العسكر وذلك في سنة ٤٧٠هـ(٢٥) . أراد وترك بقية ا

ـستضـعف والـنساء وحـمايتهـم داللة على ما وفي رأفـة األمير «عـبدالله» بـاألطفال وا
كان يتمتع به من أخالق فاضلة والتزام بقيم اإلسالم وتعاليمه في احلروب.

وبعـد الفـراغ من بني عامـر استـدار للبـقية الـباقـية من القـرامطة فـقاتـلهم في موقع
ة مـنكـرة وقام على شمال األحـساء بـ «باب األسفـار» وقصـر اخلندق فـأنزل بـهم هز
الفور بـنفي من ظل منهم عـلى قيد احلـياة مع ذراريهم إلى عُمـان حيث تكرر مـنهم الغدر

قرب : ونقض العهود أكثر من مرة يقول ابن ا
فـــاســـتــــنـــجــــدتْ عـــامـــراً مـن بـــأســـهــــا فـــأتتْ

مُــــــغــــــذّةً ال تــــــرى في ســــــيــــــرهــــــا يَــــــتَــــــمــــــا
ذكـــــــورُ خــــــــيــــــــلـــــــهــمُ ألـف مُـــــــصــــــــتَّــــــــمـــــــة

ورَجْــــــلُـــــــهـم يُــــــفـــــــعـم الــــــوادي إذا زَحَـــــــمــــــا
ٍ أربـعٍ حــــــضـــــرتْ وجَــــــمْــــــعُـــــنــــــا في مِــــــئــــــ

عَــــــدّاً ولـــــكــــــنــــــهــــــا أعــــــلـى الــــــورى قَــــــدَمـــــا
......................

ثم انـــــتـــــحــــيـــــنـــــا لــــعـــــوفٍ بـــــعــــدمـــــا ورمتْ
أنــــــوفُـــــهـــــــا فـــــفــــــشـــــشــــــنـــــا ذلـك الـــــورمـــــا 

دُســــــــنــــــــاهــمُ دوســــــــةً مِـــــــريــــــــةً جــــــــمــــــــعتْ
أشالهُـمُ وضـــــــبــــــــاعَ اجلـــــــو والـــــــرَّخَــــــــمــــــــا

لـم يــــــنجُ غــــــيـــــرُ رئــــــيـسِ الـــــقــــــومِ حتـــــمــــــلهُ
خـــــيــــــفـــــانـــــة كـــــظــــــلــــــومٍ ريِعَ حتـت سَـــــمــــــا
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ثم انــــثـــنــــيـــنــــا بـــجُـــرْد اخلــــيل نَــــجـــنــــبـــهــــا
نــــقــــائــــذاً وأفـــأنــــا الــــســــبيَ والــــنَّــــعَــــمــــا(٢٦)

تمرد البقوش :

لم تكد احلرب بـ األمير «عبـدالله» وبني عامـر تضع أوزارها حتـى قام «البقوش»
ـلك من يـد األميـر «عبـدالله» إالّ أن األمـير بـإعالن الـتمـرد والعـصيـان ومحـاولة انـتزاع ا
«عبـدالله» تـمكن من إحـبـاط هذه احملـاولة بـإلقـاء القـبض عـلى قائـدها «الـبقـوش» وإيداعه
الـسجن ثم قتله بيـده ولم تتضح األسباب الـكامنة وراء تمـرد «البقوش» وقتله وإن ذهب
ـا حصل عـليه من بعض الـباحـث إلى الـقول إن سـبب ذلك هو عـدم اقتـناع «الـبقوش» 
ـزيـد من األمـوال وهـنـا ـالـيـة فـطـمـع في احلـصـول عـلى شيء من الـنـفـوذ وا ـكـاسب ا ا
نهزم حفاظاً على حرماتهن أُضيفَ سبب آخر هو قيام األمير«عبدالـله» بحماية نساء ا
ـا أدى إلـى إغضـابـهم واحلـيـلـولـة دون وقـوعـهن سـبـايا فـي أيـدي العـجـم األمـر الذي ر
ر ودفعـهم إلى التمـرد والعصيـان ومهمـا يكن من شيء فإن حـادث قتل هذا الـقائد لم 
بسـالم فقـد أزعج هـذا التـصـرف بالط اخلالفـة العـبـاسيـة فـقـدم ركن الدولـة من بـغداد
عـلى رأس قـوة قوامـهـا ألفـا فارس لالنـتـقام من األمـيـر «عبـدالـله» وح وصل األحـساء
ـنـاوئة طوّقـهـا بـاحلـصـار الـذي دام عـامـاً كـامالً تـمـكن خاللـه من تـألـيب جـمـيع الـقـوى ا
لألميـر «عبـدالله» واسـتمـالة الكـثيـر من رجال الـباديـة إلى جانـبه حتى لم يـبق مع األمير
ـقربـ إلـيه حيـنـئـذٍ طلب ركن الـدولـة من األمـير «عـبـدالله» «عـبـداللـه» سوى أهل بـيـته وا
تسـليم قاتل «الـبقوش» في مـقابل رفع احلصـار عنهم غـير أن األمير «عـبدالله» أبى ذلك

الطلب بشدة وأصر على بذل الدية فحسب .

ـقـرب عن الـكـيـفـيـة الـتي رحل بـها ذلك وتـخـتـلف الـروايـات في شـروح ديوان ابن ا
ال واإلبل حـتى رحـلوا في اجليش تـقـول إحداهـا إن األمـيـر «عبـدالـله» استـرضـاهم بـا
ا اشـتـد احلصـار عـلى األميـر «عـبدالـله» ومن مـعه من أهله حـ تـقول روايـة أخـرى إنه 
ة مـنكرة وأقـاربه خرجـوا من القـصر فـباغـتوا األعـاجم بهـجوم كـاسح وأنزلـوا بهم هـز
اضـطرتـهم إلى الرحـيل عن البالد وتـذكـر رواية ثـالثـة أن األميـر «علي بن عـبدالـله» ح
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رأى مـا يـعانـيه والـده وقومه من الـشـدة والعـنت جـراء ذلك احلصـار آثـر أن يحل بـنـفسه
عـقـدة تـلك األزمـة فـقال أقـودهم بـنـفـسي سالمـة لكـم وخرج خـفـيـة دون عـلم أبـيه وسلّم
نفـسه إلى «ركن الـدولة» قـائـد ذلك اجليش(٢٧) حـينـئـذٍ أمر «ركن الـدولـة» برفع احلـصار
عن األحـسـاء وسـحب عـسكـره وعـاد إلى بالده وفي مـعـيته «عـلي بن عـبـدالـله» حتى إذا
وصل بالد كرمـان أمـر باحـتـجـازه في إحدى سـجـونهـا وأوصى بـحـسن معـامـلته ومن
نـطلق بـعث أميـر كرمان إلى «عـلي» بجـارية لـتقـوم على خدمـته فغـشيـها فـحملت هـذا ا
حـاولةٍ لفكّ منه وأجنبـت ولداً سمـاه «جسّـاساً» وفي هذه األثـناء قـام األميـر «عبدالـله» 
أسر ابنه «عـلي» فبعث إلى كرمان رجالً من أهل األحسـاء يدعى «عزيز بن محفوظ» من
بـني أمـيـة ومعه مـال كـثيـر فـلـما وصل إلى هـنـاك أقـام عالقة طـيـبـة مع مسـؤول الـسجن
سـؤول: «هل لك حـاجة وتُـقضى ـال حتى قـال ذلك ا الذي فـيه «عـلي» وما زال يـغريه بـا
راده فقام على الفور باإلفراج عن «علي» ودفع به إلى صاحبه إن شاء الله?» فأخبره 
فعاد به «عـزيز» إلى األحساء ومكث ابنه «جـساس» هناك حتى شب عن الطوق ومن ثم
حلق بأهـله في األحسـاء وقد ظـهـرت منه شـجاعـة نادرة وسالحه الـسيف والـدبوس(٢٨) 
وكـان األمـيـر «عــبـدالـله» بـعـد أن رحل األعـاجم عـن األحـسـاء قـد أصـدر عـفـواً عـامـاً عن
جـمـيـع من انـحـاز إلـى جـانـبــهم من األهـالي وعــكف عـلى إصالح أمــور الـبالد وتــنـظـيم

قرب في شعره هذه األحداث فيقول: شؤونها(٢٩) يصور ابن ا
وسـلْ بــــــــقــــــــارونَ هـل فــــــــازت كــــــــتــــــــائـــــــــبُهُ

ّــــــا أتـــــتــــــنـــــا وهــــــــــل كــــــنّـــــا لـه غُـــــنَــــــمـــــا
والــــشـــــرســـــكــــيّـــــةُ إذ جــــاءت تـــــطـــــالــــبـــــنـــــا

دمَ الـــنُّــــفــــوسِ وفــــيـــنــــا تَــــقْـــسِـمُ الِـــقــــسَــــمــــا
بـــــيـــــتــــان عـــــنـــــدهـــــمُـــــا كــــانـت رعـــــيّــــتُـــــنـــــا

عــــــونـــــاً عــــــلـــــيـــــنــــــا ضالالً مــــــنـــــهـمُ وعَـــــمَى
فــــــفــــــرّج الــــــلـهُ والــــــبــــــيضُ احلـــــــدادُ لــــــنــــــا

ن غَــــــــشَــــــــمـــــــا وعــــــــزّة لـم تــــــــكن يــــــــومــــــــاً 
وأصـــــبــــحـت حــــاســـــدونــــا فـي قــــبـــــائــــلـــــنــــا

حلــــــــمــــــــاً أقــــــــام لــــــــهم جَــــــــزّاره وضَــــــــمَــــــــا
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لـــــكن عـــــفــــونـــــا وكــــان الـــــعــــفـــــوُ عــــادتَـــــنـــــا
ـــــا اجـــــتـــــرمـــــا  ولم نـــــؤاخــــــذ أخـــــا جُـــــرمٍ 

.........................
مـــنّــــا الـــذي جــــاد بـــالــــنـــفـس اخلـــطــــيـــرة في

عــزّ الــعــشــيــرةِ حــتـى اســتــرحلَ الــعَــجَــمــا(٣٠)

أطماع األعاجم في األحساء :

لم يكن حادث تـمرد «البقوش» وما جنم عـنه من صراع مع األعاجم في محاوالتهم
ض وقت يسـير على حادث تمرد غزو األحـساء نهاية أطمـاع هؤالء في هذه البالد فلم 
«الـبقوش» وما جنم عنه مـن محاوالت غزو الشراكـسة لألحساء وصدهـم عنها حتى قام
حاولة غزوها مرة أخرى وذلك أن ملكاً من ملوك العجم كان قاضي أحد ملوك العجم 
بالد «قارون بك»(٣١)خرج على رأس جـيش عظيم قـاصداً األحساء وكـان قد سبـقه إليها
أيضـاً مـلك آخر في عـسـكر كـثـير قـادمـاً عن طريق الـبـصرة مـن جهـة حـماد بـكـ فلـما
وصـلت اجليـوش مع األمراء في زحـفهـا إلى العـيون في األحسـاء تصـدى لهم «أبـومقرب
احلسن بن غـرير بن عبـدالله» فاشـتبك معهم في مـناوشات فـتراجع إلى مديـنة األحساء
وصـار كـلمـا أدركـته جـمـاعـة مـنهـم عطـف علـيـهم فـردهم حـتى سـبـقـهم إلى الـبالد وأنذر
الناس فالذ التجار وغـيرهم بجميع ما يـعز عليهم من أموالـهم بالقصر فتـعقبتهم العجم
فلم تظـفر بهم حيـث حتصنوا وأخـذوا األهبة لـقتالهم(٣٢) حـينئـذٍ قلّب األمير «عـبدالله بن
علـي» الرأي بـطـناً وظـهـراً حيث لـم يكن لـديه من الـقوة واجلـنـد مـا يقـدر به عـلى صدهم
كـيدة وسعة احلـيلة فـقابلهم بـالقوة والـقهر فرأى أن ال سـبيل إلى التـخلص منـهم إالّ با
بـإظـهـار الـطـاعـة واالمـتـثـال وبــالغ في إكـرامـهم وحـسن مـعـامـلـتـهم وأنـزلـهم عـلى بـسـاط
كـنهم من النـزول في قصورها وفي اإلكرام في منـازل الئقة خارج أسـوار البالد ولم 
ذات الوقت شـرع في الـتـودد إلى قادتـهم وأمـرائـهم فوثـقـوا به واطـمأنـوا إلـيه فـزين لهم
ـا فـيـهـا مـن الـذهب والـفـضــة وثـيـاب الـكـتــان واإلبـريـسم وسـائـر غـزو عُـمـان وأغــراهم 
ن سير إلى عُمـان وطلبوا منه تزويدهم  ـتاعات فانخدعـوا بقوله وعقدوا العـزم على ا ا
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ـقـيـمـة في رمال يـرشـدهم إلى طـريـقـهـا  فوعـدهم بـذلك وأرسل إلى قـوم من «خـارجـة» ا
ـا حــضـروا بـ يـديه أوصـاهم سـراً أن يـصـطـحـبـوا األعـاجم صـحـراء الـربع اخلـالي و
بدعوى إيصـالهم إلى عُمان وأال يـدخروا وسعاً في الـعمل على هالكهم جـميعاً في وسط
ا تـوغـلـوا في تيه الـصـحراء الـصحـراء فـسـاروا معـهم وحـادوا بهم عـن طريق عُـمـان و
ؤن وأظـلـهم اللـيل ونـامـوا انسـلـوا عنـهم وتـركوهم يـواجـهون ـاء وا ونـفـد ما مـعـهم من ا
مـصــيـرهم احملـتــوم فـهـلــكـوا جـمــيـعـاً ولـم يـنج مـنــهم إال رجل واحـد عــاد به فـرسه إلى

األحساء وهو ال يدري إلى أي جهة كان يتجه  وذلك في سنة ٤٧٤هـ .

كـان األمـيـر «عـبـدالـله بن عـلي» قـد تـقـدمت به الـسن كـثـيـرًا وأدركـه الكـبـر والـضـعف
وهـدت قوته الـهموم واألحـزان فقـد مات كبـار أوالده وعدد من كـبار أنصـاره في مقـدمتهم:
أخـوه ألمه «أبو مفـرج مالك بن بطال» و«أبـو يوسف علي يوسف» و«أبـو مقرب احلسن بن
غريـر بن ضبار بن عبدالله» حيـنئذٍ جتددت أطماع بني عامـر وقباث في بسط نفوذهم على
البـحـرين والقـيـام بخـفـارتـها فـصـاروا يشـنـون الغـارات عـلى أطـراف البـحـرين في مواسم
نضج الـثمار في القيظ وكان كـبار آل إبراهيم وأهل األحساء يتـصدون لهم ويدفعونهم عن
الـبالد عـلى مـدى ستـة أعـوام وفي الـعـام السـابع الـتـقى بـهم جيـش األحسـاء بـقـيادة «أبي
فـضل محـمد بن حـواري بن الفضل» أحـد كبـار آل إبراهـيم في «فقور الـسهـلة» ودارت ب

ـة أهل األحـسـاء بعـد سـقـوط قـائـدهم «ابن حواري» الـفـريـقـ معـركـة طـاحـنـة انتـهت بـهـز
صريعاً في ساحة القتال إثر طعنة غادرة بيد رجل من قباث.

وفي الـيـوم الثـاني شن الـغزاة هـجـوماً عـلى األحـساء وطـردوا األهـالي من نخـيـلهم
وجبه أهل األحـساء لبني عامر سهماً من ودخلوا معـهم في صراع انتهى بصلح يدفع 

ثالثة أسهم من الثمار(٣٣) .

من صفات األمير «عبدالله بن علي العيوني»:

ـزايا يـتـحـلى األمـيـر «عـبـداللـه بن عـلي الـعـيـوني» بـكـثـيـر من األخالق الـفـاضـلـة وا
احلـميدة منهـا رجاحة العقل والدهـاء والقدرة على صد اجلـيوش والتخلص من األعداء
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بـاخلـطط احملكـمة والـتـدبيـر السـديد وفي مـا سـلف من حديـثه مع «الـقاروني» دلـيل على
هـذا اجلانب من مـناقـبه. وكـان من حمـيد عـادات األميـر «عبـدالـله» أنه يركب إلى مـصلى
العيد في موكب مهيب فكان يسير ب يديه خلصاؤه من ذوي القرابة والشتر(٣٤)مرفوع
عـلى رأسه واألعـالم حـوله وأمـامه يـقــول «ابن لـعـبـون»(٣٥): وكـان مع ذلك الـعــز والـعـظـمـة

ملكة ترد إليه. ًا صوامًا عفيفًا رؤوفاً بالرعية وكانت جميع أمور ا عابدًا عا

ـنـاطـق ابـنه «الـفـضل» وقـد أسـنـد إلـيه إمـارة الـقـطـيف وجـزيـرة ومن أمـرائه عـلى ا
أوال ويـذهب بـعـض الـبـاحـثـ إلـى الـقـول أن ابـنه «الـفــضل» كـان أمـيـراً عــلى الـقـطـيف
فـحـسب كـما كـان ابـنه «عـلي» أمـيـراً عـلى جـزيـرة أوال وهـنـاك روايـة تـقـول: إن األمـير
«عبـدالله» جعل «الفضل» أمـيراً على القطيف أوالً ثم ضم إلـيه إمارة جزيرة أوال بعد أن
أعفـى ابنه «عـليّـاً» من إمارتـها وطلـب منه الـعودة مـنها واإلقـامة إلى جـانبه فـي األحساء
أما ابنه «احلـسن» فقد أسنـد إليه إمارة األحـساء ولعله كـان أميراً على بـعض أجزائها
ـصـادر مـا يـشـير إلى أن األمـيـر «عـبـدالـله» قد عـيّن أمـراء من غـيـر أبـنـائه على ألن في ا
ناطق فقـد جعل «سلطان بـن داود بن النعمان»(٣٦) أميراً عـلى شمالي األحساء بـعض ا
قرب (٣٧) وجعل ابن ا بـارك بن احلسن بن غريـر» أميراً عـلى الرحل وع «أبا شـكر ا

لقب باحلاشر في شيء من اإلمارة . األول(٣٨) واسمه «احلسن بن غريف» ا

ومن وكان جـمـيع هؤالء يـؤدون مـهامـهم في ظل إمـرة األمـير «عـبـدالـله» وتوجـيـهاته
األحـساء هـنـا يـتبـ أنه قـسم الـبـالد في إطـار التـنـظـيم اإلداري إلى ثالث مـنـاطق هي: 
والقـطيف وأوال وأنـشأ عـدداً من الدواوين(٣٩) مـنـها: ديـوان اإلمارة وديـوان اخلزائن
وديوان اجلـنـد وديـوان اإلقـطاع وقـد أسـنـد إدارتهـا إلى بـعض األمـراء من رهـطه كـما
اتخذ لـلدولة األعالم والرايات(٤٠)وإن لم تصلـنا صفتـها وفي ما يـتصل بالـعملة -  وهي
صـادر ما يشير إلى قيـام العيوني بسك إحـدى مظاهر السيـادة للدول - فلم جند في ا
ـتداولة أيـام العبـاسي كان عـملة خـاصة بهم بـيد أن استـعمالـهم للدنـانير الـذهبية(٤١) ا
شائعـاً ولعلهم اكتفوا بتداولـها رغبة منهم في االحتفاظ لـلعباسي بالوالء االسمي الذي

سكوكاتهم والدعاء لهم في اخلطب على منابر البالد. اليتجاوز التعامل 
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صـادر متعدداً فقـد أطلق عليها أما االسم الرسمي للـدولة العيونـية فقد جاء في ا
لوك(٤٣)واألمراء وأرى أن وسم هذه لكة(٤٢)وسـلطنـة وإمارة كما نُـعت حكامهـا با اسم 
الدولـة باإلمـارة هو االختـيار األفـضل حملدوديـة النطـاق اجلغـرافي الذي تـشغله سـلطـتها
ولقـربهـا من حاضرة اخلالفـة العـباسيـة وحرص األمـراء العيـونيـ على الـتظاهـر بالوالء

االسمي لهم وتوثيق العالقة بهم٠

وصفوة القـول إن اإلمارة العيـونية قد استـكملت على يـد مؤسسها األمـير عبدالله بن
علي كـافة مقـومات السـيادة واالستـقالل٠   وقد شمـلت اإلمارة في عهـده جميع أراضي
الـبحرين من الـبصرة شـماالً إلى عُمـان جنوبـاً ومن الدهنـاء غرباً إلى اخلـليج وما يـتبعه

من جزر شرقاً .

وقـد تــضـاربت الــروايـات في ســنـة وفــاة األمـيــر «عـبــدالـله بن عــلي» فـقــد جـاء في
مخـطـوطـة الـديوان أن حـكـمه دام سـتـ سنـة وذلك مـنـذ أخـرج الـقرامـطـة سـنة ٤٤٠هـ
ـراد سـنة ٤٦٩هـ أو سـنة ٤٧٠هـ حـيث تـمت له اإلطاحـة بـحكـمـهم وتسـلم مـقالـيد ولعل ا
ـديـرس بالـقـول إن حـيـاتـه امتـدت حـتـى سـنة ٥٢٠هـ الـسلـطـة فـي األحـسـاء فقـد قـطـع ا
ـوافق ١١٢٦م وقـد أمـضى فـي احلكـم مـدة نصـف قرن وكـانـت وفاتـه في حـدود سـنة ا

وافق سنة ١١٢٦م(٤٤) . ٥٢٠هـ ا

ـوافق سـنـة ١٠٩٠م فقـد انـتقل ويـفـترض الـعـمّاري(٤٥) أن وفـاته في سـنة ٤٨٤هـ ا
األميـر «عبـدالله الـعيـوني» إلى جوار ربه في الـعقـد الثـاني من القـرن السـادس على وجه
ـلـك زهـاء خـمــسـ سـنــة حـافـلــة بـاألحـداث اجلــسـيـمـة الـتـقــريب بـعـد أن أمــضى في ا

والبطوالت الفذة .

تلك األحداث والـبطوالت التي جـعلت من األميـر «عبدالله» واحـداً من الرجال الذين
شرقة إلى أمـجاد بالده وإعادة الوجه بـرور بإضافـة الصفحـات ا أسهمـوا في اجلهاد ا
ـشرق الوضّـاء إليهـا وكان له رحـمه الله من البـن ثمـانية وست بـنات هم: «أبو مـحمد ا
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الـفضل وأبـو منـصور عـلي وأبوع لي احلـسن وأبو غـرير مـقلـد وأبو مـسيب ومـاجد
قرب : وضبار أو صبار ومسعود» الذي توفي في حياة أبيه يقول ابن ا

أبــــــــوعــــــــليٍّ وفــــــــضــل ذو الـــــــنـــــــــدى وأبـــــــو

مُـــــســـــيَّـبٍ وهـــــمـــــا حتت الـــــعـــــجـــــاجِ هُـــــمـــــا

ومِــــســــعَــــرُ احلــــربِ مـــــســــعــــود إذا خــــمــــدتْ

ومـــــاجــــد وابـنُ فـــــضلٍ خـــــيـــــرُهـــــا شِـــــيَـــــمــــا

هُــمُ بــــــــــــــنـــــــــــــــوه فــال مِـــــــــــــــيــل وال عُــــــــــــــزُل
وال تــــــرى فــــــيـــــــهمُ وَهْـــــــنــــــاً وال سَــــــأَمــــــا(٤٦)

✸✸✸✸
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الهوامش

العيون : قرية تقع على مشارف األحساء ياقوت احلموي : ج٤ ص ١٨٠ إلى ١٨١ .(١)
قرب: ص ٤٧٨ .(٢) مخطوطة ديوان ابن ا
قرب: ص ٤٧٨ .(٣) مخطوطة ديوان ابن ا
قرب: ص ٤٧٨ .(٤) مخطوطة ديوان ابن ا
قرب: ص ٤٧٩ .(٥) مخطوطة ديوان ابن ا
قرب: ص ٤٨٣ .(٦) مخطوطة ديوان ابن ا
قرب: ص ٤٨٣ وفي رواية أخرى ستة آالف فارس .(٧) مخطوطة ديوان ابن ا
ويعرف أيضاً بـ «أرتق بن أكسب» إلـيه تنتهي ملوك األرتقيـة تركماني األصل كان قد تغلب(٨)

على الشام وملك القدس سنة ٤٨٤هـ .
قرب: ص ٤٨٣ .(٩) مخطوطة ديوان ابن ا

قرب: ص ٤٨٣ .(١٠) مخطوطة ديوان ابن ا
قرب: ص ٤٨٣ .(١١) مخطوطة ديوان ابن ا
قرب: ص ٤٨٣ .(١٢) مخطوطة ديوان ابن ا
قرب: ص ٤٨٣ .(١٣) مخطوطة ديوان ابن ا
قرب: ص ٤٩٠ .(١٤) مخطوطة ديوان ابن ا
قرب ص٤٧٠ .(١٥) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا
قرب: ص ٤١٦ .(١٦) مخطوطة ديوان ابن ا
قرب: ص ٥٠٥ : ٥٠٦ .(١٧) مخطوطة ديوان ابن ا
عروفة .(١٨) إحدى القرى الشمالية باألحساء قريبة من بلدة الكالبية ا
قرب: ص ٤٩٠ .(١٩) مخطوطة ديوان ابن ا
قرب: ص ٤١٥ .(٢٠) مخطوطة ديوان ابن ا
قرب : ص ٤١٥  ٤١٦ .(٢١) مخطوطة ديوان ابن ا
قرب ص ٥٣٨ ٥٣٩ .(٢٢) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا
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قرب: ص ٤٨٥ : ٤٨٧ .(٢٣) مخطوطة ديوان ابن ا
قرب: ص ٤٨٦ .(٢٤) مخطوطة ديوان ابن ا
قرب: ص ٤٨٦ .(٢٥) مخطوطة ديوان ابن ا
قرب ص ٥٣٤ و٥٣٧ .(٢٦) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا
قرب ص ٥٤٠ .(٢٧) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا
قرب: ص ٥٤٠ .(٢٨) مخطوطة ديوان ابن ا
قرب ص ٥٣٨ .(٢٩) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا
قرب ص ٥٣٨ ٥٤٠.(٣٠) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا
قرب : ص ٤٨٩ .(٣١) مخطوطة ديوان ابن ا
قرب: ص ٥٠٥ .(٣٢) مخطوطة ديوان ابن ا
قرب: ص ٥٠٦ ٥٠٧ . (٣٣) مخطوطة ديوان ابن ا
ظلة .(٣٤) الشتر : كلمة فارسية تعنى ا
أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري: أنساب األسر احلاكمة في األحساء القسم األول ص ٦٣٠ .(٣٥)
قرب: ص ٥٠٧ .(٣٦) مخطوطة ديوان ابن ا
قرب: ص ٥٠٥ .(٣٧) مخطوطة ديوان ابن ا
ال : تاريخ هجر ج٢ ص ٥٨٤ .(٣٨) ا
قرب: ص ٤٤٩ ٥٠٠ .(٣٩) مخطوطة ديوان ابن ا
قرب  ص ١٦٦وأنساب األسر احلاكمة :القسم األول ص ٦٣٠.(٤٠) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا
ص ٥٤١ إلى ٥٤٥ .(٤١) قرب عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا
قرب ص ٥٥٩  ومخطوطة الديوان ص ٥٠٩ .(٤٢) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا
(٤٣). ٥٢٥   ٥٥٦ قرب ص ١٦٣  عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا
ديرس : ص ٩٨ .(٤٤) ا

(٤٥) العماري : ص ٤٩ .
قرب ص ٥٣٤ - ٥٣٥ .(٤٦) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا

✸✸✸✸
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الفصل السادس

اإلمارة العيونية من االزدهار إلى التمزق واالنقسام
وافق سنة ١١٢٦م : أ ـ إمارة «الفضل بن عبدالله بن علي العيوني» سنة ٥٢٠هـ ا

ـلك بـعــد وفـاة أبـيه  «عـبــدالـله» وفي أيـامه عمّ تــبـوأ «أبـومـحــمـد الـفـضل» سـلــطـة ا
االستقرار والرخـاء أرجاء البالد حيث أبـدى عناية فائـقة في إنعاش احليـاة االقتصادية
وتفقد أحوال الناس وإصالح شؤونهم والعمل الدؤوب على حماية البالد وصد األعداء
صاحلهم في وتـقليم أظفار العـابث باألمن وقطاع الـطرق فأقبل الناس عـلى االشتغال 
الــزراعـة والـتــجـارة وغــيـرهـمــا من ألـوان الــنـشــاط االقـتـصــادي وبـغــيـة إصالح أحـوال
متدة من راعي في األراضي ا ستضعف من شعبه فقد حمى إلبلهم مع إبله بعض ا ا

قرب : ثاج إلى قطر وفي ذلك يقول ابن ا
مـــــــنــــــا الـــــــذي حـــــــاز مـن ثــــــاجٍ إلـى قـــــــطــــــرٍ

وصــــيّـــــر الـــــرملَ مـن مـــــال الــــعـــــدوّ حِـــــمى(١)

لكته ونواحـيها لكبح جماح رجال البادية وكان «الفضل» كثـير التنقل ب بوادي 
راعي من حماه والقضاء على قطاع الطرق يُذكر أنه خرج ذات يوم منفرداً إلى بعض ا
ورأى أعرابياً يـرعى إبله فيها ومعه آخر يـقول له : ويحك أال تخاف من األمير «فضل بن
ـكــان من حــمـاه ? فــأجــاب الـرجل عــبــدالـلـه» عـلى مــالك ونــفـسـك وأنت تـعــلم أن هــذا ا

مستبعداً معرفة الفضل بذلك رافعاً صوته :
مـــــتـى يــــــلـــــتــــــقــي مَنْ نــــــارُ «بــــــردٍ» مـــــحــــــلّهُ

? (٢) وآخـــــــرُ ســــــــوديٌّ بـــــــعـــــــيـــــــد مـــــــذاهـــــــبُهْ

فسـمعه «الفضل» فقال: «الـساعة يا أخا العـرب» فبُهت الرجل وعد ذلك من غرائب
قرب بقوله: االتفاق وإلى هذه احلادثة يشير ابن ا
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فـــــــلـم يـــــــســـــــتـــــــتـمَّ الـــــــقــــــــولَ حـــــــتـى إذا بهِ
يـــــــســـــــايــــــره والـــــــدهـــــــرُ جـمٌّ عــــــجـــــــائـــــــبُــهْ

فــــــقــــــال لـه اآلنَ الــــــتــــــقــــــيـــــــنــــــا فــــــأرعــــــدتْ
فـــــــــرائـــــــــصُـه واجلـــــــــهــلُ مُـــــــــرٌّ عـــــــــواقـــــــــبه

ومَـنْ تـــــــــــــــلــــــــــــــــكــمُ آبـــــــــــــــاؤه وجــــــــــــــــدودُهُ
فـــــمـن ذا يـــــســــــامي فــــــخــــــرَه أو يُـــــقــــــاربه(٣)

ـا جـرت به األلـسـنـة كـشاهـد عـلى كـرم الـفـضل واهـتـمـامه الـبـالغ بـأمـور رعـيته و
نكـوب في مياه اخلليج وأحـوال الوافدين إلى بالده وإقالة عـثراتهم موقفه من الـتجار ا
قـرب أن جماعة من الـتجار قصدوا وكان في حديثه مـعهم كما يـذكر شارح ديوان ابن ا
البحـرين فانـكسـرت بهم الـسفـينـة فتمـكنـوا من النـجاة بـعد أن غـرقت أموالـهم وقد بعث
ن غـاص عـلى أمـوالهم فـاسـتـخـرجوا أكـثـرهـا وأعطـى كل واحد من األمـيـر «الفـضل» 
الـتجار مـثل الذي كـان قد فقـد وكان من بيـنهم رجل أعطـاه مائة ألف ديـنار اشتـرى بها
جواهر وصعد إلى الـبصرة وعندما عرضها للبيع هـناك استدعاه السلطان في البصرة
وقال له: «أحضر لي أحـسن ما عندك من اجلواهر» ففعل وصار الـسلطان يدفع للتاجر
عـما قـيمـته ألفـان ألفـاً وعما قـيمـته ثالثة آالف ألـف وأقل فـضحك الـتاجـر فتـعجب منه
ال خـذه بال قيـمة فإن هـذا كله وغيـره هبة الـسلـطان ثم قال الـتاجر: «مـا أردته من هذا ا
لي من رجل عـربي» فـقال الـسـلطـان : «ويـلك ومن هـذا الـعربي?» فـقـال الـتاجـر: «األمـير
الفـضل بن عـبـدالـله بن عـلي الـعـيونـي» ملك الـبـحـرين وقص عـلـيه قـصـته من أولـها إلى
آخـرها فـأمـر الـسلـطـان في احلال بـجـام من شـراب فأوتي بـه فقـام واقـفاً وأخـذ يـشرب
ا هـو إقرار لـلفـضل بن عبـدالـله العـيوني بـالفـضل على وقـال : «إن شربـي هذا قـائمـاً إ

قرب: الكل بال منازع» وصار يشتري من التاجر بالثمن الذي يحدده يقول ابن ا
مـــــنّـــــا الـــــذي قــــــام ســـــلـــــطـــــانُ الــــــعـــــراق لهُ

ــــدى والـــــبُـــــعـــــدُ بـــــيـــــنـــــهـــــمــــا(٤) جـاللـــــةً وا

وفي عــهــد «الـفــضل» اتــســعت الـدولــة واتــخــذت مـكـــانــاً مـرمـــوقــاً في الــعالقــات
اخلـارجيـة وكـان قد أقـر أخاه «عـليـاً» أميـراً على جـزيرة أوال(٥) وأخـاه «احلسن» أمـيراً
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على األحساء كمـا اتخذ من مدينة القطيف مـقراً لكرسي حكمه ثم نقله إلى جزيرة أوال
وقد وافاه األجل صريعاً على يد بعض خدمه في جزيرة تاروت سنة ٥٢٥هـ (٦).

وتـذكـر روايـة أخرى أن وفـاة «الـفـضل» كـانت في حـيـاة أبـيه حـ كـان أمـيـراً على
جزيـرة أوال والـقـطـيف وأن ابـنه «أبـا سـنـان» تسـلم احلـكم بـعـد وفـاة جـده «عـبدالـله بن
كن القـول معهما كن رفض هذه الـرواية لوال إشارتـان في مخطوطة الـديوان  علي» و

لك في حياة أبيه. أن األمير الفضل تولى مقاليد ا

لك ـقـالـيـد ا عـاصـرين حـول تـولي «الـفـضل بن عـبـدالـله»  وتـخـتـلف آراء الـكـتـاب ا
ديـرس مثالً وتـاريخه ومـدته وتـداخل هذه الـواليـة مع والية ابـنه «أبي سـنان مـحمـد» فـا
بـاشرين للملك في األحساء يرفض هـذه الوالية ويُسقط «الفضل» من سـلسلة احلكام ا
وافـق سنة ١٠٩٠م ووفـاة أبيه في حـدود سنة ويجـعل وفاة «الـفضل» في سـنة ٤٨٤هـ ا

وافق سنة ١١٢٦م . ٥٢٠هـ ا

(٧) :«كيف علـومة من قصور فيـقول متسائالً أما العمّاري فـيسجل ما يـشوب هذه ا
يضـم مؤسس الدولـة «عبـدالله» أوال إلى حـفيـده «محـمد بن الـفضل» فـيعـزل ابنه «عـلياً»
ـيـزاته اخلـاصـة» واألمـر اآلخــر أن تـاريخ «الـفـضل» صـريح عن اإلمـارة مـهـمـا كــانت 
الداللـة على سيـادته على احلكم دون مـنازع وأن أخويه «عـلياً واحلـسن» كانا مـنضوي
حتت تلك السـيادة كأمر ال بـد منه حسب األعراف القـبلية ثم يـشير إلى غيـاب شخصية
ؤسس «عـبدالـله» عن مـسرح األحـداث طيـلة أيـام حكم «الـفضل» ويـرجع التـداخل ب ا
ـا كان عـيّن ابـنه «محـمـداً» أميـراً عـلى القـطـيف بدالً مـنه بـعد «الفـضل» وابـنه إلى أنه ر
تـوليه احلكم وتفـرغ هو لبـسط سيادة الدولـة على منـاطق التهـديد اخلارجيـة أي البادية
فالديوان يـذكر أنه كان ال يقيم بـبلد بل هو مـرة في األحساء ومرة بالـقطيف ومرة بأوال
في «الفالة» وكان بقاؤه في الفالة أكثر لـيقطع غوائل البوادي عن البحرين ويعتبر قول

قرب في «الفضل»: ابن ا
هـــمـــام حـــمى الـــبـــحـــرينَ سَـــبْـــعـــاً ومـــثـــلَـــهــا

(٨) َ وســــارت في الــــفــــيـــافـي كــــتـــائــــبُهْ ســـنــــ
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نـصـاً قـاطـعـاً عـلى أن احلـكم آل إلى «الـفـضل» وأنه كـان يـتـجـول في أرجـاء إمـارته عـلى
أسـاس أنها كل واحـد وال يرى هنـاك حتديداً دقـيقـاً لسنـوات حكم «الفـضل» ولكنّ ابنه
وافق سـنـة ١١٢٦م فـهو يـفـترض أن «مـحمـداً» تـولى إمـارة القـطـيف بـعد سـنـة ٥٢٠هـ ا
ـوافق سـنــة ١٠٩٠م ولـيـست وفــاة «الـفـضل» وأن وفــاة «عـبـدالــله» كـانت سـنــة ٤٨٤هـ ا
حكمه امـتد إلى سنوات طـويلة حتـى سنة ٥٢٠هـ لذا فـهو يرجح ما يـذهب إليه في توليه

احلكم بعد أبيه .

ـتضاربـة واآلراء اخملتلفـة فإنني أرى أن «الفـضل» قد باشر  وإزاء هذه الروايات ا
قـرب واضـحـة الـداللـة على ذلك واليـة احلـكم فـعالً واإلشـارات في شـروح ديوان ابـن ا
ثـال قـول تاجـر الـلؤلـؤ لـسلـطـان البـصـرة في إجابـته عن سـؤاله ح منـهـا على سـبـيل ا
سـأله عمن وهبه الـلؤلؤ ? قـال التاجر :«األمـير الفـضل بن عبدالـله بن علي العـيوني» ملك
الـبحـرين كما أرجّح أن وفـاة والده كـانت في سنـة ٥٢٠هـ أو بعـد ذلك فقـد نصت بعض
ــعــلـوم أنه ــقــرب عــلى أن مــدة حـكــمه خــمــســون عــامـاً(٩) ومن ا روايــات شــروح ابن ا
استصفى ملك الـبحرين في العام السـبع بعد األربـعمائة فإذا أضفت إلـيها اخلمس
عـاماً الـتي هي مـدة حكـمه صـارت تـساوي خـمـسمـائـة وعشـرين عـاماً. وتـذكـر رواية في
مـخـطـوطـة الديـوان أن له في احلـكم مـنـذ أخـرج القـرامـطـة من األحـساء سـتـ عـاماً(١٠)
ا وهذا يـعني أن وفاته كانت في أواخر العـقد الثالث من القـرن السادس الهجري أو ر
راد مـنذ خـرج لقـتال الـقرامـطة وهـو ما ذهـبت إليه بـعض الروايـات من أنه شرع يكـون ا
في االستـعداد حلرب الـقرامـطة ومنـاوشتهـم منذ عـام واحد وستـ بعـد األربعمـائة وقد
ـذكـورة أيـضاً أن األمـيـر «عـبدالـله» قـد تـقـدمت به السن كـثـيـراً وقد جـاء في اخملـطـوطة ا
أدركه الـكبر والـضعف حتى أنه لم يعـد قادراً على سل الـسيف من غمده(١١)وكان أوالده
كن الـقول أن ابنه «الـفضل» قد تـولى السلـطة وباشر الـكبار قد مـاتوا آنذاك ومن هـنا 

لك . إدارة شؤون ا

كن الـقطع بالـقول فيـها على أمـا تاريخ وفاة «الـفضل» ومـدة مكثه في احلـكم فال 
ا كان اغتياله في حياة أبيه سـواءً في سنة ٥٢٠هـ أو قبلها حينئذٍ ال وجه التحديد فـر
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قرب فيه «همـام حمى البحرين سبعاً ومـثلها» أن مدة ملكه أربعة راد بقول ابن ا يكـون ا
دة وإن لك هـذه ا ـهام حـمايـة الـبحـرين وإدارة شـؤون ا راد أنه قـام  عـشر عـامـاً بل ا
وقـعت في عهـد أبيه فأعـطى نشـاطه ذلك االنطـباع بأنه مـلك البـحرين وأن األربعـة عشر
ؤسس عن ـا تفـسـر هذه اإلشـارة غيـاب األميـر ا عـاماً هـذه تمـثل عـدد سني حـكمه ور
مـسـرح األحداث كـمـا جتعل انـتـقال الـسـلطـة بـعد اغـتـياله إلى ابـنه «مـحمـد أبي سـنان»
مـقبولة أيضاً جـرياً على ما تقضي به تـقاليد احلكم الوراثي من انـتقال احلكم لالبن بعد

وفاة أبيه .

ـلك وازدهـار احلـيـاة وصـفـوة الـقـول أن عـهــد «الـفـضل» يـعـتــبـر عـهـد اسـتـتــبـاب ا
االقـتصادية واالجتماعـية فقد شمل حكـمه كافة أجزاء بالد البحرين كـما تمتع باحترام
حـكـام الـبالد اجملـاورة وإقــامـة الـعالقـات الـطــيـبـة مـعـهم وكــان عـلى جـانب من األخالق
الـفـاضلـة في مـقدمـتـها الـشـجاعـة والـكرم وله من األبـنـاء: «أبوسـنـان محـمـد» الذي ولي
احلـكم بعـده و«أبوشـبيب جـعـفر» و«أبـوفراس غـرير» وقـد كانـوا من أكثـر الرجـال ثراءً

بالسيرة احلميدة في البطوالت واجلود .

وافق ١١٣٠ - ١١٤٣م: ب  ـ إمارة «أبي سنان محمد بن الفضل» من ٥٢٥- ٥٣٨هـ/  ا

لـك خلـفاً ألبـيه وقـد اتخـذ بـعد تـولـيه عدداً من تـولى «مـحمـد بن الـفضل» مـقـاليـد ا
لك من األحساء إلى القطيف وجعل همة والالفتة للنظر فقد نقل عاصمة ا اإلجراءات ا
ابن عـمه «أبـا مقـدم شـكر بن عـلي» أمـيراً عـلى األحـساء وأسـنـد إمارة جـزيرة أوال إلى
ا يعني أن عـميه «احلسن وعلـياً» لم يعودا يـشغالن مهام اإلمـارة فيهما أخيه «غريـر» 
ـهـام مـنـذ وقت بـعيـد وإذا كـان لـنـقـله كرسـي احلكم من رغم أنهـمـا كـانـا يـزاوالن هذه ا
عاذير بـاعتباره اإلقلـيم الذي كان األمير «مـحمد» قد تولى األحساء إلى القطـيف بعض ا
إمارته وقضى فـيه سحـابة عمـره فإنـنا ال جند أسـباباً واضـحة لـتواري عمـيه عن مسرح
الـقيـادة اإلدارية لـلدولـة وليس أمـامنـا سوى االجـتهـاد في تلـمس هذه األسـباب وهي ال
لك البن : األول : أن يـكونـا غـير راضـي عن انـتـقال مـقـاليـد ا تخـرج عن أحـد احتـمـال
ـؤسس يجـعلـهما أخيـهمـا «محمـد» وهمـا على قـيد احلـياة وإن كـفاءتـهما وقـربهـما من ا
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ــلك عـلى بــيت «الـفـضل» ــا يـعـنـي قـصـر ا أكــثـر اسـتــحـقــاقـاً في تَـبــوّء عـرش اإلمـارة 
واسـتــمـراره فــيه لـذا آثــرا الـتـخــلي عن مــنـصـبــيـهــمـا واالبـتــعـاد عن مــجـرى األحـداث
س في عـميه عـدم االرتيـاح من تولـيه فأوجس واالحتـمال اآلخـر أن األميـر «محـمـداً» قد 
خـيـفـة مـنـهـمـا وعمـد إلى تـنـحـيـتـهـمـا عن عـمـلـهمـا كـإجـراء احـتـرازي يـحـد من نـفـوذهـما
ـا الحظ أن موقف عمـه «علي» أكثـر لينـاً فسعى لـلتودد وقـدرتهمـا على الـعمل ضده ور

إليه بتعي ابنه «شكر» في إمارة األحساء .

وفي األحـداث التـالـيـة مـا يعـزز رجـحـان هـذا االستـنـتـاج وعـلى الـعمـوم فـقـد سار
األمـير «أبـوسـنان مـحمـد» في حـكم البالد سـيـرة أسالفه فلم يـدخـر وسعـاً في احلرص
عـلى اسـتتـباب األمن والـتيـقظ الـشديـد ألطمـاع زعمـاء الـقبـائل ومن ب هـؤالء من حاول
اخـتبـار قـوّته ومـدى سيـطـرته وضـبطـه لألمور من ذلـك أن أحد زعـمـاء العـشـائـر ويدعى
«حماداً النـائلي» من األخالف طمع في اغتـصاب حكم األحسـاء فسار لهـذه الغاية على
رأس جمع مـن عامة أهل األحساء دانوا لـه بالوالء والطاعة فـأغاروا على البالد والزالوا
يـباكـرونهـا ويراوحـونـها بـالغـزوات ثالث يـومـاً وبعـد مقـتـلة عـظيـمة تـمـكنـوا من اقتـحام
األبواب ودخلـوا البلد فتـصدى لهم أميـرها «أبومقـدم شكر بن علي» وأبـناء عمومته وكل
من يحـمل السالح من وجـوه قومه وجـنـده واغتـنمـوا فرصـة اشتـغالـهم بالـنهب فـحمـلوا
عـلــيـهـم حـمــلـة صــادقـة ســقط خاللـهــا قـتــلى كـثــيـرون وتــعـقــبـوهـم حـتى أخــرجـوهم من
اجلرعاء(١٢) ويُحكى أنه وُجـد فيهم موتى بال ضرب سالح فبعـد تلك الواقعة أيسوا من
عركة باخلائس(١٣) وإلى ذلك الـبالد وبعثوا يطـلبون الصلح فـصاحلهم وسُمي موضـع ا

قرب قائالً: يشير ابن ا
مــــــنــــــا الـــــذي عــــــامَ حـــــربِ الــــــنــــــائـــــلـي جال

يـــومَ الـــسُّـــبَــيْـعِ ويــومَ اخلـــائسِ الـــغُـــمَـــمــا(١٤)

ــعـركـة جــرت في زمن حـكم «أبي وفي هـذه الـروايــة داللـة واضـحــة عـلى أن هـذه ا
سـنـان محـمـد بن الـفـضل» وأن «أبامـقـدم شـكـر بن علــي» كـــان آنـذاك أمـيـراً مــن قبــل
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«أبي سـنـان» على األحـسـاء ولم تـقع في أيـام ملك «أبي مـقـدم شـكر بن عـلي» وقـد جاء
في شـرح الــديـوان أن مـلك الـبــلـد يـومـئــذٍ «أبـوسـنـان» وهـو نــازل في الـقـطـيـف ومـولّـيـهـا

«أبومقدم شكر بن علي» .

وإذا كـان اليأس من اغـتصاب األحسـاء قد تسرب إلى نـفس «النائلي»(١٥) وأتباعه
ـحـاولـة جـريـئة فـإن «غـفـيـلـة بن شـبـانـة» رئـيس بـني عـامـر لم يـيـأس من ذلـك فـقـد قـام 
رة إلى األمـير «أبي سـنان» مبـاشرة وقد قـابلـها «أبوسـنان» بكل شـجاعة وجههـا هذه ا
قرب : إن غفيلة أراد احللول وقت وإقدام فكان من حديثه كما يـقول شارح ديوان ابن ا
ا الـقيظ على القطيف وفـيها «أبوسنان» فـبعث إليه «أبوسنان» بـأالّ يحل على القطيف وإ
األحسـاء حتـتمـلك غـير احـتـمـال القـطـيف فأبى «غـفـيلـة» إال حـلـول القـطـيف وأرسل إليه
«أبوسنـان»: إن حلـلت القطـيف قاتـلتك فنـزل رغم معـارضة «أبي سنـان» له فحـمل عليه
«أبـوسنـان» ومن معه حـملـة هائـلـة فهـزم «غفـيلـة» واستـولى علـى حلـته وقطع أطـناب بـيته
ـة عـلى قـوم «أبي سـنـان» وقت ورمى بـهـا عـلى األرض فـعـطف «غـفـيـلـة» من بـعـد الـهـز
اشــتـغـالــهم في الـنــهب فـانــكـسـر أصــحـاب «أبي سـنــان» ولم يـثــبت غـيـره فــحـاطـوا به
فضربهم بـالسيف حتى قـتل منهم جماعـة من جملتـهم رجل شقه نصف بـضربة فسُمّي
«الـشـقّاق» فـانزاحـوا عن وجـهه وسار ولم يـجـسر أحـد عـلى تعـقبـه إلى أن وصل البـلد
ورجع «غفيلـة» بعد الواقـعة إلى األحسـاء ونزل في كنف األميـرين «علي واحلسن» عمي
ـا يـوحـي بـوجود «أبي سـنـان» كـمـا حـظي بـالـتـرحـيب مـن أمـيرهـا «أبـي مـقـدم شـكر» 
حتـرك عسـكـري مـنـسق يـعـتـزم الـقـيـام به ضد األمـيـر «مـحـمـد» بـنـو عـامـر الذيـن شدهم
احلـن إلى اسـتـعادة نـفـوذهم وأعمـامه الـطامـعـون في انتـزاع الـسلـطة مـن قبـضته وإن
مـحاولـة «غـفيـلة» ومـراغـمته بـالنـزول في الـقطـيف لم تـكن إال مقـدمة لـذلك الـتحـرك حيث
أراد اسـتدراجه وجره إلى مجـابهة شـاملة تتم فـيها تـصفية احلـسابات وبـالفعل جنحت
احملـاولـة بـ األميـر «أبي سـنـان» من جـهة وأعـمـامه وأنـصـارهم من جـهة أخـرى فـتـطور
سـلح حيث اسـتحـالت شكـوك األميـر في أعمـامه إلى يق اخلالف إلـى حد الصـراع ا
بادرة إلجهـاض محاولتهم التآمـرية ضده والقضاء على الـفتنة في مهدها فـاتخذ زمام ا
فسـار على رأس جـيش كثـيف من أهل القـطيف قـاصداً األحـساء وهـناك وجـد خصومه
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وعلى رأسهم أعـمامه قـد أخذوا األهبـة لقـتاله ودحره فـدارت ب الطـرف مـعركة طـاحنة
ـة بـعـســكـر الـقـطـيف وخـر األمـير انـتـهت بـالـظـفـر جليـش األحسـاء حـيث حـاقت الـهـز
عركة كـمـا قُتل من جيشه عـدد كبير في طلـيعتهـم أخوه «أبوسنان» صريـعاً في أرض ا
وافـق سنة ١١٤٣م فانطـوت بذلك صفحة من «أبـوشبيب جعـفر» وذلك في سنة ٥٣٨هـ ا
ـا اتسم بـه عهـد «أبي سـنان» من أكـثـر الـصفـحـات إشراقـاً في تـاريخ الـدولـة الـعـيـونيـة 
استـقرار وأمن ورخاء وازدهـار في احلياة االقـتصاديـة واألدبية يـوضح ذلك ما جاء في
ـقــرب بـصـدد ــقـرب وشــروحه من روايــات مـنــهـا قـول شــارح ديـوان ابـن ا شــعـر ابن ا
ال كـثير من الذهب احلديث عن كرم «أبي سـنان» أن عاملـه على جزيرة أوال جـاء إليه 
واللؤلؤ واجلوهر وكان في اجمللس رجل من أهل العراق يعرف «بالثعلبي» وكان شاعراً
ال كـله «للثـعلبي» فـقال العـامل : هل تدري بـقيمة فـاضالً أديباً فـأمر األميـر بدفع ذلك ا
ال ? فـقـال : وكـم ذلك ? فـعـد كـثـيـراً وذكـر قـيمـة جـوهـرة فـيـه بألـف ديـنـار فـقال : هـذا ا
ادفـعوا إلـيه فـما أراه كـثـيراً كـما تـقـول ولو كـان أكـثر من هـذا لـكان أحب إليّ فـانـشقت

قرب : مرارة العامل من الغم فمات يقول ابن ا
مــــــــنّـــــــا الــــــــذي مِن نَــــــــداه مـــــــات عـــــــامــــــــلُـهُ

غــــمّـــاً وأصــــبـح في األمــــوات مُــــخــــتــــرَمـــا(١٦)

وهكذا مات األميـر «أبو سنان محمد بن فضل بن عبـدالله بن علي العيوني» بتدبير
من عـمـيه «أبـي مـنـصـور عـلي بن عـبـدالـله واحلـسـن بن عـبـدالـله بن عـلي» بـعـد حـكم دام
وته أثر بالغ األسى في نفس الشاعر الثعلبي فقد ثماني عشرة سنة أو يزيد وقد كان 
جـاء إلى األحساء في مـلك األميـر «أبي منصـور علي بن عبـدالله الـعيوني» وخـرج لزيارة
قبر «أبي سنان» وح صار القـبر منه على مدى البصر نزل عن فرسه ومشى حتى بلغ

القبر فانكب يبكي وقال:
عـــــــــــزيــــــــــــزاً أن أُعـــــــــــاتـب فـــــــــــيــكَ دهـــــــــــــراً

ـــــــــــعـــــــــــنــــــــــفـــــــــــيــهِ قـــــــــــلـــــــــــيــالً هـــــــــــمُّــه 
ـــــــــلـــــــــوكَ ولــــــــسـتَ فــــــــيـــــــــهـم وأن ألــــــــقـى ا

وأن أطـــــــــــــــأ الـــــــــــــــتــــــــــــــرابَ وأنـتَ فــــــــــــــيـــه
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ثم التفت إلى قبر أخيه «أبي شبيب جعفر بن الفضل» بإزائه وقال :
أعـــــــــــجــــــــــوبـــــــــــة مـن عــــــــــجـب الـــــــــــدهــــــــــــرِ

إطــــــــبــــــــاقُ لـــــــــوحــــــــ عـــــــــلـى بــــــــحــــــــرِ(١٧)

ـاً ماجـداً من خـبره بـهذا الـصدد أن ابن عـمه أبا مـقدم وكـان أبو شـبيب هـذا كر
مات له فـرس فلـما بـلغه ذلك بـعث إليه أربـع جواداً خـلفـاً فيـها فأخـذ أبو مـقدم واحداً
ورد الـبـاقي فـأعـادهـا أبــو شـبـيب ثـانـيـة إلـى ثالث مــرات واخلـيل تـذهب وجتيء(١٨) ثم
نادى أبو شبـيب في من عنده بنـهبها وكل مـا في اإلسطبالت من اخليـل ومن حاز شيئاً
فـهو له فانـتهبـوها كـلها وكـان كلمـا خرج من مـنزله أخذ مـعه شيئـاً من الدنـانير وفـرقها

قرب: على من يعترض طريقه من ذوي احلاجة يقول ابن ا
مـــــنــــــا الـــــذي أنــــــهبَ اصــــــطـــــبـالتِـه كـــــرمــــــاً

وَهْي اجلــــيـــــادُ الــــلـــــواتي فــــاتـتِ الــــقِـــــيَــــمــــا
وكـــــان إن ســــــار فـــــالـــــعِـــــقْـــــيـــــانُ تـــــتـــــبـــــعـهُ

لــــــســــــائـلٍ رُدّ أو مــــــســــــتــــــرفِــــــدٍ حُــــــرِمـــــا(١٩)

ويُذكر من أوالد «أبي سـنان» غرير وأبواحلس أحمـد ومن أبرز عماله «محمد بن
وت بـدر بن مـورق» فـقـد أسنـد إلـيه إمـارة الـرحل بـعـد األمـيـر مـقرب بـن احلسن(٢٠) و
«أبي سنان» بدأ النـزاع يسري في كيان الدولة العيونيـة وأخذت الفتنة تطل برأسها ب

أفراد األسرة الواحدة حتى كاد األمر يخرج من أيديهم . 

ج ـ الصراع ب األمراء العيوني وانقسام اإلمارة إلى قسم :

في أعقـاب وفاة األميـر «محمـد بن الفضل بن عـبدالله الـعيوني» سـارع أهل األحساء
ـنـصـور عـلي بن عـبـدالـله» كـمـا سـارع أهل الـقطـيف وأوال إلى إلى مـبـايـعة األمـيـر «أبي ا
مـبايـعة األمـير «احلسن بـن عبدالـله» وتعـود أسبـاب ذلك إلى عدة أمـور منـها اعـتقـاد القوم
ـؤسس ورفـض حـصـرهـا في ساللـة األمـيـر بــأحـقـيـة بـقـاء الـسـلـطــة في يـد أبـنـاء األمـيـر ا
«الـفضل» لدرء مـا قد يقع مـن صراع على الـسلطـة ب أفراد األسـرة العيونـية وما سـينجم
عن ذلـك من زعزعـة لألمن واالستـقرار إال أن هـذا التـوجه لم يـصل إلى حدّ احملـافظـة على



-   ١٧٤  -

وحـدة مـناطق الـبالد وتـمـاسـكهـا بل آثـر أهل كل مـنـطـقة أن يـوّلـوا عـليـهم من أبـنـاء األمـير
«عبدالله بن علي» األكثر قرباً منـهم واألكثر حظوة عندهم وهكذا جاء اختيار أهل األحساء
ـعـلوم أن كًال من هـذين قـد أمـضى مـعظم «لعـلي» وأهل أوال والـقـطـيف «للـحـسن» إذ من ا

سني عمره ومهام أعماله في اجلهة التي انتهت إليه رئاستها.

د ـ سير األحداث في اإلمارة:

ــا حتت يــده من أجــزاء الــبالد ومن يــبــدو أن كالً من هــذيـن األمــيــرين قــد قــنع 
الالفت لـلنـظـر أن األمـير «احلـسن» حـ آلت إلـيه السـلـطـة في القـطـيف وجـزيرة أوال لم
يتخذ من األخيرة مقراً لكـرسي حكمه رغم ما كان لها في نفسه من مكانة خاصة حيث
أمضى سحابـة عمره لإلقامة فيها وإدارة شؤونـها بل فضّل أن يجعل كرسي حكمه في
مـدينة القطيف وقـد يكون سبب ذلك رغبته في ترضـية أهلها والتودد إلـيهم وتضميد ما
تـركه رحيل مـحمـد بن الفـضل من جراح فـي نفوسـهم وهم األمـراء الذين آثـروا أن تكون
لك فـيها هـذا إلى جانب حرص ديـنة طيـلة أيـام حكمـهم حاضرة الـدولة وقاعـدة ا هذه ا
األمـير «احلسن» على مراقـبة حتركات أخيه «عـلي» في البر والبـحر وتقاسم والء سكان

البادية من القبائل وعدم االنعزال عنهم في جزيرة أوال .

صـادر إلى مـا يـجـري بـ األخـوين من تـنـافس في اسـتـقـطاب والء فـقـد أشـارت ا
ـثـال ما جـاء في شـرح ديوان ابن ـودتهم ومن ذلك عـلى سـبيل ا الـسـكان واالسـتـئثـار 
قرب فهو يقول بهذا الصدد : إن سبع رجالً من «عبدالقيس» يُعرفون بالدياسمة(٢١) ا
خـرجوا من األحساء ح مـلكها «أبو منـصور» خوفاً منه فقـصدوا األمير «أبا احلسن»
في الـقطـيف وح بـلـغوا بـاب القـصــر أمر بـإحضـارهم عـنده فـصعــدوا إلـيه وأشغـلهم
عـنـده بـاحلـديث وقـد أمـر لـهم بـدور و بـسـاتـ وأمـتـعــة وأوانٍ وذهب وفـرش وخـدم ومـا
يحتاجون إليه وحضره ذات يوم أربعون شاعراً فأعطى كل واحد منهم فرساً وإلى ذلك

قرب بقوله(٢٢) : يشير ابن ا
مـــــــنّـــــــا الـــــــذي جـــــــعل األقـــــــطـــــــاعَ مـن كــــــرمٍ

إرثـــــــاً تَـــــــوزّعه الـــــــورّاث مُـــــــقـــــــتَـــــــسَـــــــمــــــــا
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وجـــــــاد فـي بـــــــعض يـــــــومٍ وَهْـــــــو مـــــــرتـــــــفِق
بــــــأربـــــعــــــ جــــــواداً تــــــعـــــلـك الـــــلُّــــــجُـــــمـــــا

ـديرس(٢٣)أن هذا اإلجـراء قـد أثـار حـفـيـظـة األمـيـر «عـلي» فـسار «عـلي بن ويـرى ا
عـبدالله» إلى أخـيه معاتـباً فاسـتقبله «احلـسن» أحسن استـقبال وفي مـحاولة لـترضيته
ـيل إلى أن أقـطـعه بـلـدة الـظـهـران ويـعـارض الـعـمّاري(٢٤)هـذه الـروايـة فـيـقـول : ونـحن 
األمير الذي أقـطعه «احلسن بن عبـدالله» الظهران هـو «سليم بن مفـلح» وليس «علياً» إذ
إن «عليـاً» كان أميراً عـلى األحساء حـسب الرواية األولى فكـيف يقطـعه «احلسن» ما هو

ا الذي أُقطع هو «سليم بن مفلح» الذي يقول فيه : تلكاته? وإ جزء من 
وفـي سُـــــــلــــــيـمٍ لـــــــنـــــــا عــــــزٌّ ومـــــــفـــــــتـــــــخَــــــر

ومُــــــــفــــــــلِـح وهُــــــــمــــــــــا لــــــــلـه دَرُّهُــــــــمــــــــا(٢٥)

وتلتقي العبارة حول هذا األمير «سليم بن مفلح» الذي كان أقطعه األمير «أبوعلي»
الـظهـران فـنـزلـهـا وحرّم أن تـوقـد بـهـا غيـر نـاره مع الـعـبـارة: هـناك أقـطـعه بـلـداً تـسمى
الـظهران على ساحل البـحر ذات نخيل وثمار وحـرّم أن توقد بها نار للـضيافة غير ناره
ا يـدل على أنـها في «سـليم بن مـفلح» ولـيست حـتى مات والـفقـرة األخيـرة حتى مـات 
نصـور علي» وقول العماري إن الظـهران جزء من األحساء ال أساس له فهي في «أبي ا

جزء من القطيف(٢٦) .

صادر إلى ولم تكن العالقة ب األخوين خالية من التوتر والنزاعات فقد أشارت ا
بعض الوقـائع التي جرت بـينهـما منـها وقعـة في القطـيف قُتل فيـها األميـر «محمد بن
بـدر بن مـورق» وكـان فـارسـاً شـديـد الـبأس قـتـله أحـد أحـفـاد األمـيـر «احلـسن بن عـلي»

ويدعى األمير «سباع بن سليمان بن احلسن بن علي بن عبدالله العيوني»(٢٧) .

ا حل بالدولة العيونية من تمزق فقد استغل حكام جزيرة قيس(٢٨)الفرصة ونظراً 
ـلـك «بـاكـرزاز بن سـعـد بن وسـعـوا إلى بـسط ســيـطـرتـهم عـلى جــزيـرة أوال فـقـد قـام ا
ـسـيـر حـتى بـلغ جـزيـرة أوال ورست مـراكـبه هـنـاك قـيـصـر»(٢٩)صـاحب جـزيـرة قـيس بـا
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وانحدرت جموعه لناحية سترة(٣٠) وكانت أخبار هذه احلملة قد وصلت إلى األمير «أبي
علي احلـسن» فعدّ العساكر من أهل الـقطيف وسيّرها بقـيادة األمير «أبي مقدم شكر بن
علي» وفي سـترة التـحم اجلمـعان في قتـال مريـر جتلت فـيه شجاعـة األميـر «أبي مقدم»
ـقرب : حـمـلة مـهـولة صـبروا له ـغيـرين كـما يـقـول شارح ديـوان ابن ا حـيث حمل عـلى ا
فيهـا ساعة ثم انهـزموا فضرب فيـهم بالسيف حـتى جمد الدم عـلى كفه وعلى ذراع يده
وعلـى قـائم الـسـيف فـمـا تـخـلـصت يـداه حـتى سُـخّن لـهـا مـاء وصُبّ عـلـيـهـا فـذاب الدم
راكـب وكان وانـحلّ وتـخـلـصت يـداه ولم يـسـلم من الـغـزاة إال عـدد قـليـل شردت إلـى ا
ائة قتيل وأُسـر يومئذٍ «نامسار» ـذكور «باكرزاز» ألف وثـما عـدد القتلى من أصحاب ا

قرب: لك «باكرزاز» فلما أُتي به إلى األمير أطلقه وسيّره إلى قيس يقول ابن ا أخو ا
ويـــــــومَ سُـــــــتْـــــــرةَ مـــــــنـــــــا كـــــــان صـــــــاحـــــــبُهُ

القت بـه شــــــــامـــــــة واحلــــــــاشـكُ الـــــــرَّقِــــــــمـــــــا
ِ غــــــادر مـــــــنـــــــهـم مَعْ ثـــــــمـــــــانِ مِىءٍ ألـــــــفـــــــ

صـــرعى فـــكـم مُــرضَـعٍ من بـــعـــدهـــا يَـــتُـــمــا(٣١)

وقـد انتـقل األمـيـر «احلـسن بن عـبدالـله بن عـلي الـعـيـوني» إلى جـوار ربه في سـنة
وافـق سنـة ١١٥٤م بعـد أن أمـضى في حكم الـقـطيف وجـزيـرة أوال قرابـة أحد ٥٤٩هـ ا
عشـر عـاماً وله من األوالد ثالثـة هم: «شـكر وعـلي والـزير» ولـم يكـونـوا مؤهـل لـتـسلم

السلطة بعده حلداثة سنهم .

االنتقام «للفضل بن عبدالله بن علي»:

لم تـكن مراجل الـغـيظ والغـضب قـد هدأت في نـفـوس «آل الفـضل» بـسبب مـصرع
األمـير «أبي سـنان» عـلى يد أعمـامه وكذلك خـروج السـلطة من أيـديهم فـوجدوا في وفاة
«احلسن» وما تركه من فراغ في السلطة فرصة سانحة لالنتقام واسترداد احلكم فقفز
«أبوفـراس غرير بن الـفضل» عـلى عرش الـقطيف فـملـكهـا ثم أعدّ جيـشاً كـبيراً من أهل
القطيف زحف بـه إلى األحساء وشرع في شن الـغارات اخلاطفـة على أطرافهـا وأريافها
مـلحقاً بـها أضراراً فـادحة بغـية إضعاف قـوات عمه «علي» تـمهيـداً لإلطاحة به وسارت
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الـريـاح وفقـاً لـهـواه فـحلـت باألحـسـاء سـنـة عصـيـبـة فـقدوا فـيـهـا ثـمارهم ومـحـاصـيـلهم
تـواليـة الـتي كان يـشنـها الزراعـية من جـراء مـرض أصاب الـزرع من ناحـية والـغـارات ا
س «أبو منصور» ما تعانيه رعيته من على البالد األمير «غرير» من ناحية أخرى وح 
ا مشـقـة عظـيـمة أمـر بـفتـح اخملازن لـيـفرق مـا بـها عـلى الـناس وصـار يـأمر لـكل بـيت 
يـكفـيه من حنـطة وشعـير حـتى بلـغوا مـوسم احلصاد(٣٢) وعـندئـذٍ أمر مـناديـاً ينادي في
الـنـاس أن جمـيع مـا علـيهـم من حقـوق لألمـير قـد أسقـطـها عـنـهم وما زال يـغـدق علـيهم
ـعـيـشـية(٣٣) ولـعل «غـريـراً» قـد وجـد في هـذه الـسـنة الـعـطـايـا حـتى حتـسنت أحـوالـهم ا
عركة لصاحله فحشـد جيشًا كبيراً من أهل القطيف ومن وااله فرصة مواتيـة كي يحسم ا
من رجال البـادية وزحف بـهم على األحـساء فعـاثوا فـسادًا في الـثمار والـزرع إسهـامًا منه
في تصـعيـد األزمـة االقتـصاديـة احلـادة التي تـواجهـهـا البالد ثم الـتـحمـوا مع جيش «أبي
ة ـعركـة عن هـز ـوضع يـسمى الـسـليـمات(٣٤) واجنـابت ا ـنـصور» في مـعـركة طـاحنـة  ا
جـيش األحسـاء وُقـتل األميـر «أبـو منـصـور علـي» كمـا قـتل معه أيـضـاً عمه «أبـو مـدكور بن

بطال» وبلغ عدد القتلى من عسكر «أبي منصور» مائت واألسرى خمسمائة وعشرين.

وبعد هذه احلـرب عاد «غرير» إلى القطيف وبـايع أهل األحساء «أبا مقدم شكر بن
عـلي بن عـبدالـله الـعيـوني» وتـزعم رواية أخـرى أن الذي قـام بـقتل األمـيـر «أبي منـصور

نصور» وأنه ولي احلكم بعده . علي» هو ابنه «ا

ـديرس(٣٥)بـهـذه الروايـة يـقـول بهـذا الـصـدد : ال نعـرف األسـبـاب التي وقـد أخـذ ا
نصـور» الغتـيال أبيه غـير أنه يظـهر أن «علـي بن عبدالـله» قد عيّن ابـنه «شكراً» حـدت «
ا أثار ذلك حنق ابـنه األكبر «منصور» الذي كان يعـتقد بأحقيته في تولي وليـاً للعهد ور
نصـور علي» «حواري بن احلكم بـعد أبـيه فقام بـقتل والده وكـان من أبرز رجـال «أبي ا

رشيد بن حواري» فقد أسند إليه إمارة الرحل طيلة فترة حكمه(٣٦).

نصور» فإنه ورغم هذا االنتـصار الكاسح الذي حققه «أبوفـراس» على عمه «أبي ا
لم يظفـر باستالم السلـطة في األحساء فـكرّ راجعاً إلى الـقطيف ولم تطل مـدة حكمه فقد
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وافاه األجل بعد عام .

وقـد تمـيز «أبوفـراس» هذا بـسمات عـاليـة يتصـدرها الـكرم واجلود وله في ذلك من
قـرب عن كرم «أبي الـنوادر واحلـكـايات مـا يـربو عـلى اخليـال. يـقول شـارح ديوان ابـن ا
ناقبه  فتقدم «أبوفراس» فراس»: إن الثعلبي قدم عليه ذات يوم فأنشده شعراً نَوّه فيه 
إلى صـاحب خـزانته وأمـره أن يـدفع إلى الشـاعـر جمـيع مـفاتـيـحهـا ويـتنـحى عـنهـا وقد
وهب له جمـيع ما فـيهـا وكتب له كـتاباً لـلتـصرف في جـميع أمالكه عن مـعارضـته فقال
الـثعـلبي: «بعض هـذا غنىً وسـعة فقـال له األميـر : «خذه بارك الـله لك فيه وال تـراجعني
في شيء من ذلك فـقبّـل األرض ب يـديه وقال : «إني أسـأل األميـر وأطلـبه باحلـاضرين
ال لي ألف من هؤالء األكرمـ تمام ما أطلب فقال : مـا طلبك ? قال : أن آخذ من هذا ا
دينار ويكفيني فما زال به حتى أخذ أربعة آالف دينار وشكر له ودعا وخرج من عنده .

نصور بن علي بن عبدالله وبعد وفاته تـسلم مقاليد احلكم في القطيـف «غرير بن ا
اً شـهمـاً وقـد تمـيّـز بحب الـعـلم وأهله الـعيـوني» وكـان يلـقب «بـقوام الـدين» وكـان كـر
فــقـصــده الـشــعـراء واألدبـاء من أمــاكن بـعــيـدة فــوصـلـهـم وبـالغ في إكــرامـهم ومن أهم
األحـداث في عــهـده قــيـام حــاكم جــزيـرة قــيس في ١٣ من جــمـادى األولى ســنـة ٥٤٩هـ
هاجمة جزيرة أوال واالستيالء عليها ونهبها ثم االنسحاب منها(٣٧)بعد زمن قصير من
دخـولـهـا ولعـل غارتـه هذه كـانـت اختـبـاراً لـقـوة الـعـيـونـيـ فـقـد وجـد من أمـارات الـقوة
ا يقنع به عندهم ما أقنعه أن استمراره في احتالل البحرين سيكلفه ثمناً باهظاً فقنع 

القراصنة وقطاع الطرق .

وبعـد سـبع سـن أمـضـاها «غـريـر» هـذا في حكم الـقـطيـف وجزيـرة أوال قـتله ابن
عمه «هجرس بن مـحمد بن الفضل العيوني» وحل مـحله في حكمهما وذلك سنة ٥٥٦هـ
ـوافق سنة ١١٦٠م بيـد أنه لم يتمتع بالـسلطة سوى سـنة واحدة حيث وافاه األجل في ا

وافق سنة ١١٦١م . سنة ٥٥٧هـ ا
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وبـعـد أن ظل احلـكم في الـقـطـيف وجـزيـرة أوال كـرة تـتـقـاذفـهـا أقـدام أسـرتي «آل
يدان أبـناء «احلسن بن عبدالـله العيوني» فتـسلم مقاليد الفضل وآل منصـور» ظهر في ا
السلطة في هذين القطرين األمير(٣٨) «شكر بن احلسن» بتأييد ومؤازرة من أخويه «علي
والزير» وفي أيامه حاول أمراء جزيرة قيس مهاجمة جزيرة أوال واالستيالء عليها وقد
وافق مكث في احلكم زهاء ثمانية عشر عاماً(٣٩) وقد انتقل إلى جوار ربه سنة ٥٧٥هـ ا
سنـة ١١٧٩م فقـام مقـامه في احلكم أخـوه «علي بن احلـسن» وقد تـعرضت أثـناء حـكمه
جـزيرة أوال خلطـر شديد فـقد سيّر «بـاكرزاز» أميـر جزيرة قيـس حملة عـسكريـة بقيادة
«نامـسار» فـتـصدى األمـير «الـزيـر» للـمهـاجـم والـتحم مـعـهم في معـركة قـاسـية انـتهت
ـعركـة ما بـ قتـيل وجريح ـة بهم حـيث خر أكـثرهم في أرض ا بدحـرهم وإنزال الـهز
كـما وقع من تـبقى منـهم على قـيد احلـياة في األسر وكـان من ب األسـرى قائد احلـملة
«نـامـسـار» ولم تـطل مـدة حـكم األميـر «عـلي» فـسـرعـان مـا دب اخلالف بـيـنه وبـ أخيه
ـعـروف بـ «سـبـسب» حـيث ـسـجـد ا «الـزيـر» الـذي قـام بـالـفـتك بـه في جـزيـرة أوال في ا
ـكث بها سوى أربع يوماً فـقد استقال منها فحل تسـلم زمام السلطة بعده إالّ أنه لم 
مـحـله أحد أفـراد الـبـيت العـيـوني ويدعى «مـسـيبـاً» غـيـر أن هذا لم يـتـمتع بـاحلـكم سوى
صادر عن كيـفية خروجه من احلكم وال عن نهايته إالّ أن شهرين فحـسب وال تتحدث ا
احلـكم فـي القـطـيـف وجزيـرة أوال قـد عـاد إلى أبـنـاء «احلـسن بـن عـبـداللـه» مـرة أخرى
حيث تسلم مقاليد احلكم فـيهما «احلسن بن شكر بن احلسن بن عبدالله العيوني» وذلك
ــوافـق سـنــة ١١٨١م وقــد وافــاه األجـل صــريـعــاً عــلـى يــدي «شــكـر في ســنــة ٥٧٧هـ ا

وعبدالله» ابني «منصور بن علي بن عبدالله العيوني».

هـ ـ األوضاع السياسية في األحساء :

في أعـقـاب قتل األمـيـر «عـلي بن عبـدالـله بن عـلي العـيـوني» في مـعركـة الـسلـيـمات
تسلـم مقاليد السلطة في األحـساء ابنه «أبو مقدم شكر بن علي» وكـان يتمتع بالكثير من
الصـفـات احلمـيـدة واألخالق الـفاضـلـة فـقد كـان إلى جـانب مـا يتـمـيز بـه من الشـجـاعة
قرب: سـامي النـفس نبيل الـعاطـفة جواداً بـلغ من كرمه كـما يـقول شارح ديـوان ابن ا
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أنه مـرت عـلى الـنـاس سـنـة مـجـدبـة شـديـدة القـحـط فكـانت الـطـيـور في الـبالد جتـنح عن
الـصحراء فـأمر أن يوضع لـكل نوع من الطـير ما ينـاسبه من الـغذاء وينثـر ذلك لها في
قرب منوهاً بهذه السمة: األمكنة التي تقع فيها ومنع الصيادين من صيدها يقول ابن ا

ومُـــــطــــــعِـمُ الـــــطــــــيــــــرِ عـــــامَ احملـلِ فـــــاسـمُ بهِ
مـــنــا إذا صـــرّ خِـــلْفُ الـــغـــيثِ فـــانـــصـــرمــا(٤٠)

وقد تـقدم من حـديثه مع الـنائـلي أثـناء إمـارته على األحـساء من قـبل ابن عمه «أبي
لك «باكرزاز» ما عرف به سنان» وما أبداه من شـجاعة نادرة في معركة سترة(٤١) مع ا
ـوافق سـنة ١١٦٠م مـحله في الـشـجـاعة واجلـرأة واإلقـدام وقد تـوفي في سـنة ٥٥٦هـ ا
تـقريباً وقد ولي احلـكم بعده ابن أخيه «أبو ماجـد محمد بن منـصور بن علي بن عبدالله
العيوني» وكان «أبو ماجد» هذا على جانب من القوة واحلزم فقد أشاع األمن في ربوع
البالد وأوقف تعديات عشائر البدو وحدّ من نفوذهم فأوغر ذلك صدورهم عليه وعقدوا
الـعـزم عـلى استـعـادة نـفوذهم مـن خالل القـيـام بـبعض األعـمـال اإلرهـابيـة فـقـد جاء في
ناوئ لألحساء اجتمعوا وقصدوا «شبانة بن قرب أن جميع العرب ا شرح ديوان ابن ا
غـفيـلة»(٤٢) وهـو يومـئذٍ أمـير عـرب البـحريـن من عقـيل وغيـرهم وشكـوا إليه قـلة إنـصاف
األمير « أبي منصور» لهم وجرأة أهل الـبلد عليهم في ذلك الزمان فقال: جنازيهم حرباً
نـذلـهم بهـا ويـقل أذاهم ونـذيـقـهم بـأساً يـقع في قـلـوبـهم وأرادوا رأي «شـبـانة» في ذلك
فـقـال لـهم : ال تـعـجـلـوا فـأنـا أنـظـر وأنـتم تـنـظـرون وضـرب لـهم مـيـعـاداً يـراجـعـونه فـيه
ـيـعـاد وقـصـدوا «شـبـانـة» ولم يـتـخـلف من ذوي الـرأي أحـد فـقـال لـهم فـاجـتـمـعـوا في ا
«شبـانة» حـ رأى ميـلهم لـلحـرب عدّوا لي كم في األحـساء من فـارس يعـد عن كثـير من
الفـرسان فعـدّوا أربعـ فارسـاً ال يطاق نـزالهم فـقال «شـبانة» و«أبـو ماجـد» عن أربع
مــثل مـا عـدد من عـســاكـر «أبي مـنـصــور» ال نـطـمع أن نــقف بـ أيـديـهم وال نــقـاتـلـهم
فـاصبروا حـتى ينـتهي األمر(٤٣) وطول مـدة األمير «أبي مـاجد» مـا حاربـوا األحساء وال
أغـارت لهم عـلـيـهـا فرس وكـان «أبـو مـاجـد» يقـول : وددت أني أطـارد خـيل «عـامر» إلى

الليل ليوم كامل ومات ولم يظفر بذلك منهم لذلهم عن حربه .
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نـصور علي» ولم تكن الحظ أن هـذه احلادثة قد وقـعت في أيام جده «أبي ا ومن ا
في أيـام ملـكه هو وقـول «شبـانة»: اصـبروا حـتى ينـتهي األمـر فيه داللـة على أن مـراكز
القـوى في البالد وبخاصة رجال العـشائر كانوا يوالـون وضع اخلطط للمؤامرة التي من
شأنـها اإلطـاحة باحلـكم العيـوني أو إضعـاف مراكز الـعيـوني وسـلطـتهم للـحصول من
ورائهم على كل مـا ترجوه هـذه القوى من نفـوذ ومال وهو مـا أكدته األيام القـادمة يقول

قرب : ابن ا
مــــــنـــــــا الــــــذي مـــــــنـع األعــــــــداءَ هـــــــيــــــبـــــــتُهُ

حــــربَ الــــبـــــالدِ فــــمـــــا شــــدّوا لـه حُــــزُمــــا(٤٤)

وفي هـذا البـيت إشارة إلى قـوة شخـصيـة «محـمد» وهـيبـته بحـيث تراجع الـبدو
عن حـربه والـتمـرد علـيه عـلى الرغم مـن سوء سـيرته وعـسـفه حسب مـا قـيل عنه ومن
األحداث الـتي جـرت في عـهده ثـورة «ابـني بـطال» عـلى ابـنـيه أميـري األحـسـاء «فضل
وفاضل» فـقد قتل واحداً وقطع يد اآلخـر ولم يظفرا بحكم األحـساء وهربا إلى عُمان
ـنـيـة في سـنـة ـوالك إلى عـمـان وقــد وافـته ا وكـان ذلـك سـبب انـتـقـال من انـتــقل من ا

وافق سنة ١١٨٤م . ٥٨٠هـ ا

كن الـقول إن اإلمـارة العـيونـية قـد عانت كـثيـراً من تبـعات الـصراع على ا مـر 
الــسـلــطــة الــذي تـأجج أواره(٤٥) بـ سالالت ثالثــة من أبــنـاء األمــيــر «عـبــدالـلـه بن عـلي
العيوني» هم: «الفضل واحلسن وأبي منصور علي» فقد بذل كل بيت من هؤالء ما في
ا وسـعه للـوصول إلى الـسلـطة واالنـفراد بـحكم الـبالد أو ببـعض أجزائـها غـير آبـه 
أفضى إليه ذلك الصـراع من خطر على أمن الدولة العيـونية ووحدتها وما تركه من آثار
الك وعلى سـير احلياة الـسياسيـة واالقتصادية سلـبية على الـعالقات ب أفراد الـبيت ا

واالجتماعية في البالد .
✸✸✸✸
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الهوامش

ـقـرب ص٥٤١ ثــاج : مـديـنـة أثــريـة تـقع عــلى بـعـد ١٠١(١)  عـبــدالـفـتــاح احلـلـو : ديــوان ابن ا
كيلومـتر من الظهران شـماالً في منطقة تـعرف باجلابرية والـرمل : موضع على طريق عُمان

قرب ص ٥١ . تسكنه قبيلة خارجة مخطوطة ديوان ابن ا
ـقـرب: ص ٥١ نار بـرد : مـوضع بجـزيـرة أوال سودي : نـسـبة إلى(٢) مخـطـوطة ديـوان ابن ا

السوداء وهو موضع شرقي الهفوف .
قرب: ص ٥١ - ٥٢ .(٣) مخطوطة ديوان ابن ا
قرب ص ٥٤٠ .(٤) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا
قـرب العـيوني حـياتـه وشعـره مؤسـسة الـرسالة(٥) د.علي عـبدالـعزيـز اخلضـيري : عـلي بن ا

بيروت ص ٣٣ .
قرب الـعيـوني حياته وشـعره مـؤسسة الـرسالة(٦)  د. علي عبـدالعـزيز اخلضـيري : علـي بن ا

بيروت ص ٣٥ .
د.فـضل بن عـمـار العـمـاري : ابن مـقرب وتـاريخ الـدولـة العـيـونيـة في بالد الـبـحـرين مكـتـبة(٧)

التوبة ص ٤٨ .
قرب ص٥٧ .(٨) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا
قرب : ص ٦٢٢ . (٩) مخطوطة ديوان ابن ا

قرب: ص ٦٢٢ .(١٠) مخطوطة ديوان ابن ا
قرب: ص ٥٠٦ .(١١) مخطوطة ديوان ابن ا
اجلرعاء : كانت في صدر اإلسالم سوقاً لبني تميم .(١٢)
اخلائس : أحد بسات األحساء قرب البطالية إحدى قرى األحساء .(١٣)
قرب ص ٥٤٦ .(١٤) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا
قرب ص ٥٤٦ .(١٥) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا
قرب ص ٥٤١ . (١٦) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا
قرب ص ٥٤٢ .(١٧) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا
قرب ص ٥٤٢ - ٥٤٣ .(١٨) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا
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قرب ص ٥٤٢ - ٥٤٣ .(١٩) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا
قرب : ص ٥٠٧ .(٢٠) مخطوطة ديوان ابن ا
مجلـة الوثـيقـة: عدد٣٥ رمضـان  سنـة ١٤١٩هـ ينايـر سنـة ١٩٩٩م السـنة الثـامنـة عشرة(٢١)

يـذهب عبـداخلالق إلى القـول إنهم الـدياسمـة ويذكـر أن هؤالء بطن من عـبد الـقيس ونسـبتهم
إلى ديسم بن الدماض .

قرب : ص ٤٩٨ .(٢٢) مخطوطة ديوان ابن ا
ديـرس : إقـلـيم البـحـرين في الـعـصر الـعـبـاسي مخـطـوطـة رسالـة مـاجـستـيـر في الـتاريخ(٢٣) ا

لك سعـود سنة ١٤٠٤هـ ص ١٠٥ . اإلسالمي كلية اآلداب جامعة ا
د.فضل بن عمار العماري : ابن مقرب وتاريخ اإلمارة العيونية في بالد البحرين ص ٥٥ .(٢٤)
قرب ص ٥٥١ .(٢٥) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا
كـانت الـقـطـيف تـعـرف بـاخلط والـظـهـران طـرفـهـا اجلـنـوبي ص ٦٣٨ . عـبـدالـفـتـاح احلـلو :(٢٦)

قرب ص ٦٣٨ . شرح ديوان ابن ا
قرب: ص ٥٠٧ .(٢٧) مخطوطة ديوان ابن ا
تقع جـزيرة قـيس في بحـر عُمـان وهى مديـنة حـسنـة مسـورة وبهـا بسـات عـامرة بـالزراعة(٢٨)

راكب الـقادمـة من الهنـد وفارس . الـقزويني : باني وتـعد مـرفأً جتـارياً مهـماً تـستقـبل ا وا
آثار البالد وأخبار العباد ص٢٤٣ .

قرب ص ٥٥٠ .(٢٩) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا
قرب ص ٥٥٠ .(٣٠) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا
قرب ص ٥٥٠ .(٣١) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا
قرب ص ٥٤٣ .(٣٢) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا
قرب ص ٥٤٣ .(٣٣) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا
قرب ص ٥٤٣ .(٣٤) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا
ديرس : ص ١١٢ .(٣٥) ا
قرب : ص ٥٠٧ .(٣٦) مخطوطة ديوان ابن ا
قرب : ص ٦٢٢ .(٣٧) مخطوطة ديوان ابن ا
قرب : ص ٦٢٢ .(٣٨) مخطوطة ديوان ابن ا
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قرب ص ٦٢٢ .(٣٩) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا
قرب ص ٥٤٤ .(٤٠) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا
قرب ص ٥٥٠ .(٤١) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا
قرب ص ٥٤٦  - ٥٤٧ .(٤٢) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا
قرب ص ٥٤٧ .(٤٣) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا
قرب ص ٥٤٧ .(٤٤) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا
ديرس : ص ١١٤ .(٤٥) ا

✸✸✸✸
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الفصل السابع

العيونيون في دور النهوض
أ ـ جناح األمير «شكر بن منصور بن علي بن عبدالله العيوني» في توحيد بالد البحرين :

تـسـلم األمـيــر «شـكـر بن مـنـصـور بـن عـلي بن عـبـدالـلـه الـعـيـوني» عـرش األحـسـاء
ــوافق ســنـة ١١٨٤م إلى ســنـة ودامت فـتــرة حـكــمه من ســنـة ٥٨٠هـ إلى ســنـة ٥٨٧هـ ا
ـاً عـادالً قـام فـور تـوليه ١١٩١م تـولى احلـكم بـعـد أخيـه «أبي ماجـد مـحـمـد» وكـان كر
احلكم بـإسقاط جـميع الـضرائب واإلتـاوات التي كان يـفرضـها احلـكام قبـله على الـرعية

قرب منوهاً بجوده في هذا السبيل: حتى أرهقتهم وأثقلت كواهلهم(١) يقول ابن ا
مـــــــــنــــــــا الـــــــــذي حـطّ زهــــــــداً عـن رعــــــــيّـــــــــتهِ

ـــكــوسِ فـــأضــحى اجلـــورَ مــنــحـــســمــا(٢) كلَّ ا

زقة األوصال ه أن يرى اإلمارة الـعيونيـة  كمـا كان عالي الهـمة بعـيد الطمـوح آ
ن في شـكل كـيـانـات مـتـفــرقـة فـعـقـد الـعـزم عـلى تـوحــيـدهـا فـكـلف أخـاه وعـضـده األ
ـهـمـة  فأعـدّ جـيشـاً سـار به «عـبدالـله» إلى الـقـطيف وأوال «عـبـدالله»(٣) لـلـنهـوض بـهذه ا
فـاســتـولى عـلــيـهـمــا بـعـد أن قــتل أمـيــرهـمـا «احلــسن بن شـكــر بن احلـسن بن عــبـدالـله
صادر أنه لم يـتورع عن االستعانة في حمـلته هذه بعساكر من العـيوني» وتذكر بعض ا
جزيرة قيس ومهما يكن من أمر فقد استطاع توحيد جميع أقاليم البحرين حتت سلطته

وقد اتخذ من األحساء مقراً لكرسي حكمه .
ب ـ إمارة «محمد بن أبي احلس أحمد بن الفضل بن عبدالله بن علي العيوني»:(٤)

ثل ـوافق سـنـة ١١٩١ -  ١٢٠٨م و وقـد تـولى احلـكم من سـنة ٥٨٧ - ٦٠٥هـ ا
األمـيـر «مـحمـد بن أبـي احلسـ أحـمـد» هـذا واسـطـة الـعـقـد ب مـلـوك الـدولـة الـعـيـونـية
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ا يتحلى به من هـمة عالية وأمرائها بـعد مؤسسـها األول «عبدالله بن عـلي» فقد تمـكن 
ـنافـسـة على وشـجاعـة فـذة من إعادة بـنـاء الدولـة وتـوحيـدهـا بعـد أن أوشكـت احلرب وا
السـلطة أن تهـوي بها في قرار سـحيق وقد بلـغت في عهده أوج عزتـها ومنعـتهـا فشمل
نـفـوذه جنـداً وأجـزاءً مـن عُـمـان وأطـراف الـعـراق وبـاديـة الـشـام(٥) واتــخـذ له وزيـراً من
أهــالي الـقـطـيف يــدعى «احلـاج عـلي بن الــفـارس الـكـازاروني» وقـــد ارتـبط هـذا األمـيـر
ـثلة في اخلـليفة الـعباسي «النـاصر لدين الله» بعالقـات مودة مع اخلالفة العـباسية(٦) 
وكـان األمير «مـحمد» قـبل توليه حـكم البالد قـد لعب دوراً في الصـراع على السـلطة في
أوال والـقـطــيف حـيث حـكـمــهـمـا قـرابـة عـام(٧) وقـد عـز عـلـيـه مـا آلت إلـيه األوضـاع في
اإلمارة من تدهور وانحطاط نتيجة الـف الداخلية وخطر التهديد اخلارجي فقرر انتزاع
ـهمـة من القـطيف و له ما السـلطـة وتوحيـد البالد ورأى أن تـكون نـقطة الـبدايـة لهذه ا
شهـود كما يـذكر شارح عـروف «بيـوم صفوا» ومن حـديث ذلك اليـوم ا أراد في الـيوم ا
ـقرب مـا ملـخصه أن األمـير «احلـسن بن شـكر بن احلـسن» بعـد أن تمت له ديوان ابن ا
» منهـا قد أقطع رجـال البادية الـسيطـرة على البالد بـعد خروج األمـير «ابن أبي احلسـ
كثيراً من األراضي واألمالك(٨) وكان يقيم بـ «صفوا» منهم أوالد «شبانة» وانضم إليهم
«عمران بن اجلحـاف» وهو يومئذٍ شـيخ اجلحاففـة وكان فارساً مشـهوراً وأراد «محمد
» الـنـزول بـ «صـفـوا» وفـي صـحـبـته «عـمـيـرة بـن أبي سـنـان بن غـفـيـلـة» بن أبي احلـسـ
ــات فـأوجس األمــيـر «احلـسن بـن شـكـر» ومن مــعه من الـشــبـانـات وشـرذمــة من الـقـد
» ومن مـعه فـقـرروا صدهم واجلـحافـفـة خـيفـة من قـدوم األمـير «مـحـمـد بن أبي احلـس
عـنها وجمع األمير «احلـسن» لذلك عساكر القطـيف وفرسانها ورجالهـا وعجمها وأظهر
ات الـعدة والـسالح كـمـا استـنـفر آل شـبـانـة وآل اجلحـاف وجـميع مـن يدعى من الـقـد
» و«عـمـيـرة بن أبي سـنان» ومن يـنـزل عـلـيـهم وأقبـلـوا في صـد «مـحـمد بـن أبي احلسـ
ـا وصـلـوا صـفـوا(٩) خرج ـنـزل ونـهـبـوا بـيـوتـهم و و«زيـد بن عـقـبـة احلـارثـي» عن ذلك ا
علـيهم «عـميـرة» بجـمع لم يـكن بكـثيـر وقد أخـرجت الشـبانـات واجلحـاففـة جمالً وجـعلت
عـليه قـبة(١٠) وثيـاباً وجـعلـوا بالـقبـة «طريـفة بـنت شبـانة» وجـرى ب الـطرفـ منـاوشات
وحـ أدرك األمير «مـحمد» أن الـقتـال ال يسيـر في صالح أصحـابه باشر الـقتال بـنفسه
وحـمل على األمـير «احلسن بن شـكر» وأصـحابه حمـلة صادقـة لم يثـبت منهـا في ساحة
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القـتال إال أوالد «شـبانـة» فضـاربهم وضـاربوه(١١) ولـم يزل األميـر يطـردهم حتى دفـعهم
ـرأة فدفـعـهـا إلى أصـحـابه وبـذلك تمت عن اجلـمل الـذي عـلـيه الهـودج وأخـذوه وعـلـيه ا
نـهزم على اإلقـامة بالبـلد وحصرهم لألمـير «محمـد» السيطـرة على القطـيف وإجبار ا
فيها وحـديث يوم صفوا في هذه الرواية واضح الـداللة على أن «محمد بن أبي احلس
ـلك من يد «احلسن بن شـكر بن احلسن بن عـبدالله الـعيوني» ولعل أحمد» قـد استرد ا
بسط سـلـطته عـلى منـاطق الـبحـرين كافـة كـان تدريـجيـاً حـيث تذكـر إحدى الـروايات أن
نهـاية حـيـاة «احلسن بن شـكـر» كانت عـلى يـد «عبـدالـله بن منـصـور» وأخيه «شـكر»(١٢)
وأن «عبـدالله» حـكم بـعده سـبع سـنوات وقـد استـقـدم بعض الـعسـاكـر من جزيـرة قيس
ا أرغم أكثر أهل أوال على الـرحيل عنها إلى القطيف(١٣) بعد معركة دارت رحاها في

البحرين شرقي أوال وكانت تعرف بوقعة «ابن اجلياش».

وللـتـوفيق بـ هـذه الروايـة والـرواية الـسـابقـة نرجـح احتـمال أن «حـسن بن شـكر»
ـته في يوم صـفوا قنع بـالسيـطرة على بـعض نواحٍ من البـحرين بيـنها أوال إلى بـعد هز
أن لقـي مصـرعه عـلى يد «عـبـدالله بن مـنـصور» وأخـيه «شـكر» لـكن «عـبدالـله» هـذا قبل
» يؤيد ذلك استعانته تصفيـة حكمه كان قد دخل في صراع مع «محمـد بن أبي احلس
بعسـاكر من جزيـرة قيس ونزوح أكثـر أهالي أوال إلى القـطيف ولعل «عبـدالله» قد سار
» في صـراع حـتى ظـفر إلى أخـيه في األحـسـاء حـيث دخال مع «مـحـمد بن أبي احلـسـ
«محمد» بهـما فقتلهما وتمكن من فرض سـيطرته على األحساء سنة ٥٩٩هـ فثبت قدميه
في ملك الـقطيـف ومن ثم بسط سـيطرته عـلى جمـيع أراضي البـحرين كـما دانت لـنفوذه
جند وبادية الشام(١٤) فاسـتطاع بذلك أن يرقى بالـدولة العيونيـة إلى أقصى غاية مجدها
وسـؤددها وقـد أرسى دعـائم األمن واالستـقـرار كمـا ارتبـط بصالت وثـيقـة مع اخلـليـفة
الـعبـاسي «الـناصـر لدين الـله» حـيث كان ذلك اخلـلـيفـة يجـله ويـقربه فـعهـد إلـيه بخـفارة
قـوافل احلجـيج وفرض لـه في كل عام من بـغداد ألـفـاً ومائـتي ثوب مـن عمل مـصر كـما
فـرض له من البصرة كل سنـة ألف وخمسمـائة حملٍ من التمـر واحلبوب مدة حياته(١٥)

قرب : يقول ابن ا
مــــــــنّــــــــا الـــــــذي كـلَّ عــــــــامٍ بـــــــالــــــــعــــــــراق لَـهُ
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رسـم ســــــنـي إلى أن ضُـــــــمـن الــــــرُّجَـــــــمــــــا(١٦)

وتوطـدت العالقات وازدادت رسوخاً ب اخلـليفة في العراق ومـلك البحرين بفضل
الـنـجاح الـبـاهـر الـذي أحـرزه األخـير فـي توفـيـر احلـمـايـة الـكافـيـة لـقـوافل احلـجـيج بـعد
الـقضاء التـام على قطاع الـطرق فكان يـتعقبـهم ويُوقع بهم أيـنما كانـوا حتى أمن الناس

غوائلهم .

ـقرب : كان في زمـانه قد أخذ عـلى أيدي مفـسدي العرب يقـول شارح ديوان ابن ا
حـتى صـار الـراكب يـسـيـر إلى عُـمـان من األحـسـاء وإلى الـعـراق وجند وإلـى الشـام فال
يفزعه أحد وكذلك القافلة أين أدركها الليل باتت ال تخاف من أحد وإلى هذا يشير ابن

قرب بقوله : ا
مـــــنـــــا الــــــذي أصـــــحـبَ اجملـــــتـــــازَ مـن حـــــلبٍ

إلـى الــــــــــعــــــــــراق إلـى جنــــــــــدٍ إلـى أَدَمـــــــــا(١٧)

وقد كـان لـهـذه القـوة والـنـفوذ أبـلغ األثـر في حـمل اخلـليـفـة «الـناصـر» عـلى تـوثيق
ـصـالح السـيـاسـية الـصـلة بـاألمـيـر «محـمـد» وإقـامـة العالقـة الـطـيبـة مـعه الـتي أمـلتـهـا ا
ا سـار بـنـو اجلراح ـا يـشـير إلـى متـانـة تـلك الـعالقة أنـه  والـعـسـكريـة بـ الـطرفـ و
ومعـهم «دهمش بن سـند بن أجود» وبـعض قبـائل العرب والـشام إلى أراضي بـني عقيل
ـوافق سنة ١١٠١م بعث اخلـليفة واعترضـوا احلجيج ونـهبوا أموالـهم في سنة ٥٩٨هـ ا
» على ذلك واستحثه الـعباسي رسوالً إلى البـحرين ليطلع األمـير «محمد بن أبي احلـس
عـلى التـصـدي لدهـمش ومن معه واإليـقـاع بهم فـسار األمـيـر «محـمد» عـلى رأس جيش
ـنتفق وعبادة والتقى كـثير من قبائل البـحرين إلى العراق وانضمت إلـيه قبائل خفاجة وا
بـ «دهــمش» وجـمـوعه بـظـاهـر الـكـوفـة ودار بـ الــطـرفـ قـتـال مـريـر انـتـهى بـالـظـفـر لـ
نهـزمون بالقرابـة والرحم حيث جتمعـهم «ربيعة» فأجـارهم جميعاً ولم «محمد» فـناشده ا
يُــجـر «دهـمـشــاً» فـاعـتــصم «دهـمش» في مــشـهـد «عــلي» كـرم الـله وجــهه إال أن األمـيـر
شـهد حراسة مـشددة كمـا عسكـر بجمـوعه على مقـربة منه وقد «مـحمد» فـرض حول ا
ضُــربت له هـنـاك الــقـبـاب احلــمـر ومـا زال مـقــيـمـاً حــتى ظـفـر بـ «دهــمش» وبـعث به إلى
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قرب بقوله : اخلليفة الذي استتابه وعفا عنه ولهذه احلادثة يشير ابن ا
مـــنــــا الــــذي ضُــــرِبتْ حُــــمْــــرُ الــــقِــــــــــبــــابِ لَهُ

ــــشـــــهــــديـن وأعــــطـى األمنَ وانـــــتــــقـــــمــــا بـــــا
لـــــــــوال عــــــــيـــــــــاذُ بــــــــنـي اجلــــــــرّاحِ مـــــــــنـه بهِ

لــــصـــاحــــبـتْ دَهْــــمَـــشــــاً أو أحلــــقـتْ دَرِمـــا(١٨)

ومن أخـبــاره بـهـذا الـصــدد إيـقـاعه بــبـني مـالك عــلى مـاء الـدجــاني خلـروجـهم عن
طـاعتـه حـيث قـتل منـهـم خلـقـاً عظـيمـاً كمـا هـلك أكثـرهم جـوعـاً وعـطشـاً وغنم أمـوالهم
وافق سنـة ١٦٠٢م وقد كانت هذه الواقعة بداية الـنهاية لهذه القبيلة وذلك سنة ٥٩٩هـ ا
وضع حيث حلت بأرضـها بعد حـ سنة جدب وشـدة فسارت قاصـدة العراق ونزلت 
يـدعى النـجعـة وهـناك هـبت عـليـهم ريح شـديدة بـاردة أفنت جـمـيع مواشـيـهم كمـا قضت
عـلى أكـثرهـم وتفـرق مـا تبـقى مـنهم في قـرى الـعراق فـلم تـقم لـهم بعـد ذلك قـائمـة كـما
أوقع بـقـبـائل عـن وإمـارة «بـني ربـيـعـة» و«طي» و«زبـيدة» وعـرب الـشـام حـيث انـحدروا
صائلـ على قبائل قـيس عراقيها وجنـديها وبحرانـيها فاستـنجدت قيس باألمـير «محمد
» فنهض من األحساء بجموعه وعساكره وسار ال يلوي على شيء حتى بن أبي احلس
ة مـنكـرة أسـفرت عـن قتل وأسـر عـدد كبـير بـلغ تـلك القـبــائل فهـاجـمهـم وأنزل بـهم هـز
وقـد بلـغ من هيـبة األمـير «مـحمـد» وامتـناع جـانبه منـهم كمـا غنم مـنهـم أمواالً كـثيرة(١٩)
عـركة يقف حـداً جعل الـقبائل ال تـرد له رأياً وال تـنقض له عـمالً فكان بـعد الفـراغ من ا
نع من يريد فـيمنح هذا من كسب ذاك فال ينكر على تـقسيم الغنائم فيـعطي من يريد و

قرب : أحد عليه ذلك يقول ابن ا
مـــــنـــــا الـــــذي ركــــز الـــــرمـــــحـــــ ضـــــاحـــــيــــةً

وجَـــــوّزَ الـــــعـــــربَ الـــــعـــــربـــــاءَ بـــــيـــــنـــــهـــــمــــا
حـــتى احــتـــوى مــا اصـــطــفـــاه من عـــقــائـــلــهــا

غــــصـــــبــــاً وهـــــان عــــلــــيـه رَغْمُ مـن رَغِــــمــــا(٢٠)

ـاً حـليـمـاً محـباً وكان إلى جـانب مـا يتـسم به من صـفـات الشـجاعـة واحلـزم كر
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لـلعـفـو مـياالً إلى الـسالم ال يـلـجأ إلـى احلرب إال إذا وجـدهـا آخـر الدواء ال يـحـقد وال
يـنتـقم فـإذا اقتـدر عفـا  وإذا عاهـد وفى وإذا أعطـى أجزل الـعطـاء كثـير الـعدل شـديد
قرب : كـان «محمد» ذا اإلنصاف حـتى مع اخلصوم واألعداء يـقول شارح ديـوان ابن ا
عتدين حتى بعد تمكنهم سائل القضائـية فكف أذى الظلمة وا حصافة ورأي في تفهم ا
ـقـرب في تـصـوير مـا يـتـحـلى به األمـيـر «مـحمـد» من األخالق واستـبـدادهم يـقـول ابن ا

ة والقيم النبيلة : الكر
وكـم راجـلٍ أمــــــسـى بــــــنـــــــعــــــمـــــــاه فــــــارســــــاً

ـــــعــــزُ والـــــضّــــانُ وكــــانـت صــــفـــــايــــا مـــــاله ا
وكـم مـن حــــــــريـبٍ راح نَــــــــهْـــــــــبــــــــاً ســـــــــوامُهُ

ــــــــنـــــــوان فــــــــراح عــــــــلـــــــيـه لــــــــلـــــــكــــــــآبـــــــة عُ
فــــــــلـــــــمــــــــا أتــــــــاه شـــــــاكــــــــيــــــــاً مـن زمــــــــانهِ

غـــــــدا من عـــــــطـــــــايـــــــا كــــــفّـه وَهْـــــــو جـــــــذالن
وكـم مُـــــــذنـبٍ قـــــــد خــــــاف مـــــــنـه عـــــــقـــــــوبــــــةً

تــــــلـــــــقّــــــاه مــــــنه حــــــسـنُ صــــــفحٍ وغــــــفــــــران
وكـم مـن قَــــــــبــــــــيـلٍ راح يــــــــزحـف بــــــــعـــــــــضُهُ

بـــــــبــــــعـضٍ وقــــــد شُـــــــبّـتْ بــــــواديـه نــــــيــــــران
تـالفـــــــــاه مــــــــــنـه حـــــــــسـنُ رأيٍ وســــــــــطـــــــــوةٍ

فــــــراح وقـــــد مـــــاتـت حُـــــقـــــود وأضـــــغـــــان(٢١)

ا يـتهـدد البالد من األخـطار في الـداخل واخلارج فـلم يدخر وكان شـديد اليـقظـة 
وسعاً في بـناء القوة الالزمة حلـمايتها وتـأم طرق احلجـيج والقوافل التجـارية فاعتنى
بـإعـداد اجليـوش الضـاربة وزودهـا بكـل ما يـلزمـها من اخلـيل والـعتـاد احلربي فـأسهـم
ذلك فـي إشاعـة األمن واالسـتـقـرار في أرجـاء الـبـالد ونـعم اجلمـيع بـحـياة الـدعـة ورغد

قرب ما كانت عليه البالد في عهده فيقول : العيش يصف ابن ا
كـــــــانـت به الــــــــبـــــــحــــــــرينُ جــــــــنّــــــــةَ مـــــــأربٍ

أيـــــامَ بــــهــــجــــتـــــهـــــا وطــــيـبِ حــــيــــاتــــهــــا(٢٢)
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كاسب الكبرى التي استطاع األمير «محمد» توفيرها للبالد وأهلها ال بد إن هذه ا
ـصالح الـذاتية الـكثـير من امـتيازاتـهم فعـملوا أن تـكون قد أفـقدت االنـتهـازي وأرباب ا
عـاناة والـصراعات جـاهدين عـلى اإلطاحـة باألمـير «مـحمـد» والعـودة بالـبالد إلى حيـاة ا
من جـديد لـيـتـمـكنـوا من اسـتـعـادة نفـوذهم وحتـقـيق مـآربهم فـي استـغالل مـوارد الـدولة

وتوجيه سياستها والسيطرة على دوائر احلكم فيها .

ج ـ اغتيال األمير «محمد بن أبي احلس أحمد»:

ة وما كان األمير «مـحمد بن أبي احلس أحمد» رغم ما يـتمتع به من صفات كر
ؤامرة غادرة أسهم في أضـافه إلى أمجاد األسرة العـيونية من صفـحات مشرقة هـدفاً 
نسـج خيـوطـهـا «غـريـر بن حـسن بن شـكـر بن عـلي بن عـبـدالـله الـعيـوني» مـع «راشد بن
عميـرة» صهـر األمير «مـحمد» نـفسه حيث اتـفقا عـلى الفتك بـاألمير «مـحمد» والـتخلص
منه وتسـليم السلـطة لـ «غرير» في مـقابل حصول «راشـد بن عميرة» عـلى جميع األموال
ـواتـية لـوضع خـطة اخلـاصـة باألمـيـر «محـمـد» وما زال «ابن عـمـيرة» يـتـح الـفـرصة ا
ؤامرة مـوضع التنـفيذ حـتى تمكن من اغـتيال األمـير «محـمد» فانتـقل احلكم بـالقطيف ا
إلى «غـريـر» وآلت كـافـة أمـوال األمـيـر السـابق  إلـى «ابن عمـيـرة» وهـكــذا انـتـقل األمـير
«محمد» إلى جوار ربه بعد أن أمضـى في احلكم ثمانية عشر عامـاً من سنة ٥٨٧هـ إلى
ــوافق ســنـة ١١٩٠م إلى ســنــة ١٢٠٨م وله من األوالد ثالثــة هم «فـاضل ســنـة ٦٠٥هـ ا

قرب : وعلي وماجد» وقد  دفنه في القطيف على تل بإزاء شط العذار يقول ابن ا
عــــــلـى جـــــــدثٍ أضــــــحـى بـه اجملــــــدُ ثـــــــاويــــــاً

بــــحـــــيـث يَـــــرى شطَّ الـــــعَـــــذارِ مُـــــقـــــابـــــلُهْ(٢٣)

ـقـرب وقـوع وال شك أن نـبـأ هــذا احلـادث اجلـلل قـد وقع عــلى الـشـاعـر عــلي بن ا
الصاعقة فبكاه ورثاه بعدة قصائد منها قوله ذاكراً هذا احلدث اجللل :

إن نــــــبـكِ مــــــصـــــــرعَه أسـىً فــــــلـــــــقــــــد بـــــــكتْ
جـــــزعـــــاً عـــــلـــــيه اجلِـنُّ من ســـــتـــــراتـــــهـــــا(٢٤)
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ويقول :
لــــــعـــــمــــــري لـــــئـن كـــــان األمــــــيـــــرُ مــــــحـــــمّـــــد

قــــضى وأُصــــيـــبـتْ يـــومَ نــــحسٍ مَــــقــــاتـــلُهْ(٢٥)

ويقول :
خــــابت ظـــــنــــونُ رجــــالٍ بــــايـــــعــــوا وســــعَــــوْا

فـي قــــــتـــــلـه وهــــــفتْ أحـالمُـــــهـم وعَــــــمُـــــوا(٢٦)

ـؤامـرة عـلى األمـير «مـحـمـد» فـيـقول : ـقـرب تفـاصـيل ا ويـورد شـارح ديـوان ابن ا
وكان من األمر أن األمير «غريـر بن حسن بن شكر بن علي» حالف «راشد بن عميرة بن
سـنان بن غـفيـلة» وهـو يومـئذٍ شـيخ عقـيل بالـبحـرين على أن يـقتل األمـير «محـمد بن أبي
» صاحب الـقطيف ويتـولى «غرير بن حسن» مـكانه ويكون لـ «راشـد بن عميرة» احلس
كل مـا لـلـســلـطـان في الـقـطـيـف من أرض ونـخل وعـدة بـســاتـ من أوال مـسـمـاة وعـدة
ـا يـكون لـلغـوص وعدة ألـوف دنانـير ا يـكون لـلصـيد و مراكب من مـراكب البـحـرين 
تـكون رسـماً كل سـنة(٢٧) وفضـة وثياب مـنهـا لراشـد وأشيـاء غيـرها ويـفرق التـالي على
عشيـرته وأصحابه وقـومه ومن أراد له ذلك من أهل البلـد فقتلـه على ذلك الشرط ووفى
له «غريـر بن حسن» بجـميع ذلك ولم يبق للـسلطـان في جميع بـسات القـطيف وأرضها

قرب : قليل وال كثير يقول ابن ا
أخــــذوا مـن األحــــســـــا الــــكــــثـــــيبَ إلـى مــــحــــا

ديـثِ الــــــعـــــــيــــــونِ إلـى نَــــــقـــــــا حــــــلــــــوانِ(٢٨) 
واخلطَّ مـن صــــــــفــــــــواءَ حـــــــازوهــــــــا فــــــــمـــــــا

أبــــــقَــــــوْا بــــــهــــــا شــــــبـــــراً إلـى الــــــظــــــهــــــران
والــــبــــحــــرَ فـــاســــتــــولــــوا عــــلى مــــا فــــيـه مِنْ

صــــــــــــــــيـــــــــــــــــدٍ إلـى دُرٍّ إلــى مــــــــــــــــرجــــــــــــــــان
وأَمـضُّ شـيءٍ لــــــــلـــــــــقـــــــــلــــــــوب قـــــــــطـــــــــــائع

ــــــــــــروزان لــــــــــــهــم وكــــــــــــرّزْكــــــــــــان(٢٩) بــــــــــــا
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ورغم أن «غـرير» قد تـسلم مقـاليد الـسلطـة في القطـيف فإن األمور لم جتـر على ما
يشـتهي ويحب فـقد نـهض أبناء األمـير «محـمد» وأكـبرهم «الفـضل» للـعمل على االنـتقام
ــلك مـن «غـريــر» وجنـح «الــفــضل» في إعــداد جــيش كــثــيف من لــوالــدهم واســتــرداد ا
ـدد من اخللـيفـة «الناصـر لدين الـله» فأمده ـوال وسـار إلى بغـداد فطلب ا األنصار وا
تنوعة بينـهم قوم يرمون بالسهام درب على األسلـحة ا نجنيقات وبـالرجال ا ال وا بـا
وآخـرون يـزرقـون بـالـنـفط(٣٠) فـانـحـدر من بـغـداد وسـار إلى الـقـطـيف وسـار مـعه خـاله
ن تبـعه من عامر وغـيرها وحـاربوهـا معه فحـالفه قوم ـقداد بن سنـان»  «احلـس بن ا
ـؤن من بغداد قرب قـد ساهم في نقل ا من أهـلهـا فملـكها بـعد حرب أشـهر وكان ابـن ا

قرب بقصائد عديدة من ذلك قوله : إبّان تلك احلملة وقد مدحه الشاعر ابن ا
رمـــــــــاحُ األعــــــــادي عـن حِــــــــمــــــــاكَ قِــــــــصــــــــارُ

وفي حـــــــــدّهــــــــا عــــــــمّـن تــــــــروم عِــــــــثــــــــارُ(٣١)

وقوله :
ــــــــعــــــــمـــــــــانُ أال رحــــــــلتْ نُــــــــعْـم وأقــــــــفــــــــر نَ

فـــبُحْ بـــاســـمـــهـــا إن عـــزَّ صـــبـــر وسُـــلْـــوانُ(٣٢)

وقوله :
ســـــــــــــــــائــلْ ديـــــــــــــــــارَ احلــي مـن مـــــــــــــــــــاوانِ

مـــــــا أحــــــدثتْ فــــــيــــــهــــــا يــــــدُ احلَــــــدَثـــــانِ(٣٣)

ويقول فيها مخاطباً النازح عن األوطان ويناشدهم العودة للعيش في كنفه وعدله :
يــــــا هــــــاجــــــرَ األوطــــــانِ فـي طـــــلـب الــــــغــــــنى

هـالّ أنــــــــخـتَ بـــــــربــــــــعـه الـــــــفَــــــــيْــــــــنـــــــان(٣٤)

ويقول:
وإن ســــــلــــــمـتْ نــــــفسُ األمــــــيــــــرِ مــــــحــــــمّـــــــدٍ

شــــــكتْ مـن ســـــرايــــــاه عُـــــمــــــانُ وعَـــــمّـــــانُ(٣٥)
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ويخاطبه مستعمالً كنية «أباعلي» فيقول :
أعـــــــــنـي األمـــــــــيـــــــــرَ أبـــــــــاعـــــــــلـيٍّ ذا الـــــــــعال

مُـــــــردي الــــــعِـــــــدى ومُـــــــقَـــــــطّـــــــر األقــــــرانِ(٣٦)

ويقول :
وبـــــني لـــــبـــــيــــدٍ كـــــلـــــهــــــا فــــاجـــــتـــــاحـــــهــــــا

بــــــــــــدَراكِ غـــــــــــاراتٍ وحُـــــــــــســـنِ طـــــــــــعـــــــــــان
وأتـتْ إلــــــــيه بــــــــاخلـــــــــراج مــــــــطــــــــيــــــــعـــــــــةً

خـــــــوفـــــــاً مـن الـــــــغـــــــارات أهـلُ عُـــــــمــــــــان(٣٧)
..........................

فـــــــاســـــــلـمْ وعِشْ يــــــــا بـــــــاعـــــــليٍّ مـــــــا دجـــــــا
لـــــــــــيـل ونــــــــــاح الــــــــــوُرْقُ فـي األغــــــــــصــــــــــان

✸✸✸✸
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الهوامش

قرب ص ٥٥٢ .(١) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا
قرب ص ٥٥٢ .(٢) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا
قرب ص ٥٥٢ .(٣) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا
قرب العيوني حياته وشعره ص ٣٨ .(٤) د .علي عبدالعزيز اخلضيري : علي بن ا
ديرس : مخطوطة ماجستير ص ١١٨ .(٥) ا
قرب العيوني حياته وشعره ص ٣٩ .(٦) د. علي عبدالعزيز اخلضيري : علي بن ا
قرب: ص ٦٢٢ .(٧) مخطوطة ديوان ابن ا
قرب: ص ٥٦٩ .(٨) مخطوطة ديوان ابن ا
قرب: ص ٥٦٩ .(٩) مخطوطة ديوان ابن ا

قرب: ص ٥٦٩ .(١٠) مخطوطة ديوان ابن ا
قرب: ص ٥٦٩ .(١١) مخطوطة ديوان ابن ا
قرب: ص ٦٢٢ .(١٢) مخطوطة ديوان ابن ا
قرب: ص ٦٢٢ .(١٣) مخطوطة ديوان ابن ا
ديرس : ص ١١٨ .(١٤) عبدالرحمن مديرس ا
قرب ص ٥٤٩ .(١٥) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا
قرب ص ٥٤٩ .(١٦) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا
قرب ص ٥٤٨ .(١٧) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا
ن يُقتل وال يؤخذ له ثأر(١٨) ثل  درم : رجل من العرب قُتِل فلم يـطلب بثأره فصار يضـرب به ا

ـشـهـدين : مـشـهـد عـلي كـرم الـله وجـهه ومـشـهـد ابـنه احلـسـ رضي الـله عـنه . ويـعـني بـا
قرب : ص٥٠٢ . مخطوطة ديوان ابن ا

قرب ص ٥٤٩ .(١٩) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا
قرب ص ٥٤٩ .(٢٠) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا
قرب ص ٥٩٣ .(٢١) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا
قرب ص ١١٠ .(٢٢) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا



-   ١٩٦  -

قرب ص ٣٣١ .(٢٣) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا
قرب : ص ١١٠ .(٢٤) عبدالفتاح احللو: ديوان ابن ا
قرب : ص ٣٣٢ .(٢٥) عبدالفتاح احللو: ديوان ابن ا
قرب : ص ٥٢٤ .(٢٦) عبدالفتاح احللو: ديوان ابن ا
قرب : ص ٥٩٨ .(٢٧) مخطوطة ديوان ابن ا
قرب ص ٦٣٨ ٦٣٩ .(٢٨) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا
قرب ص ٦٣٩ . (٢٩) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا
قرب : ص ٥٩٩ .(٣٠) مخطوطة ديوان ابن ا
قرب ص ٢٠٧ .(٣١) عبدالفتاح احللو: ديوان ابن ا
قرب : ص ٥٨٦ .(٣٢) عبدالفتاح احللو: ديوان ابن ا
قرب : ص ٥٦٤ . (٣٣) مخطوطة ديوان ابن ا
قرب ص ٦٢٢ .(٣٤) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا
مخطوطة الديوان : ص ٥٤١ .(٣٥)
قرب ص ٦١٩ .(٣٦) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا
قرب ص ٦٢٢ ٦٢٣.(٣٧) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا

✸✸✸✸



-   ١٩٧  -

الفصل الثامن

الدولة العيونية في دور االنحالل
أ ـ سير احلكم في القطيف بعد األمير محمد بن أبي احلس أحمد:

عــلى إثـر اغـتـيــال األمـيـر «مـحــمـد بن أبي احلـسـ أحــمـد» والـقـضــاء عـلى قـاتـله
: األولى في الـقـطـيف وأوال وكـان أول األمـراء انـشـطـرت الــدولـة الـعـيـونـيـة إلى إمـارتــ
ستقـل بها األميـر «فضل بن محمـد» والثانية في األحـساء وكان أول األمراء في هذه ا

احلقبة «ماجد بن محمد».

وافق  ١٢٠٩م - ١٢١٩م: إمارة «الفضل بن محمد بن أبي احلس أحمد» من ٦٠٦هـ - ٦١٦هـ ا

رغم جنـاح األميـر «الفـضل بن مـحمـد» في الـثأر ألبـيه من «غريـر» واسـتعـادة حكم
البـالد فإنه لـم يوفـق في انتـهـاج سـيـاسـة والـده احلـازمة جتـاه مـراكـز الـقـوى ومـصادر
التهديد لدولة العيوني على الصعيدين الداخلي واخلارجي ففي احلقل الداخلي أفسح
بعـه معـهم من سـيـاسة ا كـان يـتـَّ اجملـال لـقـوة بني عـامـر بـالتـنـامي ولـنـفوذهم بـاالتـسـاع 
قـرب إلـيه حتى أصبح متـسامـحة وكـرم عظيم فـأصبح زعـماؤهم في جـملـة الصفـوة ا
ـنعهم من أمر فأغدق لهم الهـبات وأجزل لهم العطايا طوع بـنانهم ال يرد لهم طلباً وال 
ا تـسقيه من نـخيل باسـقة وحدائق كـما أقطـعهم األراضي الشـاسعة والـعيون اجلـارية 
ـراكب التـجـاريـة وسفن م علـيـهم جـميع مـسـاكـر األسمـاك وكـذلك ا وارفـة الـظالل وقسـَّ
ن عـلــيـهـا من الـغــاصـة وصـفـوة الـقــول إن بـني عـامـر حـصــلـوا عـلى كل مـا الـغـوص 

قرب : يرجونه يقول ابن ا
لـم يـــــــبـقَ مـــــــــال تَـــــــتّــــــــقـــــــــون به الــــــــعِــــــــدا

(١) لــــــربــــــيــــــعــــــةٍ فــــــيــــــهــــــا وال قــــــحــــــطـــــــانِ
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رارة أشـد حيث أصـبحت ـصيـبة أنـكى وا وأما في احلـقل اخلارجي فـقد كـانت ا
البالد غـرضاً هـيناً لـغارات مـلك جزيـرة قيس «غـياث الدين شـاه بن تاج الـدين جمـشيد»
تـكررة على البالد حتى تمخضـت تلك الغارات عن معاهدة صلح مـشينة اضطر األمير ا

لك . «الفضل» إلى توقيعها مع هذا ا

عاهدة ب «الفضل بن محمد» و«غياث الدين شاه بن تاج الدين جمشيد»: ا

ـلـك جـزيــرة قــيس جــزر: أكـمل ــذكـورة عــلى أن يــكــون  ــعـاهــدة ا نـصـت بـنــود ا
واجلارم والـطـيور وسـماهـيج وجـميع مـساكـر األسـماك مـضافـاً إليـهـا مقـاسم تاروت
شـعري ودالـية الدار احلـسيـني و«احلسـاسي» والقـصر وبـستـان القـصر وبـستـان ا
والفايديـة ونصف طراز الغاصة من مقاسم القـطيف وخمسة وثالثون بهاراً عوضاً عن
صـفاة الذي بـاألحساء وخـمسمـائة ديـنار تدفع له كـضريبـة سنويـة وأن تكون بسـتان ا
قاسم واخلراج واحللقة وطراز الغاصة والطيور والعشور مناصفة ب ملك قيس وملك ا

العرب «الفضل بن محمد».

عاهدة اجلـائرة تشير بـوضوح إلى بداية النـهاية لدولة الـعيوني وال شك أن هذه ا
تردية في هذه الدولة وعـجز القائم عـليها عن توفير أقل كـما تعكس مجمل األوضـاع ا
ــنـعــة لـهــا وازدادت األحـوال ســوءاً فـتــفـاقم اجلــور وعـمت ــكن من الـكــرامـة وا قـدر 
الـفـوضى أرجاء الـبالد وأوشك جنم الـدولـة أن يغـور خـلف سحب الـفـ الداكـنـة لوال أن

تمت اإلطاحة به وإزالته عن العرش(٢) .

وكـان «الفـضل بن مـحمـد» قد أمـضى في احلـكم عشـرة أعوام(٣) وعـلى الرغم من
فـشـله في تـسـيـيـر دفة احلـكم ومـا جنم عن ذلـك من أوضاع سـيـئـة في أيـامه فـقـد تـمتع

بعدة صفات من أبرزها الشجاعة والكرم والعفة واحلرص على صلة الرحم .

قـرب قد تـغـنى فيه بـهذه الـصفـات في األيام األولى من مـلكه وكان الـشاعـر ابن ا
من ذلك قوله : 

والـــــواهبِ الـــــهــــجـــــمـــــاتِ عــــفـــــواً والــــلُّـــــهــــا
في عــــــامــــــهــــــا األحــــــوى وفي لــــــزبــــــاتــــــهـــــا
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ــــــــكــــــــرمِ اجلــــــــاراتِ عـن شــــــــرّ اخلَــــــــنــــــــا وا
إن دبّـتِ الــــــــــنَّــــــــــوْكـى إلـى جــــــــــاراتــــــــــهـــــــــــا

والـــــقـــــائـــــدِ اجلُـــــرْدَ الـــــعِـــــتـــــاقَ إلـى الـــــوغى
ـــــمــــاتــــهــــا يــــخــــرجـنَ كــــالــــعُــــقـــــبـــــان حتت كُ

ـــــــريــــــشـــــــةٍ والـــــــطــــــاعـنِ الــــــفـــــــرســــــانَ كـلَّ مَ
مــــــخــــــلـــــوجـــــــةٍ واخلــــــيـلَ فـي لَـــــبّــــــاتــــــهـــــا 

واخلـــــائـضِ الـــــغـــــمــــــراتِ حـــــتى يــــــنـــــجـــــلي
ــــــواتــــــهــــــا بـــــحــــــســــــامــه مــــــا ثـــــار مـن هَــــــبَ

ـــــــعـــــــظّــمَ تـــــــاجَهُ والــــــــســـــــالبِ الـــــــــمَـــــــلِـكَ ا
ـــــــكــــــروهَ مـن كـــــــاســـــــاتـــــــهــــــا ومـــــــذيـــــــقِــه ا

والــــــــواصلِ الــــــــرحـمَ الــــــــتي أوصـى بــــــــهـــــــا
ذو الـــــعـــــرشِ فـي اآليـــــات من سُـــــوراتـــــهـــــا(٤)

ـقـرب إلى أن «الفـضل» هـذا قد اسـتـطـاع أن يبـقى عـلى عالقة ويشـيـر شعـر ابن ا
طيبة مع اخلالفة العباسية كـما اتسعت دائرة عالقاته اخلارجية لتشمل أقطاراً مجاورة

قرب : كن مالحظة ذلك في قول ابن ا أخرى 
وجــــــرتْ أوامـــــــرُكَ الــــــشـــــــريــــــفــــــةُ فـي قُــــــرى

(٥) ـــــلـــــيك وقَـــــيْـــــسَـــــرِ كـــــســـــرى وســـــابــــــورِ ا

نهاية حكمه :

بعد عـشرة أعـوام أمضاهـا في احلكم قـام بنـوعقيل بـإرغامه عـلى التـنازل عن احلكم
واخلروج من القطيف وأوال وأقاموا مكانه في حكمهما ابن عمه «أباشكر مقدم بن ماجد».

إمارة «أبي شكـر مـقـدم بن ماجـد بن محمد بن أبي احلـس أحمد» من ٦١٦-
وافق ١٢٢٠م - ١٢٢٤م: ٦٢٠هـ ا

كان «مـقـدم» هـذا مـحـمـود الـسيـرة في حـكـمه فـقـد سـاد االسـتـقـرار واألمن ربوع
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الـبالد في أيــامه ودبت احلـيــاة في الـنــشـاط االقـتــصـادي فــكـثـر اإلقــبـال عــلى الـزراعـة
وانتعش التبادل التجاري ب بالد البحرين واألقطار اجملاورة كالعراق وفارس بل تعدى
قـرب متـغنـياً بـاحليـاة في الدولـة العـيونـية ذلك إلى مصـر وسواحل إفـريـقيـا يقـول ابن ا

آنذاك :
يــــــــا طــــــــيـبَ دولــــــــتــه الــــــــتي أيــــــــامُــــــــهـــــــــا

(٦) شِــــــــــيَــــــــــةُ الــــــــــزمــــــــــانِ وغُــــــــــرّةُ األيـــــــــــامِ

قـرب شـديد اخلـشيـة من أن تـكون هـذه احليـاة سحـابـة صيف ال تـلبث ولـكن ابن ا
رياح أطمـاع احمليط باألمـير حتى تبـددها من سماء الـبالد فغمره بـسيل من النصائح
مـركزاً على وجوب الـتسلح بـاحلزم والشجـاعة في اتخاذ الـقرار وسرعـة التنفـيذ واتخاذ

احليطة واحلذر من الوقوع في شراك جلساء السوء يقول بهذا الصدد :
واحــــسبْ لــــشــــرّ الـــــعــــدى من قــــبـل مــــوقــــعهِ

ـــــــحــــــتــــــسَبِ ــــــا جــــــاء أمــــــر غــــــيــــــرُ مُ فـــــــر
وغَـــــرْ عــــلـى الــــــمُــــلْـكِ من لـــــعـب الــــرجـــــالِ بهِ

ـــــلـكُ لـــــيـس بــــــثـــــبّــــــاتٍ عـــــلـى الـــــلَّــــــعِب فــــــا
وارفـعْ وضعْ واعـــــتــــــزمْ وانـــــفـعْ وضُـــــرَّ وصِلْ

واقـــــطعْ وقُـمْ وانـــــتــــقـمْ واصـــــفحْ وخـــــذْ وهَب
واحـــــــذرْ تــــــؤخّــــــرْ فِــــــعـالً صــــــاحلــــــاً لــــــغــــــدٍ

فـــــــــكـم غـــــــــدٍ يــــــــومُـه غـــــــــادٍ فـــــــــلـم يَــــــــؤُب(٧)

وكـان من حسن طالعه وجـود بطانة صاحلـة تعينه عـلى أداء مهامه وتشد من أزره
من بـينـها ابن عمه «فـاضل» و«أبو قـناع» شـيخ بني احلـارث من بني عـامر ولم يفت ابن
ـقـرب أهـمـيــة وجـود هـؤالء في مـعـيـته ومـا لـهم مـن أثـر في انـتـهـاج سـيـاسـته الـراشـدة ا
لك واالستعانة به فأوصاه بضرورة التمـسك بابن عمه «فاضل» وإطالق يده في إدارة ا
ـا يـتـصف به مـن جرأة في حـل األزمـات وإيكـال حـمـايـة الـبالد والـتـصـدي لألعـداء إلـيه 

قرب بهذا الصدد : وشجاعة وإخالص فيقول ابن ا
» في األمـــــر تُـــــكْفَ بهِ وابــــسُـطْ يَـــــديْ «فــــاضـلٍ
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مـــــا نـــــاب وارمِ الـــــعــــــدى عن قـــــوسـه تُـــــصِبِ
فـــــــــــفــــــــــــاضـلٍ غــــــــــــيــــــــــــرِ خَـــــــــــوّارٍ وال وَكِــلٍ

 فـي الــــــــــكـــــــــائــــــــــنــــــــــات وال وانٍ وال وَعِبِ(٨) 

وافق سنة ١٢٢٤م . وقد توفي «أبوشكر مقدم» في سنـة ٦٢٠هـ ا

إمــارتـا «فــاضل وجــعــفــر ابـنـي مـعن بـن شـديــد بن جــعــفـر بـن الـفــضل بن
عبدالله بن علي العيوني»:(٩)

بـعد وفـاة األميـر «أبي شـكر مـقدم» قـام مقـامه في مـلك القـطيف وجـزيرة أوال األمـير
«فـاضل بن معن» ويـبدو أن تـوليه مقـاليـد السـلطـة جاء حسـمًا ألزمـة سيـاسيـة حادة كادت
لك جراء صراع نشب ب األمراء العيوني وأن شيخ بني احلارث من تؤدي إلى ضياع ا
ـلقب «بـأبي قـناع» كـانت له الـيد الـطـولى في وصول «فـاضل» إلى سـدة احلكم بـني عـامر ا
ـقرب مـشـيرًا إلى أهـمـية تـولي «فـاضل» ويـوصيه وإطفـاء جـذوة ذلك الـصراع يـقـول ابن ا

لك والذود عنه: تميز في حماية ا بعدم التفريط في عالقته «بأبي قناع» تقديراً لدوره ا
لـــــو لم يــــــقم فـي الــــــمُـــــلْـك ضـــــاع ولم يـــــعـــــدْ

عُــــــــمْـــــــــرَ الــــــــســـــــــنــــــــ ومُــــــــــدّةَ األعـــــــــوامِ
...........................

ــــــــــــنــــــــــــاعٍ إنّـهُ واشـــــــــــــددْ يــــــــــــداً بـــــــــــأبـي قِ
نــــــــــعـمَ احملــــــــــامـي دونــــــــــهــــــــــا واحلــــــــــامـي

واشــــــكـــــرْ لـه الـــــســــــعيَ الــــــذي انـــــقــــــادت بهِ
لـكَ وُلْــــــــــدَ ســــــــــامٍ حــــــــــيـث شــــــــــئـتَ وحـــــــــام

وارضَ الــــــــــــذي يــــــــــــرضـى وقــــــــــــدّمْ أمــــــــــــرَهُ
وأطــــــــعْـه طــــــــاعـــــــــةَ مُــــــــقْـــــــــتَــــــــدٍ إلمــــــــام(١٠)

ـقــرب أن «فـاضالً» هـذا كـان عــلى جـانب من األخالق ويُــسـتـشفّ من شــعـر ابن ا
ـسؤوليات احلكم والـنهوض بتبـعاته كما ظل على الفاضلـة كالشجاعـة والكرم والوعي 
ـوافق سـنـة ١٢٣٠م فـتـولى عالقـة طـيـبـة «بـأبي قـنـاع» حــتى وافـاه األجل سـنـة ٦٢٦هـ ا
مـقالـيد السـلطـة بعده أخـوه «جعـفر بن معـن» بضعـة أشهر(١١) حـيث انتزع مـنه السـلطة
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في أواخر ذلك العام ابن عمه األمير «محمد بن مسعود بن أبي احلس أحمد»(١٢).

ب ـ سير احلكم في األحساء بعد األمير «محمد بن أبي احلس أحمد»:

تـتفـق الروايـات الـتاريـخـيـة علـى أن احلكم في األحـسـاء قـد انتـقل في أعـقـاب وفاة
األمـير «محمـد بن أبي احلس أحمـد» من بيت «آل الفضل» إلى بـيت «آل أبي منصور»
وتختلف في أول من تـقلد منـصب اإلمارة من أفراد هذا الـبيت فإحدى الـروايات تسمي
نـصب «علي بن احلـسن بن عـبدالـله بن علي» في حـ تصـرح رواية أخـرى بأنه لهـذا ا
«مـحمد بن مـاجد» وهنـاك قرائن حتمـلنا على االعـتقاد بـأنه «ماجد بن مـحمد أبـومحمد»
ذكور سلفاً وأن «محمداً» هذا تقلد السلطة في األحساء بعد أبيه ومنه انتزع السلطة ا

عمه «مسعود» بعد أن قام بقتله.

وتمثل فترة حكم الثالثة هؤالء صفـحة قاتمة من تاريخ العيوني لسوء سيرتهم في
احلكم وما جنم عن ذلك من خراب البالد وتسلط رجال البادية على مقدراتها .

ومن الـقرائن الـتي جتـعـلني أرجـح اعتـبـار «ماجـد» أسـبق هـؤالء في تـولي السـلـطة
ذكـورين لـلسـلطـة في األحسـاء من األمور بـاألحسـاء في هـذه الفـترة كـون تقـلد األمـراء ا
نطق حينئذٍ أن تأتي قـرب وشروحه نصت على ذلك وليس من ا الثابتة وأن شعر ابن ا
والية «مـحمد» االبن سـابقة لـوالية أبيه خـاصة إذا علـمنا أن ب هـذين والة آخرين حيث
نصت شروح الديـوان على انتقال السلطة من «مـحمد بن ماجد» إلى عمه «مسعود» ومن
«مسعـود» إلى «علي بن احلسن بن عبدالله بن علي» بل إن الـشاعر نفسه نص صراحة
عـلى اعتـبار واليـة «ماجـد بن محـمد» كـانت بدايـة ظهـور اخلراب في الـبالد والتـفريط في

تلكات أهلها :
كم لــــــلـــــــعــــــشـــــــيــــــرةِ مــــــذ تـــــــولّى مــــــاجـــــــد

من ســــــــابـقٍ بِـــــــعْــــــــتُم ومـن بــــــــســـــــتـــــــانِ(١٣)

قرب في سـياق حديـثه عن محنـة الشاعـر على يد كمـا جاء عن شارح ديـوان ابن ا
األمـير «مـحمـد بن ماجـد» قوله : «وكـان «ماجـد بن محـمد أبـومحـمد» هـذا أيضاً قـد فعل
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ال وغيره»(١٤) وفي مع «مقـرب بن منصور بن علـي بن مقرب» هذا كفعـل ابنه في أخذ ا
هذه الـعبارة إشـارة واضحة إلى أن «مـاجد بن مـحمد بن عـلي» تولى حكم األحـساء قبل
ابـنه «مـحمـد» وفي ذلك مـا يجـعـلنـا مـطمـئنـ إلى الـقول بـأن حـكم األحسـاء آل إلـيه إثر

اغتيال األمير «محمد بن أبي احلس أحمد» مباشرة .

إمـارة «مـاجد بن مـحـمد بـن علي بن عـبـدالله بـن علي الـعـيوني» من ٦٠٥هـ -
وافق ١٢٠٨م - ١٢١٨م: ٦١٥هـ ا

في أعقـاب اغتيال األمـير «محـمد بن أبي احلس أحـمد» تولى مـقاليد الـسلطة في
األحساء «ماجد بن محمد بن علي» وكان ذلك على ما يظهر بسعي واختيار من األهالي
ولـعل أسباب هـذا االختيـار تعود لرغـبة هؤالء في الـعودة إلى أمرائـهم السابـق من بيت
«أبي مـنـصـور عـلي بن عـبـدالـله بن عـلي الـعـيـوني» حـيث كـانت إمـارة األحـسـاء في هذا
الـبــيت مـنـذ اغـتــيـال «أبي سـنــان مـحـمـد بـن الـفـضل بن عــبـدالـله الـعــيـوني» إلى أن قـام
األمـيـر«مـحـمد بن أبي احلـسـ أحـمـد» بتـبـوّء عـرش الـبالد وتوحـيـدهـا في سـنة ٥٨٧هـ
ويبدو أن العاطفة وحدهـا هي التي قادت األهالي إلى هذا االختيار دون أي اعتبار آخر
فـلم تـكن في هـذا األمـيـر من مـقـومات الـقـيـادة مـا يـجعـله جـديـراً بـثـقـتهـم في قدرتـه على
طمئنة لرعيته لك وتوفيـر احلياة اآلمنة ا سؤوليـة فلم يحسن تدبير شئون ا حتمل هذه ا
بل مـا حدث على الـعكس من ذلك فـقد أخذ اخلـلل واخلراب يتـسلل إلى أجـهزة السـلطة
واألوضاع الـسيـاسيـة واالجـتمـاعيـة واالقتـصـادية في الـبالد بسـبب ضـعفه واسـتسالمه

للبطانة الفاسدة ورغبات شيوخ البادية .

ـقرب(١٥) حـالة الـبـلـد في عـهده فـيـقـول : «إنه حـ ملك يـصف شـارح ديـوان ابن ا
استـخفّ بـأهل األحسـاء استـخفـافاً عـظـيمـاً وأخذ في سـفك دمائـهم واسـتبـاحة أمـوالهم
حـتى تعدى حد اجلور ومال إلـى البدو ميالً عظيـماً حتى بلغ من ميله إلـيهم ومحبته لهم
أن أعطاهم جمـيع ما للسلـطنة من مال وعـقار وكراع والمة حرب وأكـثر أمالك أهل البلد
شـهور من سالحـهم حتى بلغ من مـيله إلى البـدو ومحـبته لهم مـا حُكي عن أنه سمع وا
في ذات يـوم رغاء بـعيـر فقـال اللـهم حي راكبه فـقال له بـعض من في حضـرته : أتعرف
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راكـبه ? فــقـال : أعــرف أنه بـدوي وكــان قـد قـرّب عــدة رجـال من أوبــاش أهل األحـسـاء
وفيهم من يُـعرف بقـلة النـخوة واحلمـية وعظم احلـمق فصار الـرجل منهم يـبيع الـبستان
من بساتـ أهل األحساء الـذي يساوي مائـتي دينار أو أقل أو أكـثر على البـدوي بدينار
وبدينارين وبـثوب وبجزور وما أشـبه ذلك فال يُعترض عـليه وال يُسأل عـما فعل ويُمضي
ا استغاث الرجل حينـما يباع بستانه فيُستخف به ويناله من الهوان أكثر من البيع ور
بيع البستان وكلما اشترى أهل الـبلد من اخليل ما يعينهم على حماية أنفسهم وبالدهم
وثب علـيـهم فمـا يـحول احلـول إال وقـد أعطـاهـا البـدو فـعل ذلك مراراً عـدة فـلم يزل ذلك
(١٦) ثـم ينهـي هذه الـرواية بـالقول إن دأبـه ودأب أصحابه في أهل الـبلـد مدة عشـر سن
أهل األحـساء حـينـذاك بعـثوا لألمـير «عـلي بن احلسن بن عـبدالـله بن علي» فـسار إلـيهم
فأدخلوه البـلد وحاصروا «ماجد بن مـحمد» في القلعـة حتى أخرجوه منهـا وملكها «علي
ابن علي»(١٧) ونهـاية حكم األمـير «ماجـد» على هذه الـصورة التي تـعرضهـا هذه الرواية
قـاليد احلـكم في األحساء قبل ـكن قبولهـا ألسباب مـنها : ثبـوت تولي ابنه «مـحمد»  ال 

استقدام «علي» حلكم البالد واستبعاد حدوث واليته قبل والية أبيه .

ثم إن هـذه الــروايــة تـعــارض روايـة أخــرى نص فــيـهــا الـشــارح نـفــسه عــلى أن تـلك
ـراســلـة «لـعـلي» واســتـقـدامه لـلـحـكم في األحـســاء كــانت في عـهـد األمـيـر «أبي الـقـاسـم ا
مسعود»(١٨) فالـتعارض بـ هات الروايـت وما أسـلفنـاه من القول في حق واليـة «محمد
ابن مـاجد» جتعل هـذه النهـاية حلكم األمـير «ماجـد» أمراً غيـر مقبول إال إذا ثـبت أن األمير
«عـلـيـاً» هذا قـد اسـُتـقـدم حلكم األحـسـاء مـرتـ مرة إلخـراج احلـكم من «مـاجـد» وأخرى

إلخراج احلكم من «أبي القاسم مسعود» وهذا ما لم يقل به أحد أو يقم عليه دليل .

ـكن الـقـول إن واليـة «مـاجــد» انـتـهت إمـا بـوفـاته أو بـخـلـعه وإحالل ابـنه من هـنـا 
«محمد» في مكانه .

إمارة «محمد بن ماجد بن محمد بن علي»: 

تـولى «محمـد» هذا مـقاليـد السلـطة في األحسـاء بعد أبـيه وينص شارح الـديوان على
ـنـصب ولـيس هـنـاك أسـبـاب واضـحـة تـبـرر هذا أن أهل الـبالد قـد اخـتـاروه لشـغل هـذا ا
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االختيار مع ما نعلمه من سوء سيرة أبيه في احلكم وما حل بالبالد في عهده من ويالت .

ـكن القول إن ذلك االخـتيار  من قبل وفي ضوء االجتـهاد لتلـمس تلك األسباب 
رجال أبيه وأعوانهم ألن تثبيته في احلكم يضمن استمرار نفوذهم وسيطرتهم وبخاصة
ـكنـهم أكثـر من إحكـام السـيطـرة علـيه وتوجـيهه وفق ا  أنه كـان آنذاك صـغيـر الـسن 
أهـوائهم أو أن في شخصيـته من سمات النجابـة والصفات احلسـنة ما يوحي باختالفه
عن أبـيه فـتم اخـتـيـاره عـلى هـذا األسـاس خـاصـة أن إخـراج الـسـلـطـة من «آل مـنـصور»
شاكل والصعوبات بسبب هيمنة محاسيب زيد من ا ا يجلب ا وإسنادها إلى آخرين ر
هذا البيت كما أن خوض جتربة جـديدة مع شخص غير مضمون ال يكون اإلقدام عليها
ا باألمر الـسهل لـذا  تقلـيد «مـحمد بن مـاجد بن مـحمد بن عـلي» إمارة األحـساء ور
ن يثري جتربته اجلـديدة بالعلم واخلبرة في أداء نصب لو اسـتعان  كان جـديراً بهذا ا

ا فيه خير دولته ورعيته . مهامه وتوجيه سياسته 

ــرتــزقـة ولــكن مــا حــدث عــكس ذلـك تـمــامــاً فــقــد أحــاطت به بــطــانــة ســيــئــة من ا
ا من جلساء أبيه أو أمثالهم من الذين ال يهمهم سوى حتقيق مصاحلهم واالنتهازي ر
الـذاتيـة ولكي يـحكـمـوا قبـضتـهم علـيه فـقد سـعوا إلى إفـساد عالقـته بـأقاربه وأهل بـيته
واخمللـص من أبـناء شـعبه فـساءت سـيرته وتـفاقم اجلـور في أيامه وكـان الشـاعر علي
هذا ـقـرب في طـلـيـعـة ضـحـايـا هـذا اجلـور فـقـد قـام األمـيـر «مـحـمـد بن مـاجد»(١٩)  بن ا
بـالــقـبض عـلـى الـشـاعــر وزج به في الـســجن وأحلـق بـأهــله غـايـة األذى وصــادر جـمـيع
أمالكه وجــمـيـع مـا في يــده من ذهب وفـضــة ورقـيـق ومـواشٍ وعــقـار ثم أودعه الــسـجن
مـكـبالً بـالـقـيـود واألغالل وأفـرج عـنه بـعـد زمـان دون أن يُـعـيد إلـيـه من أمـواله كـثـيراً وال
قــلـيالًُ فــأقــام في األحــســاء مـدة يــعــاني من ضــيق ذات الــيـد وقــســوة الــغُـ مـن قـومه
وأقـاربه(٢٠) وحـ ضـاق بـاإلقـامـة في األحـســاء ذرعـاً سـافـر إلى الـعـراق فـمـكث هـنـاك
بضـعة أشهـر ثم عاد إلى األحسـاء وسعى السترضـاء أميرهـا واستعـطافه إلزالة ما في
ـنـحـنى أيـها ـ ا نـفـسه عـلـيه من احلـنق فـمـدحه بـالقـصـيـدة الـتي مـطـلـعهـا «قـفـوا عن 
الـركب» وقد أسبغ عليه في هـذه الفترة جُمـلة من الفضائل والقـيم التي لـم تكن فيه أبداً
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إمـا بـدافع الــرغـبـة في اسـتـدرار عـطــفه والـتـقـرب إلـيــه أو بـغـيـة تـرغـيــبه في اتـبـاع تـلك
باشر والتوجيه الصريح الصفـات والتحلي بها بطريـقة مقبولة ال حتمل مرارة النـصح ا
ا علـيه من واجب البـر بأسـرته ورعيته واحلـرص على تـوفير من تلك الـفضائل تـذكيـره 
رجو منه في ة لهـم وتوحيدهم وإزالة أسبـاب الفرقة بينـهم وحتقيق األمل ا احلـياة الكر
إحـياء أمـجاد األسـرة وإصالح شؤون الـبالد ولم يخف خـشيـته علـيه من شرور جـلساء
ا اسـتغـلـوا حداثـة سنه وقـلـة خبـرته فلـم يُقـصّروا في خـداعه وتـضلـيله الـسوء الـذين طـا

ا جاء في تلك القصيدة قوله : خدمة ألهوائهم وحتقيق مطامعهم و
ـــــــــا هــــــــمــــــــام عــــــــلـتْ هِـــــــمّـــــــــاتُـه فـــــــكــــــــأ

يــــحــــاول أمـــــراً دونه الـــــســــبـــــعــــةُ الـــــشــــهبُ
عـال كــلَّ بــــــــــــاعٍ بـــــــــــــاعُــه وتـــــــــــــواضــــــــــــعـتْ

لـــــــعــــــزّته وانــــــقــــــادتِ الـــــــعُــــــجْمُ والــــــعُــــــرْب
ســـــمـــــا لـــــلـــــعُـال من قـــــبـل تـــــبـــــقـــــيلِ وجـــــههِ

ـــــــأثـــــــــــــــراتُ له صــــــــحب فــــــــأدركـــــــهــــــــا وا
..........................

أتــــــــــانـي مـن األنــــــــــبـــــــــــاء عــــــــــنـه غــــــــــرائـب
فـــلـــذّتْ بــهـــا األســـمـــاعُ واســتـــبـــشـــر الــقـــلب 

بــــــعــــــطـفٍ عـــــلـى ودّ الــــــعـــــشــــــيــــــرةِ صـــــادقٍ
ـــــــــحـــــــــال وال كـــــــــذب ــــــــــداهـــــــــا ال مِ ورفـضِ عِ

وجتـــــــمــــــــيـــــــرِهـــــــا مـن كـلّ أوبٍ حـــــــمـــــــيّــــــــةً
عـــلـــيــهـــا فـــزال اخلــوفُ والـــتـــأمَ الـــشَّــعْب(٢١) 

وكان األمـير «محمد بن ماجد» ح سـمع هذه القصيدة أظهـر للشاعر بعض الل
ـمـاطـلـة والـتـسـويف وطـال انـتـظار ووعـده بـإرجاع بـعض أمـالكه إلـيه بـيد أنـه أخذ في ا
الـشـاعــر إلجنـاز ذلك الــوعـد فـمـدحـه بـقـصــيـدة أخـرى مــطـلـعـهــا «أمن دمـنــة بـ الـلـوى
غـتصب ونـاشده القـرابة والـنسب رجاء أن فالدكـادك» وطمع أن يـعطـيه طرفاً من مـاله ا
ا أنشده القصيدة وعده وعداً جميالً يرق حلاله ويخفف من معاناته ومعاناة أهل بيته و
ـا رجا وأمّل ولـكنه لم يـحظ منه بـغيـر الوعـد وكان قـد عقـد العـزم على مـنعه وحـرمانه 
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ة األمير عـلى التراجع عن وعده من يلـوذ به من األصحاب واألخدان وقد وقد قـوّى عز
قـالوا له في مـا قـالـوا إنك لـو أعدت إلـيه بـعض أمـواله لن يـقنع بـذلك وسـوف يـظل يـطلب
زيد ومع ذلك فلن يصـفو لك مكنون سره ولن يـزيل سخيمة صدره(٢٢) واألولى زيـد وا ا
لك في التـدبير أالّ تلبي رغبته وال تعـلي مقامه ونصحوه بأن يبـعده عن البلد فاستصوب
مقـالـهم واستـحـسن رأيـهم فأعـرض عن الـشاعـر وأظـهر له اجلـفـاء ثم خاف عـلى نـفسه
فخرج إلى القطيف وكانت حجـة األمير «محمد بن ماجد» في ما أحلق بالشاعر من أذى
شـدة ميله إلى «آل الفـضل» واختياره لهم ومـحبته إياهم وهـذا ما أوضحه شارح ديوان
قـرب ب يـدي قصيـدة نظـمهـا الشاعـر في مدح األمـير «الـفضل بن مـحمد بن أبي ابن ا

احلس أحمد».

نهايتـه:

ـا وصـلـت إلـيه الـبالد من سـوء يـبـدو أن مـدة حـكم «مــحـمـد» هـذا لم تـطـل فـنـظـراً 
احلال وما عمـها من خراب على يد هذا األمير قام عمـه «أبو القاسم مسعود بن محمد»
وأبـناؤه إخوة األمـير «مـحمد بن مـاجد» ألمه باإلطـاحة به وقـتله وتسـلم مقالـيد احلكم في

األحساء(٢٣) .

إمارة «أبي القاسم مسعود بن محمد بن علي بن عبدالله العيوني»: 

ح جنح األمير «أبو القاسم» وأوالده في القضاء على «محمد بن ماجد» في سنة
٦١٥هـ قـبضـوا عـلـى زمام الـسـلـطـة في األحـسـاء فـعـمـلـوا في أول أمـرهم عـلى إصالح
أحـوالـهـا إلشاعـة الـعـدل واألمن واالسـتقـرار واحلـد من تـسـلط البـدو ومـراكـز الـقوى في
البالد ويعود ذلك إلى ما كان يتصف به «أبـوالقاسم» من صفات حميدة فقد كان شديد

قرب : التدين عابداً زاهداً كثير القربات والطاعات يقول عنه ابن ا
والــــعـــــابــــدُ الــــزاهـــــد الــــصــــوّام إن حـــــمــــيتْ

هـــواجـــرُ الـــصـــيفِ والـــقـــوّامُ  بـــالـــسَّـــحَـــرِ(٢٤)

وفي عهده وقـعت نكـبة آل جـروان فقد قـام بالـقبض عـلى رئيسـهم وقتـله ومصادرة
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أمواله كـما صادر أمـوال كبـرائهم واعتـقل بعضـهم ونفى آخرين وكـان آل جروان هؤالء
من أهـم أسر عـبـدالقـيس في األحـساء ولـيس ثـمـة أسبـاب واضـحة لـهـذا اإلجراء إذ من
علـوم أن آل جروان قد ربـطتهم بـاألسرة العـيونيـة عالقات طيـبة أتاحت لـهم تبوّء مـكانة ا
اجـتمـاعيـة مـرموقـة ونفـوذ واسع ولـعل هذا الـتصـرف كـان من اإلجراءات الـتـصحـيحـية
ـتنـفـذين الـذين كانـوا وراء مـا شاع من الـفـساد لألوضـاع في الـبالد واحلـد من تسـلط ا
ـا تـكـون لـنـكـبـة آل جـروان هـؤالء ـسـئـولــيـاته ور اإلداري وعـجـز األمن عن الـنـهـوض 
ـصـالح تـنـافـسـون عـلى جـني ا ـكائـد الـتـي ما فـتـئ ا أسـبـاب أخـرى مـثل الـوشـايـات وا
ـقرب في شـعـره عن هذه واألطـماع يـحـيكـهـا بعـضـهم لبـعض وهـذا مـا أشار إلـيه ابن ا
ـعـجـبـ بهـم وذلك قـبل أن يـتضح ـتـعـاطـفـ مع آل جـروان وا الـنـكـبـة وكان آنـذاك من ا
ـقـرب عن حـاسدي آل دورهم في تـقـويض أركـان الـدولة الـعـيـونيـة وإزالـتـهـا يقـول ابن ا

عادين لهم أثناء حديثه عن محنتهم : جروان وا
وأَطـــــمَــــــعَـــــهم قــــــتلُ الـــــرئــــــيسِ ومـــــا جـــــرى

مِـنِ اخـــــــراج آلٍ واســـــــتـــــــبـــــــاحـــــــة مـــــــالِ(٢٥)

ويبـدو أن استـشـراء نفـوذ هذه الـقـوى من البـاديـة واحلاضـرة وما يـتـمتـعون به من
قـدرة عـلى ضـرب كل حـركـة إصالحـيـة كـان أقـوى وأكـبـر من أن يـسـتـطـيع هـذا األمـيـر
الـتصـدي لـه أو احلد مـن تـفاقـمـه فسـرعـان مـا أخـذ في الـتـراجع عن مـواقـفه مـن هؤالء
وأمـثـالـهم بل سـعى إلى الـتـودد لـهم وتـطيـيب خـواطـرهم فـبـعـد سـنـة واحـدة عـفا عن آل
جروان وأعاد لهم اعتبارهم ولم يحل احلول حتى استعادوا مكانتهم ونفوذهم في الدولة

قرب : العيونية يقول ابن ا
ـضِ إالّ احلـــــــــــولُ ثـم رأيـــــــــــتُــــــــــهــم فـــــــــــلـم 

عــــــلـى رَغْـم شــــــانــــــيــــــهـم بــــــأنـــــــعَـم بــــــالِ(٢٦)

ويـبدو أن الـبدو قد اسـتشعـروا هذا الـضعف في األميـر «مسـعود» فأرادوا اخـتبار
همـة إلى أحد اللصوص مدى قدرته عـلى مجابهتـهم والتصدي لرغـباتهم فأوكـلوا هذه ا
وقـطاع الـطرق احملـترفـ من الغـفيـالت ويدعى «شـكر بن مـفلج بن اجلـحاف بن غـفيـلة»
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فأكـثر الـتلـصص والفـساد والـتعـرض للـمسـاك من األكـارين والضـعفـاء وصار ال يـجد
عـند أحدهم دابـة إال عقرها وال ثـوباً إال سلـبه وال شيئـاً كثيـراً أو قليالً إال اسـتولى عليه
ـارس تلـصصه وتـعديـاته طلـعت عـليه خـيل أهل البـلد فـقتـلوه وفي ذات يوم وبـينـمـا هو 
فقـامت أهله وقامت عامر معهم علـى األمير «أبي القاسم» وطالبوه بـديته فأظهر لهم الل
مـانـعة فـأنكـر أهل األحسـاء علـيه ذلك وقـالوا هـذا شيء ال نقـره وال نصـبر عـليه وعـدم ا

فجرّ ذلك حرباً شرسة ب أهل األحساء والبدو.

يقول شارح الديوان: وتسهلت من األسباب النحسة أن أقواماً من أهل البلد دبروا
لـلبـلد تـدبيـراً قوّى أعـداءهم علـيهم ولم يـوضح الراوي نـوع ذلك التـدبيـر ولعـل أقرب ما
ـا كـاتـبـوا رجـاالً من قـبـائل أخـرى لالسـتـعـانة بـهم ـكن تـصـوره أن بـعض األهـالي ر
ـغيرة وحـ حضروا لـنجدتـهم بدا لـهم أن الغدر بـأهل األحساء واالنـحياز إلى الـقبائل ا
ـهـمـة التـي قدمـوا ألجـلـهـا وانـضـمـوا إلى أبـناء يـحـقق لـهم مـكاسـب أكثـر فـتـخلـوا عن ا
ة أهل ـعركة بـانتصــارهم وهز جلدتـهم وكانوا جـميعـاً يداً على الـبلد وأهـلها فـانتهت ا
األحــسـاء(٢٧) وقـد أســهــمت هــذه احلــادثـة وأمــور أخــرى في إحلــاق الــضـعـف والـوهن
بــشـخـصــيـة «أبي الـقــاسم» وفي عالقــاته بـأهـله وأقــاربه وأهل الـفــضل من رعـيــته فـقـد
هام فـي الدولة وأحاط نفسه ناصب وا أبـعدهم جميعـاً عن مجلسه وجردهم من شـغل ا
ـقالـيـد في جـميـع أموره وأمـور بـلده ـروءة والـفـضل وألقـى إليـهم بـا بنـفـر من غـير أهل ا
ورعيته ظناً مـنه أنهم ناصحون له وألهـل بيته وكان عظـيم الركون إليهم وكـانوا يعملون
في هالك دولـته وقـلع آثار أهـل بيـته وصـار ال يسـمع ألحـد قوالً غـيـر قولـهم وال يـفعل إال
ا يـأمرون ولـعل أولئك النـفر لم يـكونوا مـطمئـن السـتمرار هـذه العالقـة باألميـر وغير
واثقـ من قـدرتهم عـلى االحتـفاظ بـنفوذهـم علـيه وكانـوا شديـدي اخلشيـة من جناح آل
إبـراهيم أقارب األمـير بالـتأثيـر فيه وحتذيـره منهم ودعـوته إلى إبعادهم والـرجوع إلى ما
هو األلـيق به في توثـيق أواصر القـرابة مع أهـله ومع اخمللـص األكفـاء من رجال دولته
فــعـمــلــوا جـاهــدين عــلى الــتــخـلص مـن آل إبـراهــيم وجتــريــدهم من أمــوالـهم وأمـالكـهم
ـشـايخ الـبـاديـة إلضـعـافـهم وبـتـر مـا تـبـقى من وشـائـج بـيـنـهم وبـ األمـيـر فـاتـصـلـوا 
وأغـروهم بالتـدبير لـهم في االستـيالء على أمالك وعقـارات أقارب األميـر فأجابـهم البدو
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وجبهـا البدو باإلغـارة على البلد إلى ذلك فوضـعوا لبلوغ هـذه الغاية خـطة محكمـة قام 
في مــوسم صـرام الــنـخل وانــتـشـروا في أريــافـهــا ومـنـعــوا الـفالحـ مـن الـوصـول إلى
كنوهم من صرم الثمار وجني احملاصيل فعم الذعر أرجاء البالد خوفاً بساتينهم ولم 
تـآمرون من غـيرين وتـعديـاتـهم وفسـاد الزروع والـثمـار حيـنذاك أشـار ا من جتـاوزات ا
جلساء األميـر عليه باالتصال بالبدو والتعـرف إلى رغباتهم وإجراء صلح معهم ألن البلد

ال يحتمل مثل هذه الغارات فقال : األمر لكم .

وكـان هؤالء قد اتفقـوا مع البدو على أن يطـلبوا من األمير مـقداراً كبيراً من الذهب
طـلوب يقبلون يـأخذه لهم من أهل األحساء وإذا اسـتمهلهم بـعض الوقت جلمع الذهب ا
منه ذلك شـريطة أن يعطي كل واحد من مـشايخ البدو رهناً من بـسات األحساء وكانوا
رتهنة مـن أمالك آل إبراهيم رهط األمير قد بيّـتوا النية عـلى أن تكون جمـيع البساتـ ا
وأن يُـخـرج لهم في ذلك صـكوكـاً رسـميـة وأن تتم كـتابـة الـصكـوك بحـضور األمـير وذلك
ـطلـوب وطلب األمـير الـنفـر أو بعـضهم وحـ  الصـلح وظـهر الـعجـز عن دفع الذهب ا
ـوافـقة شـريـطة أن يـعـطى كل واحـد منـهم رهـناً من الـبـدو إمهـاله بـعض الـوقت أظهـروا ا
ـا جرى عليه الصـلح وصار األمير إذا أراد أن يـكتب ألحد من البدو يـضمن به الوفاء 
شـيـئـاً يـسـأل جـلــسـاءه أي الـبـسـاتـ أكـتب لـفالن ? فـيـقـول الـبـدوي عـلى الـفـور : اكـتب
الك األصلي لـذلك العقار خـشية أن يفطن البستـان الذي خفارته لفالن دون أن يـسمي ا

ؤامرة . األمير لهذه ا

قرب وكـان مقـيماً في الـقطيف وح انتـهت أخبـار هذا التـدبير إلى الـشاعـر ابن ا
أزعـجته كـثـيراً فـقـدم على «أبي الـقـاسم» وعنّـفه عـلى هذا الـتصـرف فـأنكـر األمـير عـلمه
بـذلك وأقسم أنه لـم يكـتب بـيده شـيـئـاً كثـيـراً أو قـليالً إال مـا اقـترحـه فالن وفالن وسمّى
ـسـمّى لـتـسـلّم الـذهب وحـ تـعـذر الـدفع وضـعوا أسمـاءهم وحـضـر الـبـدو في األجل ا
رتـهنـة و إخراج آل إبـراهيم من كل أمـالكهم فـقال «أبوالـقاسم» أيـديهم عـلى األمالك ا
معـقباً على ذلك: «لغـصب أمالك عشرين خير من غـصب أمالك أهل األحساء كلهم»(٢٨)
ـقـرب مـنــدداً بــضـعف هـذا األمـيـر وقـبـوله لـلـهـوان ومـا حلق بـأهـله وانـطـلق لـسـان ابن ا
ورعـيــتـه من أذى بـسـبب تـدبــيـر جـلـسـائه وجــرأة الـبـدو عـلى الـبـالد وأهـلـهـا ولم يـدخـر
ـبـادرة بـوضع حـد جـهـداً(٢٩) في نـصح األمــيـر وحتـذيـره من مـكــائـد هـؤالء وحـثه عــلى ا
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ا فيه خـيرهم وحمـاية أرواحهم ألطـماعهم كـما حث أهل البالد عـلى التكـاتف والتعـاون 
ومصاحلهم من ذلك قوله :

إلـى كم مــــــداراةُ الــــــعِــــــدى واحــــــتــــــرامُــــــهــــــا
وكم يـــعـــتـــريــنـــا ضـــيـــمُـــهـــا واهـــتـــضـــامُـــهــا

أمـــــــا حــــــان يـــــــا فــــــرعَـيْ ربــــــيـــــــعــــــةَ أن أرى
بــــنـــاتِ الــــوغى يـــعــــلــــو الـــروابي قَــــتـــامــــهـــا

رِدوا احلــــربَ وردَ الـــظــــامـــئــــاتِ حـــيــــاضَـــهـــا
خــــوامسَ يــــغــــتــــال الــــفِــــصــــالَ ازدحــــامــــهـــا

ــــا وخـــــوضــــوا لــــظـــــاهــــا بــــاقــــتـــــحــــامٍ فــــإ
يُـــــكـــــشّفُ غـــــمّـــــاءَ احلــــروبِ اقـــــتـــــحــــامـــــهــــا

ــــــشــــــرفــــــيّــــــةِ إنــــــهــــــا ولُــــــوذوا بــــــبِــــــيض ا
لــــــهــــــا عــــــزّة قــــــعــــــســــــاءُ وافٍ ذمــــــامــــــهـــــــا

.............................
فـــــيـــــا بـــــا ســــــنـــــانٍ قُـمْ فـــــأنتَ زعــــــيـــــمُـــــهـــــا

ــــــمـــــــامــــــهــــــا(٣٠) وأنـتَ مُــــــرجّـــــــاهــــــا وأنـتَ هُ

نهايتـه :

حـ بلغ الـسـيل الـزبى من اجلـور والظـلم عـلى يد األمـيـر «أبي الـقاسم» رأى أهل
األحـسـاء إزاحته عـن عرش الـبالد وطـرده واسـتقـدام «عـلي بن مـاجد» وتـسـلـيمـه مقـالـيد

احلكم في األحساء .

إمارة األمير «علي بن ماجد»(٣١) :

ح جنح أهل األحـساء في تنـحية األمـير «أبي القاسـم مسعود» عـن سرير احلكم
في األحـسـاء وقع اخـتـيـارهم عـلى األمـيـر «عـلـي بن مـاجـد» فـأسـنـدوا إلـيه الـسـلـطـة في
ـا وجدوا فيه من الصفات الـتي تؤهله لذلك فقد كان نصب  البالد. وقـد اختاروه لهذا ا
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ـاً عادالً ال كهالً راجح الـعقل عـفـيفـاً حلـيمـاً من غـير ضـعف حازمـاً في غـير عـنف كر
ناقبه هذه : قرب منوهاً  تُخشى غوائله. يقول ابن ا

هــــــمــــــام تــــــعــــــدّى األربــــــعــــــ فــــــحــــــازهــــــا
ٍ أو قـــــريــــبــــاً من الــــعــــشــــر بــــعــــشــــر ســــنــــ

...........................
ــــــــلـكَ بـــــــــاء مُــــــــشــــــــمـــــــــراً ـــــــــا تــــــــولّـى ا و

بـــــأعــــــبـــــائه مـن غـــــيــــــر لَـــــهْـثٍ وال بُـــــهـــــرِ(٣٢)
ـــــــــددْ إلـى مــــــــــســــــــــلــمٍ يـــــــــداً وعـفّ فــــــــــلـم 

بـــــســــــــــــوءٍ وال بـــــاتت لـه عـــــقـــــرب تـــــســــري

عـنـدمـا دانت الـبالد بـالـوالء والـطـاعة لـألمـير «عـلـي بن مـاجد»(٣٣) واسـتـكـمل بـسط
هام الـتي قام بها إرساء قواعـد األمن وتوفير الهـيبة والكرامة نفوذه عليـها كانت أولى ا
للدولة فسار بالعدل ب الناس وتعقب اجملرم وأخذ على أيديهم فاستتب األمن وعمّ

قرب : الرخاء وساد االستقرار في البالد يقول فيه ابن ا
ـــــمــــاتِ وبـــــعــــدمـــــا أحــــيـــــيــــتَـــــهـــــا بـــــعــــد ا

قــــــامـت بــــــواكــــــيــــــهـــــــا تــــــنــــــوح وتــــــنـــــــدبُ
ومـــــنــــعـــــتَــــهـــــا من بـــــعــــد مـــــا كـــــانت سُــــدىً

في كـل نــــــــاحــــــــيـــــــــةٍ تُـــــــضــــــــار وتُــــــــنــــــــهب
ــــــــــهـــــــــا عـــــــــدالً وكــــــــــانـت عُـــــــــمّــــــــــمتْ ومـألتَ

جَـــــــوْراً تــــــــغـــــــور لـه الــــــــديـــــــارُ وتُــــــــخـــــــرَب
ــــــا ــــــؤذيـــــــاتِ وطـــــــا ورفـــــــعتَ عـــــــنـــــــهـــــــا ا

راح الـــــــــبَـال فـي جـــــــــوّهـــــــــا يــــــــتـــــــــصـــــــــبّب
ــــــــــــشـــــــــــبــهُ صــــــــــــادق حـــــــــــتـى كـــــــــــأنـكَ وا

عُــــــمَـــــــر بــــــهــــــــا وكـــــــأنــــــهــــــــا هي يَـــــــثْــــــرب
نــــــــام الـــــــغــــــــنـيُّ وكــــــــان قــــــــبـــــــلـكَ ال يــــــــني
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يــــــــــــــــــتـــــــــــــــــقــــــــــــــــــلّـب ـــــــــــــــــظــــــــــــــــــالـمِ ســــــــــــــــــاهــــــــــــــــــراً  خــــــــــــــــــوفَ ا
ومــــشـى الـــــفــــقـــــيـــــرُ ضُـــــحىً وهَـــــوّن آمـــــنــــاً

ــــــتـــــنــــــقـب(٣٤)  بــــــااللـــــتــــــفــــــات وأســــــفــــــرَ ا

قرب منها : ؤامرة على «علي» وموقف الشاعر علي بن ا ا

ال بـد أن تـكـون حـياة االسـتـقـرار الـتي تـمـكن األميـر «عـلي بن مـاجـد» من بـثـها في
الـبالد قد قـامت عـلى أنـقاض أطـمـاع ومـصالح كـثـير من زعـمـاء األحـساء فـعـكف هؤالء
وفي مقـدمتـهم «إبراهـيم بن عـبدالـله بن أبي جروان» من رؤسـاء األحسـاء على الـتخـطيط
ـؤامـرة كـانت من لإلطـاحـة بـنـظـام األمـيـر «عـلي بن مـاجـد» وإلـقـاء الـقـبض عـلـيه ولـعل ا
اخلطـورة بحـيث لم يجـد األميـر «علي» نـفسه قـادراً على إحـباطـها فـاضطـر إلى مغادرة
البالد سراً وعلـى إثر ذلك قام «إبراهـيم بن عبداللـه بن أبي جروان» بتنـصيب «مقدم بن

وافق سنة ١٢٢١م(٣٥) . غرير» أميراً على البالد وذلك في سنة ٦١٨هـ ا

إمارة «مقدم بن غرير بن احلسن بن شكر بن علي بن عبدالله العيوني»:  

جـاء أهل األحساء وفي مقـدمتهم «إبراهـيم بن عبدالله بن غـرير بن إبراهيم بن أبي
ـا حل بها جـروان» من الباديـة بـ «مقـدم» فعاشت الـبالد في ظل حكـمه أوضاعـاً مزرية 

من خراب وتدمير على يديه .

قرب في وصف حالـة األحساء آنذاك : حـ خرج األمير يـقول شارح ديـوان ابن ا
«علي بـن ماجد» من األحساء بـعث قوم من أهل البلد إلى «مـقدم بن غرير بن احلسن بن
شكر بن علي بن عبدالله بن علي» فأدخلوه الـبلد فملكها وكانت السلطة في البحرين قد
ضعفت وسـاء تدبير أهـلها وذلك أنـهم صاروا يقدمـون قوماً ليـسوا من أهل الشرف وال
مـن أهل الــدولـة وال الــقــرابـة لــهم ويــؤخــرون أهل قـرابــتــهم ومن هم من أربــاب الــدولـة
ويتـحامـلون عـليـهم حتى زهـد فيـهم الصـديق وأبغـضهم ذو قـرابتـهم وطمع فـيهم الـعدو
ـا بلغ به سـوء تدبـير فـصـارت العـامة تـقدم من تـريد وتـؤخـر من تريـد من السالطـ و
مـلكة مـلوكـها واسـتحواذ الـعامـة علـيهم أنه صـار إذا ملك أحـدهم أخرج جـميع شـؤون ا
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من أقاربه وبني عمه وبقي فرداً وكانت أموال السلطنة قد خرجت من يد أهلها وصارت
لعـدوهـا وخـصومـهـا من البـدو ولم يـبق لـلسـلـطان مـال يـقدر عـلـيه ويُـعدّ به جـنـداً حتمي
ـلك على بالده وتمـنعه وتـدفع عنه بـأس رعيـته وصـار كل له هوى وكل يـريد أن يـكون ا
يـديه فـأرادوا القـبض عـلى قـوم من بني مـرة من آل إبـراهـيم العـيـونيـ أقـارب أهل بيت
السلطان وكان إذ ذاك «مقدم بن غرير» جـاهالً بالبلد وأهلها وغير مكترث بالنسب ألنه
نشأ في الباديـة ولم ينشأ في الـبلد ولم يكن يعـرف أهلها فأجـابهم إلى ذلك فقبض على
قرب طـمورة ونـهب ما في خـزائنـهم فجـاءه الشـاعر علـي بن ا عدة رجـال وألقـاهم في ا
والمه في ذلك وقـبّح عـليه ذلـك الفـعل بـعد أن سـأله وقـال : «مـا ذنب هؤالء الـرجـال الذين
ا قـبض عليهم أصحابي فالن وفالن وما قبـضت عليهم» ? فقال : «ما قـبضت عليهم وإ
ـقـرب صـرخـات ـعـصــيـتـهم» فـتـجــددت من ابن ا لي قـدرة عـلى خالفـهـم وال طـاقـة لي 

. (٣٦) ا آل إليه أمر العيوني االستنكار واألسى 

وأرسل مـن الـقـطـيف إلى ابن جـروان قــصـيـدة يـدعـو فـيـهــا رجـال عـبـدالـقـيس إلى
صـالح الذاتية واخلصومات الشـخصية ويستنهض هـممهم للعمل على ما اإلقالع عن ا
فيه عزتهم وكرامتهم ويذكرهم بسيطرة رجال البادية وتسلطهم على الدولة واستبدادهم

ا جاء في تلك القصيدة قوله : بخيراتها و
أرجــــــــالَ عـــــــــبــــــــدِ الــــــــقـــــــــيـسِ كم أدعـــــــــوكمُ

لــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــعــال وأوانِ  ٍ فـــي كــل حـــــــــــــــــــــ
فـــــــــتــــــــراكـمُ مـــــــــوتـى فــــــــأســـــــــكـتُ أم تــــــــرى

ـــــــــــــــــــقــتْ رؤوســــــــــــــــــــكُــمُ بـال آذان ? ـــــــــــــــــــلِ خُ
هال اقــــــتــــــديـــــتـم بــــــالـــــغــــــطــــــارف من بــــــني

جُـــــــــشَـمٍ أو الــــــــســـــــــادات مـن شـــــــــيـــــــــبــــــــان
.............................

أصــــبـــــحـــــتُمُ غـــــرضـــــاً تَــــنـــــاضـــــلَه الـــــعِــــدى
ــــــــــذرّبـــــــــــات الــــــــــبـــــــــــغـيِ والــــــــــعــــــــــدوان

.............................
الــــــقــــــومُ تــــــأكـــــــلــــــكم ويـــــــأكل بــــــعـــــــضُــــــكم
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بـــــــعـــــــضـــــــاً كـــــــأنـــــــكُمُ مـن احلـــــــيـــــــتــــــان(٣٧)

✸✸✸✸
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الهوامش

قرب: ص ٥٩٨ .  (١) مخطوطة ديوان ابن ا

قرب: ص ٦٢٣ .(٢)  مخطوطة ديوان ابن ا

قرب: ص ٦٢٣ .(٣) مخطوطة ديوان ابن ا

قرب ص ١٠٩ .(٤) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا

قرب: ص ٢٠١ .(٥) مخطوطة ديوان ابن ا

قرب ص ٤٩٩ .(٦) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا

قرب ص ٨٣ .(٧) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا

قرب: ص ٨٣ . (٨) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا

قرب ص ٦٢٣ . (٩) مخطوطة ديوان ابن ا

قرب ص ٥٠٠ ٥٠٣ . (١٠) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا

قرب: ص ٦٢٣ .(١١) مخطوطة ديوان ابن ا

قرب: ص ٦٢٣ .(١٢) مخطوطة ديوان ابن ا

قرب : ص ٥٨٩ . (١٣) مخطوطة ديوان ابن ا

قرب : ص ٣٢٩ . (١٤) مخطوطة ديوان ابن ا

قرب : ص ٥٨٩ . (١٥) مخطوطة ديوان ابن ا

قرب : ص ٥٨٩ . (١٦) مخطوطة ديوان ابن ا

قرب : ص ٣٢٩ .(١٧) مخطوطة ديوان ابن ا

قرب : ص ٦ .(١٨) مخطوطة ديوان ابن ا

قرب : ص ٥ .(١٩) مخطوطة ديوان ابن ا

قرب : ص ٣٢٩ . (٢٠) مخطوطة ديوان ابن ا

قرب : ص ٣٢ ٣٣ .(٢١) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا
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الفصل التاسع

زوال الدولة العيونية وأفول جنمها
»(١) سـنـة أ ـ إمــارة األمـيـر «عــمـاد الـدين أبي عــلي مـحـمــد بن مـسـعـــود بن أبي احلـسـ

وافق سنة ١٢٢٩م : ٦٢٦هـ ا

مـنذ غيـاب األمير «مـحمد بن أبي احلـس أحمـد» عن عرش الدولـة العيـونية وهذا
ـتنافـس علـيه من األمراء العـيونيـ الذين أعمـتهم شهوة العرش فـريسة للـصراع ب ا
احلكم واالنفـراد بالسلـطة عمّا يـسببه ذلك الصـراع للبالد من اخلراب ولـلدولة من سوء
صـير بـسبب مـا آل إليه حالـها من الـتمـزق وما أدركـها من الـوهن والضـعف فصارت ا
غـرضــاً لـلـطــامـعـ فــيـهـا مـن الـداخل واخلـارج حــيـنــذاك سـعى أهل احلل والــعـقـد في
ـبـايـعـة أمـيـر من ساللـة «الـفـضل بن عـبـدالـله بن عـلي الـعـيـوني» تـوسّـموا فـيه األحسـاء 
رض الذي اسـتشرى في كـيان الدولـة وتضمـيد ما أصـابها من الـقدرة على عالج هـذا ا
جــراح ذلك هــو األمــيــر «مــحــمــد بن مــســعــود بن أبي احلــســ أحــمــد بن مــحــمــد بن
ـسانـدة أخوالـه من بني عـقيل(٣) وأخويه الفضــل»(٢) ولعل الـفضـل في اختـياره يـرجع 
»(٤) الــذين ال بــد أنــهم أدركــوا مــدى تــردي األوضــاع الــســيــاســيـة «احلــسن واحلـسـ
ـتـوالـيـة الـتي حـاقت بـأهـلـهـا عـلى أيـدي األمـراء واالقـتـصـاديـة في األحـسـاء والـنـكـبـات ا
نـصور عـلي» فعمـلوا على إقـناعـهم بضرورة الـتخلص من ـتأخـرين من بيت «آل أبي ا ا
هـيـمـنة عـلى إرادته وعـلى مـقـدرات البـالد ودعوهم إلى سـلـطة هـذا الـبـيت ومن الـقـوى ا
حتويل والئهم لبـيت «آل الفضل بن عبدالله» والقبول بتـرشيح األمير «محمد بن مسعود»
ـسـاعي ووافـقوا عـلى اخـتـياره الـسـالف الـذكر حلـكم الـبالد فـاسـتجـاب األهـالي لـهذه ا
ـعـاناة الـتي يـرزحون حتت نـيـرها لـلحـكم بـدافع الرغـبـة في اخلـروج من حيـاة الـبؤس وا
ا شـجعهم عـلى ذلك ما كان والتـطلع إلى حـياة السالمـة واألمن في ظل هذا األمـير ور
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يــتـحـلى به رغـم حـداثـة ســنه من صـفـات قــيـاديـة مــتـمـيــزة كـاحلـزم والــشـجـاعــة والـعـفـة
قرب : واالستقامة والرغبة في نشر العدل يقول ابن ا

ــــــلــــــكــــــةَ األحــــــســـــــاءِ هــــــمَّــــــتُهُ أعــــــطــــــتـه 
وعـــــزمُ مُــــســـــتـــــبــــصِـــــرٍ بــــالـــــرأي غــــيـــــرِ عَـمِ

فـــــإن يــــقـــــولــــوا اخــــتـــــيــــاراً كـــــان ذاك فــــهل
يُـــخــتـــار لــلـــضــرب غـــيــرُ الـــصــارمِ اخلَــذِم(٥) ?

.............................
أعـــــطى الـــــلُّـــــهـى وعـــــلتْ فـي اجملـــــد هـــــمّـــــتُهُ

قــــــبـل اخـــــــتــــــطـــــــاطِ عِـــــــذارٍ واثّــــــغـــــــار فَم(٦)

وبـالفـعل ما أن تسـلّم مقـاليـد السـلطة في األحـساء حـتى تطـلّعت نـفسه إلى تـوحيد
أجزاء الـبالد وإعادة الهـيبـة للدولـة العـيونيـة فسـار على رأس جيش كـثيف إلى الـقطيف
ـوافق سـنة واحتـلـهـا وزحف إلى جـزيـرة أوال وبـسط نـفـوذه عـلـيـهـا وذلك سـنـة ٦٢٣هـ ا

قرب هذه احلادثة فيقول : ١٢٢٦م يصف ابن ا
ـــــــلــــــمــــــلــــــمَــــــةً فـــــــغــــــيــــــرُ اليٍ وزجّــــــاهــــــــا مُ

تَــــــدافُعَ الــــــســـــيـلِ ســـــيـلِ الـــــيَــــــأْمنِ الــــــعَـــــرِم
فــــــمــــــا أنــــــاخت إلـى أن غــــــال عِــــــثْــــــيَــــــرُهـــــا

مـــــــا شِــــــيـــــــد بـــــــاخلطّ مـن حـــــــصنٍ ومـنٍ أُطُم
ومــــا نــــضــــا الــــدرعَ حــــتـى حــــاز حــــوزتَــــهــــا

قــــــهــــــراً وآخـى بــــــهــــــا األحـــــســــــاءَ مـن أَمَم(٧)

وح جنح األمير «مـحمد بن مسعـود» في وضع طموحاته مـوضع التنفيـذ بتوحيد
منـاطق الـبالد وإخـمـاد النـزعـات االنـفصـالـيـة فيـهـا ولـو إلى ح أقـبل عـلى تـرتـيب بيت
ـلـكـته وإصـالح شـؤونهـا واتـخـاذ اإلجـراءات الـالزمـة حلـمـايـة حـدودهـا فـأسـنـد مـهام
»(٨)وجيّش اجليوش اإلمارة في القطيف وأوال إلى أخـويه «احلسن وأبي عبدالله احلس
ـتمردين وزودهـا بكل ما يـلزمهـا من السالح والعـتاد وجعـلها عـلى استعـداد دائم لقمع ا

قرب بقوله: وصد هجمات األعداء وقد بلغت جيوشه من الكثرة حداً عبّر عنه ابن ا
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جـــــــمـع األمــــــيــــــرُ لـــــــهـم جــــــنــــــوداً لـــــــو رمتْ
(٩) شُــــهبَ الــــنــــجــــومِ لـــزال مــــنــــهــــا األســــعَـــدُ

ـتـكـررة حلكـام جـزر هـرمز وقـد اسـتـطاع بـتـلك الـقـوة واليـقـظـة إيقـاف الـهـجـمات ا
ال والتي كان من ا كلّفت البالد الكـثير من األنفس واجلهد وا وقيس وغيرهـما التي طا
بـرمة ب حـاكم القـطيف األميـر «فضل بن مـحمد بن أبي ـعاهدة(١٠) ا نتائـجهـا السيـئة ا
احلـس أحـمـد» و«غـيّاث الـدين جـمـشيـد» حـاكم جـزيرة قـيس وهي الـتي أعـطت حلـكام
جزيرة قيس بـعض النفوذ على اخلط وجزره وهو ضيم ال تقـبله أو تصبر عليه أصحاب

النفوس األبية احلرة :
أبـتْ عــــــزّةً أن تـــــــقــــــبـلَ الـــــــضــــــيـمَ نــــــفـــــــسُهُ

وذو الــــعـــــزّةِ الــــقــــعــــســــاءِ كــــيف يُــــضــــامُ(١١)

فـعول في أيام شـوكة هذا ذكورة لم تـعد ساريـة ا ـعاهـدة ا ـكن القول إن ا من هـنا 
األمير على األقل ولسنا على يق عما إذا كانت قد أُلغيت أو  جتميد بنودها قبل ذلك.

ـعاهدة في ـقرب ندد بـهذه ا أمـا قولي في كـتاب تـاريخ هجر إن الـشاعـر علي بن ا
قصـيـدته الدالـية وإن األمـير «عـلي بن ماجـد» قام بـإلغـائهـا فخـطأ نـبهـني علـيه مشـكوراً
فـضـل الـعـماري(١٢) ومـنـشـأ هـذا اخلطـأ أنـني سـقت مـا قـلت عـن كتـاب «سـاحل الـذهب
صـدر وكان قـد نص صراحـة على شـجب الشـاعر األسود»(١٣) دون اإلشـارة إلى ذلك ا
ح إلى أن العمل ظل جـارياً بهـا حتى نهض األمـير علي ثـائراً على عـاهدة كمـا أ لـهذه ا

األوضاع السيئة.

ـذكـورة بالـتـنـديـد كمـا لم يـقم األمـيـر علي ـعاهـدة ا واحلق إن الـشـاعـر لم يـخص ا
عاهدة.  بإلغائها ألن سلطته قاصرة على األحساء ولم تكن األحساء مشمولة با

أمـا جتمـيـدهـا أو إلـغاؤهـا في عـهـد األميـر «مـحـمـد بن مسـعـود» هـذا فيـكـاد يـكون
مؤكداً يدل على ذلك عجز حكـام جزر الساحل عن مجرد التحرش بحدود البالد فضالً

قرب في قوله : عن العدوان عليها وهذا واضح في ما نوّه به ابن ا
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ـــــــــــدَّ إلـى هـــــــــــرمـــــــــــوزَ مـــــــــــنـه يــــــــــداً ولـم 
ــــــــعـــــــــتــــــــصِمِ(١٤) ــــــــدّوا كـفَّ مُ وحــــــــارك لـم 

بل إن هذه القوة العسكريـة التي خفقت أعالمها في البالد طوالً وعرضاً قد غمرت
ـقـرب بـصـيـغـة الـتـعـجب الـبالد وأهــلـهـا بـسـرور عـظـيم وفـرحـة كـبـرى عـبّـر عــنـهـا ابن ا

واالعتداد ح قال : 
يــــا فــــرحـــــةَ الــــبــــحــــرينِ مـــــذ خــــفــــقتْ بــــهــــا

أعـالمُـه وغــــــــدتْ تــــــــغــــــــور وتُــــــــنــــــــجِــــــــدُ(١٥)

سير األحداث في عهده :

رغم هـذه اإلجنازات الـكـبرى الـتي تـمكن من حتـقـيقـهـا للـبالد األمـير «مـحـمد بن
مسعـود» وما وفر ألهـلها من أسبـاب القوة والعـزة واألمن فقد أخـفق في إطفاء جذوة
ـتوقـدة في نـفوس أبـنـاء عمـومـته الذين مـا فـتئـوا يـنتـظـرون الفـرصة احلسـد والطـمع ا
واتـية إلزاحته عن عرش الـبالد وانتزاع مـقاليد الـسلطـة من يده فعكـفوا على إعداد ا
ؤامرة وبانت ا فاحت رائحة هذه ا كائد ألجل بلـوغ هذا الغرض ور اخلطط وحبك ا
بوادرها ووصلت أخـبارها إلى األمير وشاعره الـذي أقبل عليه يواسيه ويشد من أزره
ويندد بـخصومه ومنـافسيه ويصب عـليهم جام غضـبه بتقبـيح أعمالهم والـدعاء عليهم
ـضنـية الـتي بـذلهـا في سـبيل مـا نـال من شرف ومـا حقق ويقـارن بـ جهـود األميـر ا
ـكـر واحلـيل لـلـبالد من عـزة ورفـعـة وركـونـهم لــلـدعـة والـراحـة والـنـوم والـلـجـوء إلى ا

لتحقيق مآربهم يقول:
ســـــــمــــــا لــــــلـــــــعال رَتّـــــــاً ســــــمــــــوَّ ابـنِ حُـــــــرّةٍ

ــــــــنـــــــــجــــــــبـــــــــون كِـــــــــرامُ ــــــــتْـهُ مُ جنــــــــيـبٍ 
..........................

فــــيـــــا مُــــفــــرِغـــــاً في كــــيـــــده جُــــهْــــدَ نـــــفــــسِـهِ
خلـــــــيـــــــرٍ مـن الـــــــســـــــعـي الـــــــغــــــــوي نُـــــــوام
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..........................
ويـــــا طــــــامـــــعــــــاً في نــــــيل مــــــا نـــــال مـن عُالً

مـــــــتـى صـــــــدق الـــــــظـنَّ الـــــــكـــــــذوبَ مـــــــنـــــــام
..........................

ويـــــا مُـــــضـــــمِـــــراً بـــــغـــــضـــــاءه جُـنَّ أو فَـــــمُتْ
ــــــــــقــــــــــام ــــــــــوفــــــــــيـتَ مــــــــــنـه عُ فــــــــــداؤكَ ال عُ

..........................
ــــــــــلـكُ الـــــــــذي ال جــــــــــنــــــــــابُهُ أال أيــــــــــهـــــــــا ا

بـــــــوعــــــــرٍ وال من فـي خِـــــــبــــــــاه يُـــــــضـــــــامُ(١٦)

قـرب في إحـباط مـؤامرات ولم تـفـلح مسـاعي األمـير «مـسـعود» وال شـتائـم ابن ا
خـصـومـهم فـقـد هبّ األميـر «مـنـصـور بن عـلي بن مـاجـد» من ساللـة األمـير «عـلي بن
عبدالـله العـيوني» حملـاربة «مسـعود» وإخـوته وانتـزعـوا القـطيف وأوال من يـدهم سنة
وافق سنة ١٢٢٨م حـينذاك اقتصرت سلطة األمـير« محمد بن مسعود» على ٦٢٦هـ ا

األحساء فقط .

عاصرين وتضارب آرائهم هذا ما أراه وأطمئن إلى القول به إزاء حـيرة الباحث ا
حـول هـذا األميـر سـواءً في ما يـتـصل بتـعـي الـفـرع الذي يـنـتـمي إليه من فـروع الـبيت
ديرس يرى أنه من سـاللة الفضل(١٧) ناطق التي خضعت لسيادته فا الك أو حتديد ا ا
ويحـصر سـلطـته في القـطيف فـقط واخلضـيري يـعده من ساللـة «آل أبي منـصور علي»
ويـجـعل مــلـكه في األحـســاء دون غـيـرهــا(١٨) أمـا الـعـمـاري فـيـرى أنه من «آل الـفـضل»
ويـرى أن بالد البـحـرين كلـهـا خضـعت لـسـيادته حـيث حـكم األحسـاء أوالً ومـنهـا انـطلق
ا ورد في لالسـتيالء عـلى القـطيف وأوال و له مـا أراد بالـقوة والـقهر(١٩) مسـتأنـساً 
ـقـرب من أوصـاف وإشـارات في هـذا اخلـصوص أمـا في حتـديـد انـتـمائه أشعـار ابن ا

إلى بيت «الفضل» فقد اعتمد في تدعيم رأيه على مناسبات قصائد ثالث هي:
(١) بـــــعـــــثـتَ تُـــــهـــــدّد بـــــالــــــنـــــوى وتُـــــوعــــــدُ

مـــــــهالً فـــــــإن الـــــــيــــــومَ يـــــــتـــــــبــــــعـه غـــــــدُ(٢٠)
(٢) صــــــــعــــــــودُ الـــــــعـال إال عــــــــلـــــــيـكَ حـــــــرامُ

وعــــــيش ســــــوى مــــــا أنـتَ فــــــيه حِــــــمــــــامُ(٢١)
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(٣) أَنِخْ فـــــهــــــذي قِـــــبــــــابُ الـــــعــــــز والـــــكـــــرمِ
وقـلْ فـــــــــكـلُّ الـــــــــعـال فـي هـــــــــذه اخلِــــــــــيَـمِ(٢٢)

قرب قوله في مـناسبة الـقصيدتـ األولى والثانية وقد جاء عن شارح ديـوان ابن ا
إنهـما قيـلتـا في مدح األميـر «محـمد بن مسـعود» وأورد لـقبه وكنـيته واسـمه كامالً حتى
ؤسس عـلى أنه األميـر «عماد الـدين أبوعلي مـحمـد بن مسعـود بن أبي احلس األمـير ا
أحمـد بن أبي سنان محمد بن الـفضل بن عبدالله بن علي» إال أنه فـي حديثه عن الثانية

قال : «محمد بن مسعود بن أبي احلس محمد» بدالً من أحمد.

أمـا القصيـدة الثالـثة فقد ذكـر شارح الديـوان أنها قـيلت في مدح «أبي عـلي مسعود بن
أحمد بن مـحمـد بن الفـضل» وقد رجح العـماري  أنـها في «مـحمد بن مـسعـود» وليست
ـا ورد في سيـاق القـصيـدة من أوصاف وإشـارات تدل على في «مسـعود» مـستـضيـئاً 
ذلك وقــد أصـاب(٢٣) ألن شـارح الـديــوان في اخملـطــوطـة الـتي بــ أيـديـنــا نص عـلى أن
ـذكـورة سـلفـاً قـيـلت في مدح األمـيـر «عـمادالـدين أبي عـلي مـحـمد بن جمـيع الـقـصـائد ا
مـسعـود بن أبي احلـسـ أحمـد بن أبي سـنـان محـمـد بن الـفضل بن عـبـدالـله بن علي»
ـذكـورة صـحـيحـة سـلـيـمة من أي وقـد جـاءت األسمـاء في مـنـاسـبات الـقـصـائـد الثالث ا
ـكن حـسم اخلالف حـول هـذه الـشخـصـيـة بـالقـول إن األمـيـر «مـحـمد بن خـطأ وعـلـيه 
مـسـعـود» هـذا من ساللـة الـفـضل وإنه حـكم بالد الـبـحـرين كـلـهـا إلى أن يـثـبت بـالـبـحث
وجــود شـخـص أو أشـخــاص غـيــره يـحــمــلـون نــفس االسم وكــان لـهم في األحــسـاء أو
الـقطـيف ملك أو واليـة ومهـما يكن من شـيء فإن األحداث الـتي جرت لألمـير «مـحمد بن
مسعود» أثّرت في نفسيته تأثيراً بالغاً فاضطربت شخصيته وسرى الضعف في كيانه
واستـسـلم جلـماعـة من حـاشـيته اطـمـأن إلـيهم وكـانـوا يـعمـلـون في اخلفـاء عـلى تـقويض
قرب قصارى جهده في نصح األمير وإرشاده إلى ما دولته وقد بذل الشاعر عـلي بن ا
فيه خيـر الدولة العيـونية ويساعـد على إنقاذهـا إال أنه لم يجد منه أذناً صـاغية فقد وقع
األميـر حتت تأثـير الـذين جنح بعـضهم بـالدسـائس والوشـايات في إضـعاف الـعالقة ب
الـرجلـ وحـ ظهـر للـشـاعر مـا مـنيت به عـالقتـهمـا من تـصدع وفـتـور حاول رأب ذلك

الصدع فنظم في مدحه القصيدة التي استهلها بقوله:
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صـــــــــعـــــــــودُ الــــــــــعـال إال عـــــــــلـــــــــيـكَ حــــــــــرامُ
وعــــــيش ســــــوى مــــــا أنـتَ فــــــيه حِــــــمــــــامُ(٢٤)

وقد بذل فـيها كل مـا في وسعه الستـدرار عطف األمير ومـناشدته بـالقربى والرحم
أالّ يـسـمح للـدسـائس والوشـايـات أن تبـتـر ما بـيـنهـمـا من وشائج الـقـربى وحـاول تبـرئة
نـفسه من تـهم ألصـقهـا به قوم من الـيمـن زوراً وبهـتاناً(٢٥) وذكّـره بأن جـميع مـا ناله من
أذى واضـطهاد كـان بسـبب ميله آلل الـفضل ولم تأت تـلك النـصائح بطـائل فقد تـفاقمت
الفوضى في عـهد هذا األمـير وعمّ االضطـراب وعظم تسلط الـبادية عـلى مقدرات البالد

ولم تكن احلالة في عهد «الفضل» الذي جاء بعده بأفضل منها في عهده . 

ب ـ إمارة األمير «الفضل بن أبي القاسم مسعود بن محمد بن علي بن عبدالله بن علي»:

يقف الباحث من حتديد فترة حكم هذا األمير وموقعها من عمر الدولة العيونية في
قرب صراحة في حيرة شديدة فتقلده حكم األحـساء من األمور الثابتة عبّر عنها ابن ا

مطلع قصيدة نظمها في مدحه في األيام األولى من واليته جاء فيها قوله :
ــــــــــلــــــــــيـكُ احلُـالحلُ رويــــــــــدكَ يــــــــــا هــــــــــذا ا

فــــــمـــــا اجملــــــدُ إال بـــــعـضُ مـــــا أنـتَ فـــــاعلُ(٢٦)

فـاإلشكال إذاً يكمن في مـجيئه إلى احلكم خلـفاً «حملمد بن مسـعود» وهو كما ترى
من ساللـة «آل أبي مـنصـور علي» بـيـنمـا «محـمـد بن مسـعود» مـن ساللة الـفضل وحلل
كن الـقول إن أهل األحـسـاء شدهم احلـن إلـى حكـامهم األول فـأزاحوا هذا اإلشـكـال 
«محـمد بن مـسعـود» عن عـرش البالد ونـصبـوا مكـانه الفـضل أو أن ذلك قد  عـلى يد
أعـوان أبيه «أبـي القـاسم مـسعـود بن مـحـمد بن عـلي» رغـبة مـنـهم في اسـتعـادة نـفوذهم
الـذي ال بـد أن يـكونـوا قـد فـقـدوه تمـامـاً في ظل مـلك األمـيـر «محـمـد بن مـسـعود بن أبي
ا ذهب إليه مـحمد احلـس أحمـد» هذه مجـرد احتمـاالت يجوز األخـذ بها إذا سـلمنـا 
جيء «الفضل» إلى احلـكم بعد «مـسعود» وجعـله آخر احلكام آل عبدالـقادر من القـول 
العيوني في األحساء أما إذا أخـذنا برأي اخلضيري الذي يجعل مسعود آخر احلكام
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الـعيونـي في األحسـاء أو أسقطنـا الفضل هـذا من سلسـلة حكام الـعيونـي أصالً كما
لك إزاء مـا لديـنا من شواهـد على ثـبوت واليـة الفـضل إال أن نبحث ديـرس فال  فـعل ا
ا حـصلت أثناء حكم أبـيه أبي القاسم مسعود لـهذه الوالية عن زمن آخر فـنقول إنها ر
ارس إمـا بـتخـلي أبـيه له عن احلكم مـؤقـتاً فـي خضم احملن الـتي مـني بهـا أو إنه كـان 
الـسـلـطـة مع إخـوته إلى جــانب أبـيـهم بـعـد أن قـامـوا بـقـتل أخـيـهم ألمـهم(٢٧) «مـحـمـد بن

ماجد» واالستيالء على مقاليد احلكم في األحساء بعده كما مر بنا في ما تقدم.

ومهـما يكن النمط الـذي سارت األحداث عليه فال بد من الـقول إن «الفضل» هذا كان
أحـد والة األمـر في األحسـاء وإنه مـارس احلكم فـيـها ولـو لفـتـرة محـدودة فـقد خـاطبه ابن

قرب باعتباره ملكاً كما جاء في مطلع القصيدة السالفة الذكر التي نظمها في مدحه. ا

أهم األحداث في إمارة الفضل :

تـولى هـذا األمـيـر مقـالـيـد السـلـطـة بـعد سـابـقه وكـان عـلى شيء من الـصالح وقد
كن إنقاذه من هذه جيـئه وعقد عليه األمل في إنقـاذ ما  قرب  اسـتبشر الشاعـر ابن ا
الـدولة الـتي أخـذت تتـهاوى أركـانهـا وقد حـان جنمـهـا على األفـول فطـفق ينـفخ فيه روح
العـزم والـهـمـة ويشـجـعه بـإسبـاغ أجـمل الـنعـوت عـلـيه رجـاء أن يكـون في ذلك مـا يـحيي
األمل ويحـقق الرجاء وقد سرّه من هذا األمـير حرصه على تطبيق أحـكام الشريعة وما

تأمر به من عدل وإصالح يقول بهذا الصدد :
وقـــمـتَ بــــأحــــكــــام الــــشــــريــــعــــةِ فــــاســــتـــوتْ

لـــــــــــــديــكَ ذوو األجـــــــــــــبـــــــــــــال طـيٌّ ووائـلُ(٢٨)
أخــــذتَ بـــــأعــــضـــــاد الــــعــــشـــــيــــرةِ بـــــعــــدمــــا

هــــوتْ وعـــلـتْ مـــنــــهــــا الـــرؤوسُ األســــافل(٢٩)
فـــــأنتَ لـــــنـــــاشــــــيـــــهــــــا أخ ولـــــطـــــفـــــلـــــهـــــــا

أب راحـم وابـن لــــــــذي الـــــــــشـــــــــيـب واصل(٣٠)

ـعـروفـة «بدرب ـهـمـة في عـهـده سوى احلـادثـة ا ـصادر مـن األحداث ا ولم تـذكـر ا
احلـنـائد»(٣١)الـتي اسـتطـاع فـيـهـا األميـر «الـفـضل» صـد إحدى الـغـارات عـلى األحـساء
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عتدين الـذين ارتدوا على أعقابهم خاسرين وقد أظـهر فيها األمير من الشجاعة وطرد ا
ـقرب فقال منـوهاً بشجاعته واجلرأة ما جعله مـوضع إعجاب وتقديـر الشاعر علي بن ا

وجرأته:
سلِ الــــــقـــــومَ عــــــنه يــــــوم جــــــاءت وأقـــــبــــــلتْ

ــــــــذاكي حتــــــــتــــــــهـــــــا وتُــــــــنــــــــاقـلُ تــــــــخـبّ ا
أغـــــــــارت عــــــــلـى درب احلــــــــنــــــــائــــــــد غــــــــارةً

يــــطــــيــــر احلــــصــــا مـن وقــــعــــهــــا واجلــــراول
لـــــهــــا فـــــيـــــلق بـــــاجلـــــوّ ذي الـــــنـــــخلِ كـــــامن

وريـــعـــانُـــهـــا لـــلــــمـــســـجـــد الـــفـــردِ(٣٢) شـــامل
وطـــــاردتِ الـــــفـــــتــــيـــــانَ فـــــيـــــهـــــا وأظـــــهــــرتْ

ـــــــــجــــــــاول  ــــــــنـــــــــاهـــــــــا وكـلٌّ عــــــــارف مـن يُ كُ
فــــــولّتْ حـــــــمــــــاةُ الــــــقــــــومِ حَــــــيْـالً ولم تــــــزلْ

بـــــنـــــو احلـــــرب فـي يـــــوم الـــــتالقـي تُـــــحـــــايل
فــــراحت عـــلـــيــــهـــا اخلـــيـلُ فـــانـــبـــعــــثتْ لـــهـــا

جــــحـــــافـلُ جــــمـعٍ تــــقـــــتــــفـــــيــــهــــــا جــــحـــــافل
فــــحـــــاصـت حــــذار الـــــقـــــتلِ واألســـــر خــــيـــــلُهُ

وسُــــــمْــــــرُ الـــــقــــــنـــــا فـــــيــــــهنَّ صــــــادٍ ونـــــاهل
ــــــــا فــــــــأوردهـم صـــــــــدرَ احلــــــــصـــــــــانِ كــــــــأ

ــــــوتُ جـــــــنــــــد بــــــالـــــــمُــــــعــــــاديـن كــــــافل له ا
وعــــاجلَ طــــعـــنــــاً ســــيّــــدَ الـــقــــومِ فــــاغــــتـــدَوْا

وقــــــــد عـــــــاف كـلٌّ مـــــــنــــــــهُمُ مــــــــا يـــــــحــــــــاول
بــــــــهـــــــا ردَّ أرواحَ الــــــــتــــــــوالي وقــــــــد غـــــــدتْ

إذا ثـــــــــار مــــــــــنــــــــــهـم راجـل طــــــــــاح راجل(٣٣)

ـا علّق عليه ـقرب ما يشـير إلى أن هذا األميـر كان جديراً  وليس في ديوان ابن ا
الــشـاعــر من آمــال كـبــار بل ســرعــان مـا عــاد إلى ســيـرة أمــثــاله من األمــراء الـذين لم
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يسـتطيـعوا الـصمود طـويالً أمام رغبـات الطـامع فـيهم من جلـسائـهم فأفسـدوا طويّته
ـقرب إزاء ذلك وانـحـرفـوا به عن صـراط الـعـدل واالستـقـامـة فـأحس الـشـاعـر علـي بن ا

بالغضب واإلحباط فأسهب في التنديد به في أشعار لم يصل إلينا شيء منها. 

ج ـ خروج األحساء من السلطة العيونية :

هاجـمة األحـساء وتـطويـقها ـوجب خطـة مرسـومة مع آل جـروان  قام بـنو عـامر 
بـاحلصار الشـديد وحتت وطأة ذلك احلصار اسـتشار «محمـد بن مسعود» - على رأي
من يـعـتـبـر أنه آخـر احلـكـام الـعـيـونـيـ في األحـسـاء أو «الـفـضل» عـلى رأي من يـجـعـله
خـاتـمتـهم - بعض جـلـسائه من بـني جروان فـي األمر فـأشاروا عـليه بـاالسـتسالم لـبني
عـامر والتـنازل لهم عن السـلطة بـاعتبار ذلك الـسبيل الـوحيد إلنقـاذ البالد وحمـايتها من
تـسـلط الـبدو وتـعـديـاتهـم فلم يـجـد بـداً من االنـصيـاع لـذلك فـتم طـرده وإخــراجـه مـــن
احلكـــم ونودي بـ «عصفور بن راشد بن عميرة» ملكاً على البالد وبذلك تكون األحساء
أول ركن ينـهار من كيان الـدولة العيـونية بعـدما كانت حجـر الزاوية في بنـاء ذلك الكيان

وافق سنة ١٢٣٣م . وذلك في حدود سنة ٦٣٠هـ ا

د ـ األحوال في القطيف :

كـان األمـير «مـنـصور بـن علي بن مـاجـد» قـد انتـزع الـسلـطـة في الـقطـيف وجـزيرة
أوال من قـبــضـة األمـيــر «مـحـمــد بن مـســعـود» بــعـد أن تـمــكن من قـتل أخــويه «احلـسن
وافق سـنة ١٢٣٠م ولم يـتمتع بـحكم الـقطيف » وذلك في أوائل سنـة ٦٢٧ هـ ا واحلسـ
سـوى بضـعـة أشهـر حـيث جنح األميـر «مـحـمد بن مـحـمد بن مـاجـد» في إخراجه مـنـها
ـوافق سنة ١٢٣٢م وفي واالستـيالء علـيها فـظل يحكم جـزيرة أوال حـتى سنة ٦٣٠هـ ا

عهد «محمد بن محمد بن ماجد» هذا انتهت الدولة العيونية .

هـ ـ إمـارة األمـيـر «عـمـاد الـدين أبي عـلي مـحـمـد بن مـحـمـد بن أبي احلـسـ أحمـد بن
محمد بن الفضل»:

اخـتـلف الـبـاحـثـون حـول نـسب األمـيـر «مـحـمـد» هـذا تـبـعـاً الخـتالف الـروايـات في
ــقـرب فـذهـب بـعـضــهم إلى اجلــزم بـأنه أحــد أمـراء «آل فـضل»(٣٤) شــروح ديـوان ابن ا
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معتمداً على ما جاء في مقدمة القصيدة التي مطلعها:
لــــذا الــــيــــومِ أعــــمــــلتَ الــــقـالصَ الــــعــــبــــاهال

وأبــــقــــيــــتَــــهــــــا حتت احلــــنــــايــــا نــــواحال(٣٥)

قرب كنيته «أبا علي وعماد الدين» يقول : وفيها ذكر ابن ا
ولـم يـــــبغِ فــــــيه مُــــــســـــعِـــــداً غـــــيـــــرَ نَــــــفـــــسِـهِ

ومـــــثلُ عـــــمـــــادِ الـــــديـن يـــــكـــــفي قـــــبـــــائال(٣٦)
بـــــقـــــيتَ لـــــنـــــا يـــــا بـــــا عـــــليٍّ لـــــنـــــقـــــتـــــضي

بـكَ الـــــثــــــأرَ مـن أيــــــامـــــنــــــا والــــــطــــــوائال(٣٧)

كمـا ذهب آخرون إلى جـعله من بـيت «آل أبي منـصور»(٣٨) فـهو عـندهم «مـحمد بن
محمد بن ماجد بن محمـد بن منصور» ويستشف من الروايات أن هذا األمير ح رأى
في األفق مـا يشير إلى زوال الـدولة العـيونية نـتيجة االقـتتال والـصراع على السـلطة ب
األفراد الـعيـونـي وحتـرك األطمـاع الداخـلـية واخلـارجيـة لإلطاحـة بـها أخـذ على عـاتقه
ـسـاعـدة أخواله من «آل ـكن إنـقـاذه فـأعد جـيـشـاً كـثيـفـاً من رجـال الـباديـة  إنـقـاذ ما 
ـعــروف «بـالـشـواجن» ـوضع ا » فـتــحـرك من ا ُــفـدّى» وعـلى رأسـهم «غــزوان وحـسـ ا
شمـالي األحسـاء آخذاً الـطريق إلى الـقطـيف فدخـلهـا ضُحىً مـن أحد أيـام سنة ٦٢٦هـ
ديـنة حيث نودي به وافق سنة ١٢٢٨م وفي بـضع ساعات تـمكن من السيـطرة على ا ا

قرب بهذا الصدد : عصراً ملكاً عليها يقول ابن ا
ألـم يـــــأتِ من أرض الــــــشـــــواجنِ يــــــخـــــتـــــطي

حَــــــــــرابـيَّ أجـــــــــوازِ الــــــــــفـال واخلـــــــــمــــــــــائال
فــــمـــا حـلّ عَــــقْــــدَ الــــســــيفِ حــــتـى أنــــاخــــهـــا

ضُـــــحـىً بـــــعِــــــذارِ اخلطّ حـــــدبــــــاءَ نـــــاحال(٣٩)

ا خرج األمر من يد «محمـد بن مسعود» وما أعقب ذلك من زوال حكم العيوني و
في األحـسـاء أصـبحـت إمارة الـعـيـونـيـ قـاصـرة عـلى الـقـطـيف وجـزيرة أوال وقـد آلت
» إلى األمير «منصور بن اإلمـارة فيهما بـعد «محمد بن مسـعود» وأخويه «حسن وحسـ
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علي» الذي أمضى في احلكم ثالث سنوات وبضعة أشهر .

و ـ األطماع اخلارجية في إمارة العيوني وأفول جنمها:

لم تعـد دولـة العـيـونيـ في فـترة حـكم األمـير «مـنـصور بن عـلي» والـذي جاء بـعده
قـادرة على الـصـمـود طويالً أمـام أطـمـاع احلكـومـات اجملـاورة في جزيـرة قـيس وجـزيرة
ـقاومـة التي أظـهرهـا آخر األمـراء العـيونـي «مـحمـد بن محـمد بن هـرمز رغم ضـراوة ا
» واالنتصارات التي أحرزها عليهم في بعض أبي ماجد» في إيقاف هجمات «السـلغري
واقـع يقول الدكتـور عبداللـطيف احلميدان(٤٠) : «إنه في عهـد األمير العـيوني «منصور ا
بن عـلي» استـطاع أمـير هرمـز «سيف الـدين أبو الـنظر» في جـمادى اآلخـرة سنة ٦٢٦هـ
لك «سـلـطان وافق سـنـة ١٢٢٩م االستـيالء عـلى جـزيرة قـيس بـعد أن تـمـكن من قـتل ا ا
قوام الدين» آخر ملوك بني قيصر وبذلك أنهى حكم هذه األسرة في جزيرة قيس» وبعد
أن  ألمـير هـرمز ذلك أرسل نوابه إلى جـزيرة الـبحرين حـيث طالبـوا حاكـمها الـعيوني
األمـيـر «مـنـصـور بن عـلي» بـأن يـدفع لـهم من واردات الـبـحـرين مـثـلـمـا كـان يـدفعـه لبـني
تلكات وحقوق ملوك قيس بعد قيصر على اعتبار أن أمير هرمـز أصبح الوارث لكافة 
أن أدخل قاعدتـهم الرئيسـية حتت سلطـته وقد اضطر األمـير العيـوني إلى اإلقرار ألمير
هرمز بـهذه احلـقيـقة إالّ أنه بعـد وفاة أتـابك فارس األميـر «سعـد بن زنكي بن سـنقر بن
لك ابـنه «أبو بـكر» (سنة ـوافق سنة ١٢٣٠م خـلفه في ا مودود الـسلغـري» سنة ٦٢٨هـ ا
وافق سنة ١٢٣٠- ١٢٦٠م) فصار الـنزاع بينه وب أمير هرمز «سيف ٦٢٨- ٦٥٨هـ ا
الـدين أبو النظر» واسـتطاع «أبوبكـر» في محرم سنة ٦٢٨هـ تـشرين الثاني سنة ١٢٣٠م
انتزاع جزيرة قـيس من أمير هرمـز وبعد ذلك سعى «أبو بـكر»  ليبسط نـفوذه على كافة
ناطق الـتي كان لبـني قيس نـفوذ علـيها فـقام بإرسـال عماله إلى جـزيرة أوال يطـالبون ا
حـاكمـهـا الـعيـوني بـأن يـدفع إلـيه مثل مـا كـان يـدفعـه إلى بني قـيـصـر سابـقـاً وإلى أمـير
ـرة كـانت تـتم بـاسم حـقـوق اخلالفـة هـرمـز الحـقـاً ولـكن األمـوال الـتي جتـبى في هـذه ا
طامع على العباسيـة في بغداد وأن «أبا بكر» نائب عنه فخضع األمـير العيوني لهذه ا
ا حصل عـليه من العـيونيـ بل تطلـعت نفسه أن األتـابك «أبا بكـر السلـغري» لم يكـتف 



-   ٢٢٩  -

ـا كان قد حـصل على تـأييد وتـشجيع في بـاشرة على جـزيرة أوال ور إلى الـسيـطرة ا
خـطــته هـذه مـن األمـيـر «عــصـفــور بن راشـد»(٤١)  فـأرسل ضـدهــا حـمـلـتــ بـحـريـتـ
وافق سـنة ١٢٣٥م ـوافق سنـة ١٢٣٢م والثـانيـة سنـة ٦٣٣هـ ا إحداهـما سـنة ٦٣٠هـ ا
إالّ أن األمير العيوني «محمد بن محمد بن أبي ماجد» الذي خلف «منصور بن علي» في
(٤٢) وتذكر مصادر التاريخ أن «أبا بكر بن احلكم استطاع ببـسالة صـد هات احلملت
سـعد» لم يقـتصر علـى الهجمـات البحـرية فأرسل حمـلة عسـكرية إلى الـقطيف عن طريق
الـبر تـمـكن األميـر «محـمـد بن محـمـد بن أبي مـاجد» من دحـرها حـيث تـمت له الـسيـطرة
على الـقطيف كما جنح في استـعادة جزيرة أوال وطرد عامل «أبـي بكر بن سعد شهاب
الدين أبـي النـظر» ومـسـاعده «جنـيب الدين عـثـمان» وظل مـقـيمـاً فيـهـا حتى سـنة ٦٣٦هـ
وافق سـنة ١٢٣٨م وفي هـذه السنـة سيّـر «أبو بكـر سعـد» احلملـة العـسكريـة البـحرية ا
إلى جزيرة أوال بـقصد االسـتيالء علـيهـا فالتـحمت بقـوات األمير «مـحمد بن مـحمد بن
أبي ماجـد» ودارت ب الفـريق مـعركة حـامية الوطـيس في اجلانب الغـربي من اجلزيرة
استـطـاع فيـهـا عسـكـر «أبي بـكر بن سـعـد» انتـزاع اجلـزيـرة من آخر األمـراء الـعيـونـي
«محمد بن محمد بن أبي ماجد» وقتله ومصادرة أمالك أسرته(٤٣) وبسقوط جزيرة أوال
» أفل جنم الـدولـة التي خـفـقت رايـاتـهـا علـى البـحـرين مـدة مـائة في قـبـضـة «السـلـغـريـ
ـوافق سـنـة ١٠٧٧م إلى سـنة وثـمـانـيـة وسـت عـامـاً من سـنـة ٤٦٨هـ إلى سـنـة ٦٣٦هـ ا

١٢٣٩م حكم خاللها بضعة وعشرون ملكاً وأميراً .

انتهى بعون الله وحمده

✸✸✸✸
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الهـــوامش

قرب : ص ١٤٨ .(١) مخطوطة ديوان ابن ا
قرب : ص ١٤٨ .(٢) مخطوطة ديوان ابن ا
قرب ص ١٠٣ .(٣) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا
قرب : ص ٦٢٤ .(٤) مخطوطة ديوان ابن ا
قرب : ص ٥١٢ .(٥) مخطوطة ديوان ابن ا
قرب : ص ٥١٢  انظر نسخة احللو ص ٥٥٨-٥٥٩.(٦) مخطوطة ديوان ابن ا
قرب : ص ٥١٢ .(٧) مخطوطة ديوان ابن ا
قرب : ص ٣٩٣ .(٨) مخطوطة ديوان ابن ا
قرب ص ١٦٦ .(٩) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا

قرب : ص ٦٢٣ .(١٠) مخطوطة ديوان ابن ا
قرب : ص ٤٣٣ .(١١) مخطوطة ديوان ابن ا
فضل العماري: ص ٣٦ (١٢)
سلم: «ساحل الذهب األسود» الطبعة الثانية ص ١٦٤ .(١٣) محمد سعيد ا
قرب ص ٥٥٩ .(١٤) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا
قرب : ص ١٥٦ .(١٥) مخطوطة ديوان ابن ا
قرب ص ٤٧٨ ٤٧٩ .(١٦) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا
ديرس : إقليم البحرين في العصر العباسي ص ١٣١ .(١٧) ا
قرب ص ١٣٣ .(١٨) اخلضيري : علي بن ا
العماري : ص ٩٦ .(١٩)
مخطوطة الديوان: ص ١٤٨ الديوان : ص ١٦٠ .(٢٠)
مخطوطة الديوان : ص ٤٢٩ الديوان : ص ٤٧٣ .(٢١)
قرب ص٥١٠ الديوان : ص ٥٥٤ .(٢٢) مخطوطة ديوان ابن ا
العماري : ص ٩٢ .(٢٣)
قرب ص ٤٢٩ .(٢٤) مخطوطة ديوان ابن ا
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قرب: ص ٤٢٨ .(٢٥) مخطوطة ديوان ابن ا
قرب: ص ٣٠٧ .(٢٦) مخطوطة ديوان ابن ا
قرب : ص ٦ .(٢٧) مخطوطة ديوان ابن ا
قرب: ص٣٤٣  .(٢٨) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا

قرب ص ٣٠٨ .(٢٩)  مخطوطة ديوان ابن ا
قرب: ص ٣٠٨ .(٣٠) مخطوطة ديوان ابن ا
قرب: ص ٣٤٥ .(٣١) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا
ـسـجد الـفـرد : مـسـجد بـاجلـعالنـية(٣٢) درب احلـنـابـد : مكـان شـرقي األحـسـاء من البـحـرين ا

ـسـجــد األمـيـرة «وهـبــة بـنت األمـيــر أبي عـلي» اجلــو ذي الـنـخل : مــكـان يـعـرف ويـعــرف 
باحملرمـة شمـالي اجلرعاء الـتي تعـرف باجلـعالنية في األحـساء . عـبدالفـتاح احلـلو : ديوان

قرب : ص ٣٤٥ . ابن ا
قرب: ص ٣٠٩ ٣١٠.(٣٣) مخطوطة ديوان ابن ا
العماري : ص ١٠٠ .(٣٤)
قرب ص ٣٩٥ .(٣٥) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا
قرب ص ٤٠٠ .(٣٦) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا
قرب ص ٤٠٥ .(٣٧) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا
ديرس : ص ١٣٦ .(٣٨) ا
قرب ص ٣٩٩ - ٤٠٠ .(٣٩) عبدالفتاح احللو : ديوان ابن ا
مجلة العرب : عدد رجب وشعبان سنة ١٤٠٠هـ ص ٨٧ .(٤٠)
عبداللطيف احلميدان : مجلة العرب عدد رجب وشعبان سنة ١٤٠٠هـ ص ٨٧ .(٤١)
قرب: ص٦٢٤  .(٤٢) مخطوطة ديوان ابن ا
قرب: ص ٦٢٤ ٦٢٥ .(٤٣) مخطوطة ديوان ابن ا
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نسخة كتاب
أبي البهلول إلى ديوان اخلالفة

#

أطال الله بقـاء الشيخ األجل األوحد وأدام تمكينه ورفـعته وعُلوه وقدرته وبسطته
وحرس أيامه ونعمته وكبت عدوه وخذل حسدته.

ستقر بجزيرة أوال لسبع بق من ذي القعدة. من ا

والـسالمـة مـسـتـدرة األخالف والـنـعـمـة مـسـتـقـرة االئـتالف بـبـركـته وبـيـمن طـائـره
ـزيد من مـواهبه ويـقتـضيه والـصالة الدائـمة على واحلـمد لـله حمـداً يرضيه ويـستـمد ا

صطفى وعترته الطاهرين. نبيه محمد ا

ن أجاب داعي الله وأطاع عـرفة  وال يخـلو ناقل علم وخبـر وحامل فهم وأثر من ا
رسول الـله صـلى الـله عـلـيه وسـلم واتخـذ طـاعـته شـعـاره وتال فـيهـا لـذات الـله أخـباره
ن صـفت ســريـرته وخـلـصت لـله ولـرسـوله [ طـويــته وهـاجـر من وطـنه إلـيه وكـانت 
وقـدم من مسـتقره ومـسكـنه علـيه مع الفئـة الهـجريـة والفتـية الـقطريـة من آل عبـدالقيس
فـاوز والقفـار وواصلوا ذوي احلفـيظة واحلـمية والـنفـوس العزيـزة األبية قـطعوا إلـيه ا
نـحوه سيـر الليـل بالنـهار وله طائـع وألمره تـابع ولـدينه راض ولإلسالم قـابل

وباعـوا أنـفـسهـم لله تـعـالى بـ يديـه مجـاهـدين ولـثوابه مـحـتـسبـ وجلـزائه يـوم الدين
ـهـديـ ولم يـزالـوا بـالـدعوة راجـ ثم نـصروا مـن بعـده اخلـلـفـاء الـراشـدين واألئـمة ا
العـباسية قائـل ثبت الله أركانـها وقرن باخللـود سلطانهـا ولدعاتها مـجيب ولكـلمتها
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معل طوى على ذلك األعمار السلف بـعد السلف وأخذ بحميد أثرها منهم اخللف بعد
ـلعـون الصابي أبـو سعـيد اجلنـابي فشهـر الدعـوة القرمـطية اخللف حـتى ظهر ذلك ا
وبدل الـشريعة احلـنفيـة واستغوى من شـايعه واستهـوى الذي أطاعه وبـايعه ومال بهم
ـتمـرحتيـة واشتدت بـالفـئة البـاغيـة شوكته عن الـطريـقة اإلسالمـية بالـزخارف الـكاذبة ا
ـسلـمة فتـنته وفـشت فيـهم نقـمته فقـتل األبطـال واستـباح األموال وكـثرت في الـفرقة ا
ـشـاهد وبـدل الـقرآن ومـال به عن طـريقه في الـبـيان ـنـابر وا ـسـاجد وعـطل ا وخرب ا
والـبـرهـان وحـمـله داعـيـه من الـكـفـر والـطـغـيـان عــلى أن جـمع الـعـدد اجلم من احلـجـاج
ـوضع من جـانب بـاألحـساء يـعـرف بـالـرمادة إلى صـاحف الـتي كـانـوا يتـلـون فـيـها  وا

اآلن فأضرم فيها وفيهم النار ولم يكن لهم منه ومن تعذيبه أنصار.

عـروف بأبي طـاهر وقـصد مـقصـده وبلغ من الـكفـر غايته ثم أخذ مـا أخذه ولـده ا
وأمـده فـسـار إلى الـبالد وأوسع فــيـهـا غـايـة الـعـبث والـعـنـاد حــتى هـجم عـلى بـيت الـله
احلـرام وقتل به سائـر اجملاورين ومن يتـسمى باإلسالم وسـلب الكعـبة نفـيس ما عـليها
واسـتخرج منـها ذخائرهـا التي كانت جتـمعها وحتـويها واقـتلع احلجر األسـود مجاهراً
عروف بأرض بالكفر والعناد وأراد أن ينصبه في كعبة بناها لنفسه في جانب القطيف ا

اخلط.

فكـان كلـما أثبـته في كتـر منـها في نـهاره وظن أنه قد أخـذ مسـتقـره وقراره أصبح
في اليوم الثاني مباعداً عنها.

ثم إنه حـجب الدعـوة إلى الله سـبحـانه وتعـالى في هذه األقـطار لـلشـهادة بـربوبـيته
ووحدانيته واإلقرار له بذلك وأوهم من وااله من حـفدته حزب الشيطان وتابعه من أولي
قدر ال إله إال هو سـبحانه وتعالى صـور ا ـدبر واخلالق ا الغي والطغـيان أنه هو الله ا
نـكـر أكثـر من أن أحدَّ عـما يـشـركون. وسـيـرتهم أعـني الـقرامـطة في الـفـجور وتـعـاطي ا
ـشؤومة جـادون وبها آخذون أقلـها قدراً وأن أبلـغ منها عـشراً وهم على هـذه السنة ا
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سـلم بـ أيديـهم يـقاسي االمـتـحان والـذل واالسـتهـان ولم يبـق بالـبحـرين من يـنطق وا
ـبـ صابـراً عـلى كـثرة األذى يـسـأل الـله تعـالى إمـاطة بـالـدين ويتـمـسك بـعرى احلق ا
عـروفة بـأوال يـدفعـون طامي شـرهم وداعي أذاهم وضرهم البال غـير هـذه اجلزيـرة ا
بـالـتي هي أحـسن وإن لم يـكن في ذلك نـيالً يـسـتـهـون وكـانت األيـام تـنـطـوي وتـمضي
ـلكته وشدة من سلطـته متمكناً من والـسنون تندرج وتنـقضي والقرمطي في قوة من 
أغراضه وطلبته نـحو مئة وأربعـ سنة منذ مـلك هذه اجلزيرة بفرعـنته آمناً في ذلك كله
من مقاوم يزاحـمه ومضاد يـضادده وكلمـا رأى رأساً ذا حال وجاه ومـال يتوسم فيه
إمارات الشهامة ويدل على سمته الصرامة والزعامة قتله وبالهالك بدره وعاجله حتى
ـلــكـتـهم وكـثـرت مـنـهم األطـمـاع في األرواح الن حـبل دولـتـهم واضـطـرب ووهى ركن 

واألموال واستصفاء األمالك واألحوال.

وكـنت أرصـد الـوقت الــذي جـاء حـيـنه أغـمـز قـنـاتـهم وأقـرع عـنـد أوانه صـفـاتـهم
وم فـنـهـضت متـعـصـبـاً للـدولـة الـعـباسـيـة والـدعـوة الهـاشـمـيـة - أدامهـا الـله مـا دام الـد
وأزهرت النجوم - منتصراً لدين الله تعالى ومعيداً ما طمس من شرعة رسول الله [.

عـمـورة من ولـد عبـدالـقـيس أعزهم الـله تـعـالى على وبـعث إلي من بهـذه اجلـزيـرة ا
ـا عند الله (وما عند الله خير لألبرار) التوازر والتظـاهر والتناصر في ذات الله وطلباً 
فـأقبلوا نـحوي داع ولـقولي مطـيع وإلى نـدائي مبادرين فـطردنا من كـان عندنا من
ـذهبهم ولم يبق بهذه اجلزيرة والة القـرامطة بعد خذلهم ومن يقـول بقولهم ويتمذهب 

- حماها الله تعالى - ناظر يلي أمرها وال آمر وال ناهٍ يدبرها.

ـا فـيه اسـتــقـامـتـهم وتـصــور من بـهـا أن البـد لــهم من زعـيم يــلي أمـرهم ويـســدد 
وصالح أمورهـم وقد حتـقـقـوا أنـني أنـهضـهم بـاألكـفـاء وبـاألعبـاء وأقـومـهم طـريـقة إلى
ــصـادر الــتــرتـيب تـهــذيب اآلراء وأكــثــرهم طالقــة وأوفـر ديــانــة وعـفــافــة وأعـرفــهم 

وارد التصعيد والتصويب. وأبصرهم 
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فاجتمع رأيهم عـلى ترقيتي درجة اإلمارة ورتبتها وتقـليدي أمور احملكمة وكلفتها
فـامـتـنـعت من قـبـولــهـا ونـأيت عـنـهـا فـأكـثـروا تـردادهم إليَّ وعـقـدوا خـنـاصـرهم عـليَّ
فالتزمتها بعد عهود إليهم عهدتها وعقود وثيقة عليهم عقدتها أنهم يبذلون األرواح في
سبيل الـله ومجاهدة القرامطة أعداء الـله مستشعرين طاعة (الدولـة العباسية) والكلمة
بـاركة الـهاشـميـة مدة أعـمارهم ومـنتـهى آجالـهم وتكـون طريـقتـهم الطـاعة ومذهـبهم ا
ـوتـون الــسـنــة واجلـمــاعـة مــذهب اإلمـام أبـي حـنـيــفـة بـه يـعــرفـون وعـلــيه يــحـيــون و
مستـصبراً في ما اعتمدته وتوخيـته وعليه صحة نيتي ومحض عقـيدتي طويته مستعيناً

قابلة في ما أنالنيه. عونة على ما أوالنيه وجميل ا بالله تعالى وواثقاً منه بحسن ا

فتحولت إلى (دار اإلمارة) ومكان اإليالة واألصالة.

ؤمن - أطال الله بقاه وأعلى كلمته والنا اإلمام (القائم بأمر الـله) أمير اا وأقيم 
عـروفة ثم لـي بعده إذ ال سـجد اجلـامع رسم اخلطـبة عـلى العـادة ا وثبت دولـته - في ا
جـامع في هـذه األقـطــار كـلـهـا مع عـرضـهـا وطـولـهـا يــذكـر فـيه اسم الـله إال هـو وتـقـام
ـناصـبـة القـرامـطـة خذلـهم الـله ومحـاربـتهم في ذات الـصلـوات في سـواه وقد جتـردت 
لكتهم يعرف بالـعقير وهو دهليز األحساء ومصب الله فعمدت إلى طـرف من أطراف 
اخليـرات منه إلـيها وكـثرة االنـتفاعـات التي جل االعـتماد عـليـها فخـربته وبـاحلضيض

األسفل أحلقته.

ادة مـنه عـنـهم وضيـقت فـجاج مـا كـان يـتسع لـهم ومـا عـليـهم وحـميت وقـطـعت ا
دد األوفى والعدد األكفى والكماة األجناد واحلماة موارد ارتفاعات دورها وعدوت با
األمجـاد إلى ناحية اخلط بالقـطيف وقد حصل فيها صـنم من أصنامهم وهو من بعض
وزرائهم يـعرف بـابن سنـبر - خـذله الله وخـذل أشيـاعه وأباد أنـصاره وأتـباعه فـقتلت
عـدة وافـية من رجـاله وقـد اسـتعـد بـخيل كن لـألعراب يـجـعلـهـا بيـني وبـينه كـاحلـجاب
وهي حـواليه حتـميه من أن تـخضـد شوكـته وجتـتث أصيـلته وقـد اجتـهدت في اجـتذاب
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مـراكب كان قد أعـدها للـعبور فـيها إلـينا واالنـصباب بـها علـينا ولم يـبلغ ما تـمناه فـينا
أبداً إن شاء الله فمانع عنها بهذه اخليل ودافع بها دونها.

ـال فسحة ألكففت ولـو كان ألهل هذه اجلزيرة حـماها الله مكـنة أو في أيديهم من ا
من جـهـتهم مـا أرضي من األعـراب وسددت بـذلك بيـنـنا وبـينـهم األبـواب ونزلت الـقرامـطة
كانهم يغترون وعن بابهم بالهوادي واألعـالي والقوادم واخلوافي ألنهم بهم يطيـرون  و

ال يفترون بل جهلوا ما فيها من االرتفاعات وبغتة ساكنيها وقاطنيها وقت اإلدراك.

ال ينـفقه لوجه الله ولو قـيض الله برحـمته لنا مـرتباً يرتـبنا ومسـاعداً يساعـدنا 
سـبحـانه وتعـالى أو زكاة يـصرفـها إلـينـا رغبـة في ما عـند الـله حلطـطت بهـا أقدار هذه
تـفرق طيـف بـهم ا الكـفرة وأمتّ بـقوته آثـار القـرامطة الـفجـرة وألرضيت األعـراب ا
ـلـكتـها حـول بابـهم. ولـسـرت إلى األحسـاء بـاألحشـاد والـرجال والـصـناديـد واألبـطال و
واحتويـتهـا بال منـازلة وال قـتال وكان ذلك أقـرب زلفـة إلى الله تـعالى وأفـضل عنده في

ما توصل به أجنحة مجاهدي الروم.

ـينـاًً برة وقـسماً حـقاً جلـهاد الـقرامـطة أفـضل من قتال فبـالله الـذي ال إله إال هو 
من سواهم وإن رشقًا واحداً يـرمى به في وجوههم وسهماً مرسالً يصل إلى رجل من
ـذموم عديـدهم لـيـوزن بسـبـع سـهـماً يـرمى في الـهنـد والـروم ألنهم من ذوي الـدين ا

وفيهم تقدم القول شعراً:
وحــــرّمــــوا الــــصــــلــــواتِ اخلــــمسَ فـي هــــجـــرٍ

ــــــــانُ يــــــــرحتلُ والــــــــكـــــــفــــــــرُ يــــــــنـــــــزل واإل

وآخر غيره:
ــــــــعــــــــشـــــــرٍ وغــــــــيـــــــرُ حــــــــرامٍ أن يُــــــــبـــــــاح 

ُ أغـــــــاروا عــــــــلى الــــــــبـــــــيـت احلـــــــرام حـــــــر
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ماكنة بالزكوات واألموال عاونة وا رافدة وا ساعدة وأولى بـا فهل طائفة أحق با
رابطة لهؤالء القرامطة ?. عدة للمثوبات من هذه الطائفة ا ا

وقد حتـمل األموال اجلمـة إلى الرباطـات وسائر الـثغور يطـلب بها وجه الـله تعالى
كنة أو قدرها آثر ا فوق ا والنصر على عدوه وهذا والله هو الثغر األعظم ومساعفته 

غنم. وأحسم وما أنفق فيه الفرد من الدراهم أصاب به عند الله الفائدة وأجل ا

ـقـدور وكــفـيت هـؤالء وقـد أكــدت عـنـد الــله الـنــذور إن سـاعـدني عــلى مـا أنــويه ا
األعـراب واقتدرت لـهم على اإلرضـاء واالستـجالب وملكـت بتوفـيق الله وعـزته األحساء
ووطئت أرضهـا واحتويت طولـها وعرضـها وخربت قصـور القرامطـة التي أُسّست على
الـصـراح وعـمـروها بـطـاعـة الـشـيـطـان في اإلمـساء واإلصـبـاح واسـتـبـدلت بـهـا جوامع
ومنـابر وابـتنـيت بهـا مشـاهد ومـنابـر وشيـدتهـا بذكـر الله تـعالى وأوضـحت للـحاج إلى
بـيت الـله احلـرام السـبـيل وأقـمت لـهم عـلى ذلك أكرم شـاهـد ودلـيل وأظـهرت الـشـريـعة
اإلسالميـة وأعليت مـنارها وأوضـحت في األيام واألنام أنـوارها وصرفت االهـتمام إلى
افـتتـاح الـبالد الـتي يـظـهرنـي الله عـلـيـهـا ويـوصلـني بـركـة طـاعـة سيـدنـا ومـوالنـا اإلمام
ؤمـن - ثـبت الله دعـوته وأعلـى كلمـته - إلـيها وكـنت لـلدولة (الـقائم بـأمر الـله) أميـر ا
الـعباسـية ثـبتهـا الله والدعـوة النبـوية أدامهـا الله عـبداً مطـيعاً وخـادماً مذعـناً سمـيعاً
وقـصدت بـسعـودها كـثيـف جنـودها وخـافق بنـودها (الـشراة) اخلـوارج بأرض عـمان
ومردة حزب الشيطان الداع إلى إمام منهم نصبوه وأخذوا مأخذه وأطاعوه واتبعوه
شيئـة الله وعونه محاربهم ولم يـغادروا بعده إمامـاً إال كفروه واطرحوه ونبـذوه فأقتل 
وأزيـلـهم عن مـراتـبـهم وأزعجـهم عـن جوانـبـهم حـتى يـفـيـئوا إلـى طاعـة سـيـدنـا ومـوالنا
ـؤمـنـ - أدام الـله أيـامه - وأنـفـذ في الـورى أحـكامه اإلمـام (الـقـائم بـأمـر الـله) أمـير ا

ويأخذوا سنتها ويسلكوا سبيلها.

وال زال العـبد يـتـسلى اجلـهاد في طـاعتـه وباذل اجلـهد إلشـادة دعوة دولـته حتى
عـدود احملـسـوب وقد أنـهـيت هذه كـتـوب ويـنقـطع نـيـاط نَفْـسي ونَـفَـسي ا ينـفـذ أجـلى ا
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تجددة واألسباب احلادثة إلى حضرة سيدنا األجل السيد األوحد - أدام الله األحوال ا
بـسطـته - وهي من البـشارة الـسارة لـلقـلوب الـقاضـية إلرادة احملـبوب لـيأخـذ حظه من
كـانها السيـما في ما سـهله اللـه تعالى بـلطفه في أيـام سيدنا االبتهـاج بها واالجـتذال 
ؤمـن أطـال الـله في العـز الدائم بـقاه ونـصر ومـوالنا اإلمـام (الـقائم بـأمر الـله) أميـر ا

جنده ولواه وكبت حسدته وعداه.

شؤومة مئة وإحدى وسبعون سنة على عهد من وقد مضت لهذه الدولة القرمطية ا
ـاضية إال ـلوك ا ـتقـدمة ولم يـبق أحد من ا سلف من األئـمة ووالة الـعهـد من اخللـفاء ا
الك هؤالء الـقرامطة فـعز عليه مـطلبه وقـد مكنني الـله تعالى من بعض لـكة من  رام 
قـام األشرف ـرافدة لـرأيت من ذلك ا ـؤازرة وا سـاعدة وا ـلكـتهم ولـو يـتطـول علي بـا
بادرة عـظم نور الـله بإنـفاذه إلى سـائر الـقرى من مـواضع اإلسالم بـا والدين الـنبـوي ا
إليـنـا واالجـتمـاع لـنـصرتـنـا وصـلة جـنـاحـنا من جـهـة تـرجع إلى حـال وسالح أو عدد
ـال لـوقع االسـتـظـهـار به والـقـوة ـسـاعـدة لـنـا ومـا يـتـفـق من الـرجـال ويـتـسـهّل من ا بـا
ـأمول وأدركت السـؤل بعد أن ال يـكون علـينا طـاعة ملـتزمة إال لـسيدنا كانه لـبلغت ا
ؤمن أطال الله بقاه ونصر لواه دون من سواه وموالنا اإلمام القائم بأمر الله أمير ا

من والة عهده وقائدي جنده.

ـارسهـا إلى حـضرته - وقـد أنهـيت هـذه اجلمـلـة التـي أنا البـسـها ومـبـاشرهـا و
قام أدام الـله علوها - لينـعم أعلى الله شأنه بالوقوف عـليها واإلنعام بإنـهائها إلى هذا ا
األشرف الـنـبـوي - نوره الـله وعـظـمه - وتشـريـفي بـاجلواب الـذي أدفع به عـني صـدمة
كـانه فورة احلـوادث وأتقـدم بشـرفه في األنام وأتـيمن بـيمـينه ب النـوائب وأكتـشف 

اخلاص والعام.

وقـد شـافهـت الشـيخ اجلـلـيل أبـا يعـلى ظـافـر بن عـلي الرحـبي - أدام الـله تـأيـيده
ـكان ما شـاهدته بـهذا ا نـزلة بـسامي مـدته -  ـا يريـده بعـالي حضـرته وعنـد ا وسـلمه 
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شاهـده من مـخالـصـتي وحـسن طاعـتي ولـرأيه - دام عالـيـاً - في استـمـاعه واسـتيـفاء
ـا يهـز عـطـفي ويرفع طـرفي واسـتـنجـادي بـاألوامـر النـامـية تشـريـفي بـاجلواب عـنه 
ـراسم العـالـية الـتي انـتهى إلـيـها وابـتهـج بالـسعـي فيـها مـن يد الـقدرة واجلالل إن وا

شاء الله تعالى.

لعون وقد جتدّد بعـد الفراغ من اخلـدمة ما أنهـيه على وجه االختصـار وذلك أن ا
ابن سنبر - خذله الله - جمع رجاله وحـفدته وأشياعه وفرقته في العدد الكثير واجلم
ــراكـب وســار بــهم يــريــد قــتــالي وهالك رجــالي الــغــفــيــر وشــحن بــهم الــدوانــيق وا
فاستـقبـلتـهم بجـيوش الـله ذوي الدين وصـحة اليـق وهـجمت عـليـهم في البـحر فـقتلت
منـهم أكـثـرهم وغـرقت أوفرهم  وغـنم األصـحـاب - نـصرهم الـله - مـا كـان عـندهم من
عـدة وسالح وخيل وأفـلت هو من حتت القـبضـة هارباً بـنفـسه وأتى القـتل واألسر على

وجوه جنده ورؤساء رجاله لعنهم الله.

ا وطالـعت بـذلك لـيـنـعم بـالـوقـوف علـيه ويـرى بـصـائب الـرأي الـعـالي إمـدادي 
شـيئـة الله. وهـو حسبـي ونعم الـوكيل وصلـواته على أسيـر به وبقـوته إلى األحسـاء 

خير خلقه محمد [.

✸✸✸✸
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وقع قرية البطالية خريطة تفصيلية 
نقالً عن كتاب اآلثار اإلسالمية في قرية البطالية
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بكر إقليم البحرين في العصر العباسي ا
نقالً عن كتاب اآلثار اإلسالمية في قرية البطالية
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خريطة تب بالد البحرين في القرن األول  الهجري
نقالً عن كتاب البحرين في صدر اإلسالم وأثرها في حركة اخلوارج لعبدالرحمن النجم
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ابــــــــــــيــــــــــــضـض
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صــــادر ا

أبومنصور األزهري: التهذيب ج ٥ . - ١
ج ٣ .-٢   أحمد بن حنبل: مسند أحمد بن حنبل
: إيـران في عـهـد الـسـاسـانـيـ تـرجـمـة  يـحـيى اخلـشـاب دار الـنـهـضة- ٣  أرثـر كريـسـت

العربية بيروت .
أرنولد ويلسون: تاريخ اخلليج .-  ٤ 
 ابن حزم: أبومـحمد عـلي بن أحمـد األندلسي جمـهرة أنسـاب العـرب حتقيق مـحمد- ٥ 

ج ١ . عوانة مطبعة محمد هاشم الكتبي بيروت
 ابن رستة: أبوعلي أحمد بن عمر األعالق النفيسة . -٦

ابن سعد: الطبقات الكبرى دار صادر بيروت ج ٥ .- ٧ 
ابن لعبون: تاريخ ابن لعبون مخطوط .- ٨ 
ابن منظور: أبوالفضل جمال الدين محمد بن مكرم لسان العرب ج ٥ .- ٩ 

 البالذري: فتوح البلدان .-١٠ 
احللبي بن برهان: في السيرة احللبية ج ٣ .- ١١ 
الربيع بن حوثرة: ج ٩ .- ١٢ 
الـسمـعاني: أبـوسـعيـد عبـدالكـر بن محـمد األنـساب حتـقيـق محـمد عـوانة مـطبـعة- ١٣ 

محمد هاشم الكتبي بيروت ج ١ .
العسـقالني: أحمد بن عـلي بن حجر  فتح الـباري بشـرح صحيح الـبخاري باب أداء- ١٤ 

ان دار الفكر العربي بيروت ج ١ . اخلمس من اإل
ــسـعـودي: أبـواحلـسن بن عــلي بن احلـسـ بن عـلي مــروج الـذهب ج ٢ - الـتــنـبـيه- ١٥   ا

واإلشراف .
قدسي: أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم .-١٦   ا
النووي: أبوزكريا يحيى بن شرف رياض الصاحل مطبعة مصطفى البابي احللبي مصر.- ١٧ 
نشور في كتاب اجلامع في أخبار القرامطة.   -١٨  النويري: نهاية األرب ا

الهمداني: احلسن بن أحمد صفة جزيرة العرب منشورات دار اليمامة .- ١٩ 
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ـقدمـة إلى مؤتـمر دراسـات تاريخ شبه -٢٠  توفـيق فهد: جلـنة تـدوين تاريخ قـطر الـبحوث ا
اجلزيرة العربية .

قريزي: تقي الدين أحمد بن علي اتعاظ احلنفاء .-٢١   ا
ـكـتب- ٢٢  ر: دلـيل اخلـلـيج الـقـسم اجلـغـرافي ج٢ أعـدهـا قـسم الـتـرجـمـة  ج - ج - لـور

صاحب السمو أمير دولة قطر .
فصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ج ١ . - ٢٣ جواد علي: ا
لوك ج ٢ . -٢٤  الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير. تاريخ األ وا
 ٢٥ -« اً ـنطـقة الـشـرقيـة «الـبحـرين قـد ـعجم اجلـغـرافي للـبالد الـعـربيـة ا حمـد اجلـاسر: ا

منشورات دار اليمامة ج ١ .
خليفة بن خياط: التاريخ ج ١ .- ٢٦ 
خير الدين الزركلي: األعالم ج ٩ ج ١٠ .- ٢٧ 
الحة في اخلليج العربي في العصر العباسي . - ٢٨  سليمان إبراهيم العسكري : التجارة وا
يالد .- ٢٩  سليمان سعدون البدر: منطقة اخلليج العربي خالل األلف الثاني واألول قبل ا
سهيل زكار: أخبار القرامطة كتاب ٢ - اجلامع في أخبار القرامطة .- ٣٠ 
 العوتبي: سلمة بن مسلم الصحاري عُمان وزارة التراث القومي والثقافة ج ١ .-٣١ 
 احلموي: شهاب الدين أبوعبدالله ياقوت احلموي معجم البلدان ج٢ ج٣ ج٤ ج٥.-٣٢ 
 الدمشـقي: شمس الدين الدمـشقي محمـد بن أبي طالب األنصاري نخبة الدهر في-٣٣ 

عجائب البر والبحر .
أبـوالــفـداء: عـمـاد الـديـن إسـمـاعـيل مــحـمـد بن عـمـر  تـقـو الـبـلــدان دار الـطـبـاعـة - ٣٤

السلطانية .
ابن األثير: عزالدين بن احلسن علي بن محمد الكامل في التاريخ ج ١- ٣٥ 
بـتدأ واخلبر دار الكتاب- ٣٦  غربي العبر وديوان ا ابن خلدون: عبدالـرحمن بن خلدون ا

اللبناني بيروت ج٣ - مقدمة ابن خلدون دار الكتاب اللبناني بيروت .
البغدادي: عبدالقادر بن طاهر  الفرق ب الفرق .- ٣٧ 
البكري: عبدالله بن عبدالعزيز  معجم ما استعجم عالم الكتب بيروت ج ١ . - ٣٨ 
عارف مصر ط ٢. - ٣٩  عارف حتقيق ثروت عكاشة دار ا ابن قتيبة: عبدالله بن مسلم. ا
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ال: تاريخ هجر مكتبة التعاون الثقافي ج ١ ط ١ . - ٤٠ عبدالرحمن بن عثمان ا
عـبـدالـرحـمن عـبـدالـكـر الـنجم: البـحـرين في صـدر اإلسالم دار احلـريـة لـلـطـبـاعة- ٤١ 

مطبعة اجلمهورية بغداد .
ديرس: إقـليم البـحرين في العـصر الـعباسي مـخطوطـة رسالة- ٤٢  عبدالـرحمن مديـرس ا

لك سعود سنة ١٤٠٤هـ .  ماجستير في التاريخ اإلسالمي كلية اآلداب جامعة ا
قرب حتقيق وشرح مكتبة التعاون الثقافي ط٢  . - ٤٣ عبدالفتاح احللو: ديوان ابن ا

عبداللطيف احلميدان: مجلة العرب عدد رجب وشعبان سنة ١٤٠٠هـ .- ٤٤ 
نطقة الشرقية .- ٤٥  عبدالله ناصر السبيعي: اكتشاف النفط وأثره على احلياة االقتصادية في ا
لـحق في نهاية- ٤٦  عبدالـوهاب العيـسى القطامي: الصيـد والتنـقل والتجارة في الـبحار ا

كتاب والده: دليل احملتار .
قرب حياته وشعره مؤسسة الرسالة بيروت .- ٤٧  علي عبدالعزيز اخلضيري: علي بن ا
عمر رضا كحالة: جغرافية شبه اجلزيرة العربية .- ٤٨ 
د.فضل بن عمار العماري: ابن مقرب وتاريخ الدولة العيونية في بالد البحرين مكتبة التوبة .- ٤٩ 
الفيروز آبادي: القاموس احمليط مجلد ١ .- ٥٠ 
اآللوسي: محمود شكري تاريخ جند .- ٥١ 
مجلة أطالل: العدد السادس .- ٥٢ 
نهل: ج ٣ ربيع األول سنة ١٣٩٣هـ .-٥٣   مجلة ا
مجلة الوثيقة: العدد السابع شوال سنة ١٤٠٥هـ . - ٥٤
عارف الرياض.- ٥٥  ستفيد مكتبة ا محمد  بن عبدالله بن عبداحملسن آل عبدالقادر: حتفة ا
قـرب خلزانة الفـقيه «إبراهيم بن- ٥٦  محمـد بن علي النـجار احلساوي: مخطـوطة ديوان ابن ا

ؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابط لإلبداع الشعري. حسن بن زهير» خاص 
سلم: ساحل الذهب األسود مكتبة احلياة بيروت ط٢ . - ٥٧  محمد سعيد ا
يسرة .- ٥٨  وسوعة ا محمد شفيق غربال: ا
محمود شاكر: البحرين .- ٥٩ 
محيي الدين الالذقي: ثالثية احللم القرمطي .- ٦٠ 
مختارات قافلة الزيت: العدد الثامن سنة ١٣٧٦هـ .- ٦١ 
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ميكال يان دي خويه: القرامطة .- ٦٢ 
النبهاني: محمد بن خليفة التحفة النبهانية في إمارات اجلزيرة العربية . - ٦٣ 
الواقـدي: محـمد بن عـمر  كتـاب الردة روايـة أحمـد بن محـمد بن أعـثم ط ١ حتقيق- ٦٤ 

يحيى اجلبوري دار الغرب اإلسالمي بيروت .
جنيل جروم: أطالل العدد السادس .- ٦٥ 
شتاق في اجتياز اآلفاق . - ٦٦ نزهة ا

ناصـر خـسـرو: سفــر نامـه رحلـة ناصـر خسـرو إلى لـبنـان وفلـسـط ومـصر واجلـزيرة- ٦٧ 
العربيـة في القرن اخلامس الهجري د.يحيى اخلشاب دار الكتاب اجلديد .

ياقوت بن عبدالله احلموي: معجم البلدان دار بيروت للطباعة والنشر ج ١ .- ٦٨ 

✸✸✸✸
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الفهرس
d¹bBð ≠.............................................................................................................................................................................................................................................................≥ 

W bI*« ≠............................................................................................................................................................................................................................................................µ 

القسم األول :  مالمح احلياة احلضارية ومقوماتها 

 w½UJ « qOJA² «Ë WOFO³D « ‰«uŠ_« ∫‰Ë_« qBH «

l u*« ≠ √...........................................................................................................................................................................................................................................................±µ

WOFO³D « ‰«uŠ_« ≠ »...............................................................................................................................................................................................................±∑

١٧...............................................................................................................................................................................................................السطح والتضاريس
١٧............................................................................................................................................................................................................................................الصحارى
١٧.....................................................................................................................................................................................................................................................اجلبال

١٨.......................................................................................................................................................................................................................السواحل واجلزر
ناخ ١٩..........................................................................................................................................................................................................................................................ا
ياه ١٩...........................................................................................................................................................................................................................................................ا

 «dN «Ë ÊUJ « ≠ Ã..................................................................................................................................................................................................................≤∞

٢٠.......................................................................................................................................................................حركة االستيطان والبناء السكاني
٢٤.........................................................................................................................................................................................................................قبيلة عبدالقيس
٢٤........................................................................................................................................................................................................................نسب عبدالقيس

ار بن عمرو بن وديعة ٢٥.......................................................................................................................................................................................بنو أ
٢٥.......................................................................................................................................................................................بنو عجل بن عمرو بن وديعة
٢٥................................................................................................................................................................................بنو محارب بن عمرو بن وديعة
٢٥......................................................................................................................................................................................بنو الديل بن عمرو بن وديعة
٢٥.............................................................................................................................................................................................بنو غنم بن وديعة بن لكيز
٢٦.........................................................................................................................................................................................بنو نكرة بن لكيز بن أفصى

٢٦....................................................................................................................................................................................................................بنو شن بن أفصى
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٢٦......................................................................................................................................................................................النسبة إلى قبيلة عبدالقيس
٢٦...............................................................................................................................................................................................هجرات قبيلة عبدالقيس

٢٧................................................................................................................مواطن عشائر عبدالقيس في شرق اجلزيرة العربية
٣٠...................................................................................................................................نسب األسرة العيونية ومكانتها من عبدالقيس

٣١..............................................................................................................................................................................................................................................بنو عقيل
g «uN « ≠.....................................................................................................................................................................................................................................................≥¥

Í—UC(« ÊUDO²Ýô« e «d   ∫ w½U¦ « qBH «

W¹dC(« e «d*«

¡U Š_«  ≠ √................................................................................................................................................................................................................................................≥π

 ٣٩......................................................................................................................................................................................................أصل األحساء ومدلوله

٤١.....................................................................................................................................................................................................تأسيس مدينة األحساء
٤٢....................................................................................................................................................................................................................................................موقعها

دينة األحساء في الفترة القرمطية والعيونية : ٤٣.............................................................................التخطيط األولي 
WOD dI « …d²H « w  ¡U Š_« WM¹b  ≠...........................................................................................................................................................¥≥

دينة األحساء ٤٣................................................................................................................................................................التقسيمات الداخلية 
w½uOF « bNF « w  ¡U Š_« WM¹b  ≠....................................................................................................................................................................¥¥

٤٧....................................................................................................................................................................................................................احلقول والبسات
دينة األحساء التاريخية عالم األثرية ذات الصلة  واقع وا ٤٧........................................................................................ا

٥٣.............................................................................................................................................................................................اضمحالل مدينة األحساء
ÊuOF « ≠ »....................................................................................................................................................................................................................................................µ¥

nODI « ≠ Ã...............................................................................................................................................................................................................................................µ¥

٥٥.......................................................................................................................................................................................................................................................القلعة
‰«Ë√ …d¹eł ≠ œ........................................................................................................................................................................................................................................µ∂

٥٧...................................................................................................................................................................................................................مكانتها احلضارية
٥٨......................................................................................................................................................................................الدور التاريخي جلزيرة أوال

g «uN « ≠.....................................................................................................................................................................................................................................................µπ
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W¹œUB² ô« ‰«uŠ_«  ∫ Y U¦ « qBH «

WŽ«—e « ≠ √..................................................................................................................................................................................................................................................... ∂≥

لكية الزراعية ٦٤............................................................................................................................................................................................................................ا
نتجات احليوانية ٦٥..................................................................................................................................................................................................................ا

Íd×³ « bOB « ≠ »........................................................................................................................................................................................................................∂∂

R RK « vKŽ ’uG « ≠ Ã..............................................................................................................................................................................................................∂∑

٦٨.........................................................................................................................................................................................................موسم الغوص وصفته
٦٩..............................................................................................................................................................................................................العاملون في الغوص
٧٠...........................................................................................................................................................................................................االنطالق إلى الغوص

…—U² « ≠ œ....................................................................................................................................................................................................................................................∑±

٧٣...........................................................................................................................................................................................التجارة بعد ظهور اإلسالم
٧٥..............................................................................................................................................................................................................................التجارة احمللية

WŽUMB « ≠ ‡¼..............................................................................................................................................................................................................................................∑µ

صنوعات ٧٦........................................................................................................................................................................................................................أنواع ا
٧٦..............................................................................................................................................................................................................................صناعة السفن
٧٧.........................................................................................................................................................................................................................صناعة األسلحة

٧٧.........................................................................................................................................................................صناعة األثاث واألواني واألدوات
نسوجات ٧٧.........................................................................................................................................................................................................................................ا

g «uN « ≠.....................................................................................................................................................................................................................................................∑π

القسم الثاني : التاريخ السياسي

WO½uOF « …—U ù« …QA½ q³  wÝUO « a¹—U² « ∫ ‰Ë_« qBH «

ÂöÝù« —b Ë wK¼U'« dBF «  ≠ √........................................................................................................................................................................∏≥

s¹d×³ « w  fOI «b³Ž wMÐ  U{UH²½«  ≠ ».........................................................................................................................................∏∑

٨٧............................................................................................................................................................................................................انتفاضة بني محارب
٨٨..................................................................................................................................................................................انتفاضة مسعود بن أبي زينب

٨٩..................................................................................................................................................................................................انتفاضة سعيد احملاربي
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هير بن سلمة ٨٩..........................................................................................................................................................................................................خروج ا
٩٠......................................................................................................................................................انتفاضة سليمان بن حكيم في البحرين

٩١.....................................................................................................................................................................................................انتفاضة سيف بن بكير
٩١...............................................................................................................................................................................................................حركة صاحب الزجن

g «uN « ≠.....................................................................................................................................................................................................................................................ππ

 WOD dI « W d(« ∫ w½U¦ « qBH «

U¼—UA²½«Ë WOD dI « W d(« ¡bÐ ≠ √.................................................................................................................................................................±∞≥

١٠٣.....................................................................................................................................................................................................القرامطة في البحرين
١٠٣..................................................................................................................................................................................................نشأة احلركة القرمطية

١٠٤...................................................................................................................................................................................................................احلركة القرمطية
s¹d×³ « œöÐ w  WOÐUM'« W Ëb « …QA½ ≠ »..........................................................................................................................................±∞µ

 ١٠٥................................................................................................الدولة اجلنابية في البحرين وبدء الدعوة القرمطية فيها

 ١٠٦..............................................................................................................................................................استيالء أبي سعيد على مدن اخلط

١٠٦............................................................................................................................حصار مدينة هجر ثم استيالء أبي سعيد عليها
١٠٧................................................................................................................................................................................استيالء أبي سعيد على عُمان

١٠٧.......................................................................................................................................................................................................القرامطة والعباسيون
عتضد العباسي ١٠٨............................................................................................................................رسالة أبي سعيد إلى اخلليفة ا

١٠٨...................................................................................................................................................إجراءات أبي سعيد في احلقل الداخلي
١٠٩..........................................................................................................................................................................................اغتيال أبي سعيد اجلنابي

١١٠.........................................................................................................................................................................................................................أوالد أبي سعيد
١١٠......................................................................................................................................................................................................................وصية أبي سعيد

g «uN « ≠...................................................................................................................................................................................................................................................±±±

‰«Ëe « v ≈ ÃË_« s  ¡U Š_« w  WOÐUM'« W Ëb « ∫ Y U¦ « qBH «

wÐUM'« s (« ÊULOKÝ d¼UÞ wÐ√ W¹ôË ≠ √........................................................................................................................................±±≥

١١٦..................................................................................................................فتنة األصبهاني وأثرها على سير احلياة القرمطية
١١٩...................................................................................................................................................................أبوطاهر يواصل نشاطه العسكري

١٢٠...........................................................................................................................................................................................................................وفاة أبي طاهر
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rBŽ_« W¹ôË qþ w  WOD dI « W d(« ≠ ».....................................................................................................................................±≤≤

١٢٤...................................................................................................................مسير األعصم إلى مصر بعد استيالئه على الشام
١٢٦.........................................................................................................................عودة األعصم إلى الشام من جديد ووفاته هناك

wÐUM'« bOFÝ wÐ√ œUHŠ√ qþ w  WOD dI « W d(« ≠ Ã..................................................................................................±≤∏

UNOKŽ ¡UCI «Ë WOD dI « W d(« ‰«Ë“ ≠ œ.............................................................................................................................................±≥∞

g «uN « ≠...................................................................................................................................................................................................................................................±≥≥

WO UBH½ô«  U d(« ∫ lÐ«d « qBH « 

UNÐ ‰öI²Ýô«Ë ‰«Ë√ w  ÃUłe « wMÐ W{UH²½« ≠ √.........................................................................................................................±≥µ

j)« w  ‘UOŽ ‰¬ W{UH²½« ≠ »...........................................................................................................................................................................±¥∞

g «uN « ≠...................................................................................................................................................................................................................................................±¥µ

rNÐ t²ŠUÞ≈Ë ¡U Š_« w   WD «dI « b{ w½uOF « wKŽ sÐ tK «b³Ž W{UH²½« ∫ f U)« qBH «

Æs¹d×³ « rOK ≈ q U  vKŽ ¡öO²Ýô«Ë WO½uOF « W Ëb « fOÝQðË

rNÐdŠ w  WOÝU³F « W ö)UÐ  t²½UF²Ý«Ë WD «dI « vKŽ w½uOF « tK «b³Ž  «—Už ¡bÐ ≠ √.............................................±¥∑

‰«Ë√Ë nODI « vKŽ t²DKÝ j Ð w  w½uOF « dO _« ÕU$ ≠ »...........................................................................±µ∞

١٥٤.........................................................................................................................................................................................عبدالله بن علي وبنو عامر
١٥٦................................................................................................................................................................................................................................تمرد البقوش

١٥٨....................................................................................................................................................................................أطماع األعاجم في األحساء
١٥٩...................................................................................................................................................................من صفات األمير عبدالله العيوني

g «uN « ≠...................................................................................................................................................................................................................................................±∂≥

ÂU I½ô«Ë ‚eL² « v ≈ —U¼œ“ô« s  WO½uOF « …—U ù« ∫ ”œU « qBH « 

w½uOF « wKŽ sÐ tK «b³Ž sÐ qCH « …—U ≈ ≠ √......................................................................................................................................±∂µ

qCH « sÐ bL×  sÐ ÊUMÝ wÐ√ …—U ≈ ≠ ».................................................................................................................................................±∂π

5L  v ≈ …—U ù« ÂU I½«Ë 5O½uOF « ¡«d _« 5Ð Ÿ«dB « ≠ Ã...............................................................................±∑≥
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١٧٦................................................................................................................................................................االنتقام للفضل بن عبدالله بن علي
¡U Š_« w  WOÝUO « ŸU{Ë_« ≠ ‡¼...................................................................................................................................................................±∑π

g «uN «.........................................................................................................................................................................................................................................................±∏≤

  ÷uNM « —Ëœ w  ÊuO½uOF « ∫ lÐU « qBH «

s¹d×³ « œöÐ bOŠuð w  —uBM  sÐ dJý dO _« ÕU$ ≠ √...............................................................................................±∏µ

qCH « sÐ bLŠ√ 5 (« wÐ√ sÐ bL×  …—U ≈ ≠ »....................................................................................................................±∏µ

bLŠ√ 5 (« wÐ√ sÐ bL×  dO _« ‰UO²ž« ≠ Ã............................................................................................................................±π±

g «uN « ≠...................................................................................................................................................................................................................................................±πµ

   ‰ö×½ô« —Ëœ w  WO½uOF « W Ëb «  ∫ s U¦ « qBH «

bLŠ√ 5 (« wÐ√ sÐ bL×  dO _« bFÐ nODI « v  rJ(« dOÝ ≠ √........................................................±π∑

١٩٧................................................................................................................................إمارة الفضل بن محمد بن أبي احلس أحمد
عاهدة ب الفضل بن محمد وغياث الدين شاه ١٩٨........................................................................................................................ا

 ١٩٩....................................................................................................................................................................................................................................نهاية حكمه

١٩٩.............................................................................................................................................................................إمارة أبي شكر مقدم بن ماجد
٢٠١....................................................................................................................إمارتا فاضل وجعفر ابني معن بن شديد بن جعفر

bLŠ√ 5 (« wÐ√ sÐ bL×  dO _« bFÐ ¡U Š_« w  rJ(« dOÝ ≠ ».....................................................≤∞≤

٢٠٣....................................................................................................................إمارة ماجد بن محمد بن علي بن عبدالله العيوني
٢٠٤................................................................................................................................................إمارة محمد بن ماجد بن محمد بن علي

٢٠٧......................................................................................................................................................................................................................................................نهايته
٢٠٧..............................................................................................................................................................................................إمارة أبي القاسم مسعود

٢١١......................................................................................................................................................................................................................................................نهايته
٢١١.............................................................................................................................................................................................................إمارة علي بن ماجد

قرب منها ؤامرة على علي وموقف ابن ا ٢١٣...........................................................................................................................................ا
٢١٣..........................................................................................................................................................................إمارة مقدم بن غرير بن احلسن

g «uN « ≠................................................................................................................................................................................................................................................  ≤±µ



-   ٢٥٥  -

UNL$ ‰u √Ë WO½uOF « …—U ù« ‰«Ë“ ∫lÝU² « qBH «

œuF  sÐ bL×  wKŽuÐ√ s¹b « œULŽ …—U ≈ ≠ √................................................................................................................................≤±∑

٢٢٠.................................................................................................................................................................................................سير األحداث في عهده
œuF  sÐ bL×  rÝUI « wÐ√ sÐ qCH « …—U ≈ ≠ »..................................................................................................................≤≤≥

٢٢٤.............................................................................................................................................................................أهم األحداث في إمارة الفضل
WO½uOF « WDK « s  ¡U Š_« ÃËdš ≠ Ã...................................................................................................................................................≤≤∂

nODI « w  ‰«uŠ_« ≠ œ.......................................................................................................................................................................................................≤≤∂

5 (« wÐ√ sÐ bL×  sÐ bL×  wKŽ wÐ√ s¹b « œULŽ …—U ≈ ≠ ‡¼..................................................................... ≤≤∂

UNL$ ‰u √Ë 5O½uOF « …—U ≈ w  WOł—U)« ŸULÞ_« ≠ Ë...................................................................................................≤≤∏

g «uN « ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ≤≥∞

∫o‡‡‡‡Šö‡‡

W ö)« Ê«u¹œ v ≈ ‰uKN³ « wÐ√ »U²  W ½  ≠..................................................................................................................................≤≥≥

WO UD³ « W¹d  l u* WOKOBHð WD¹dš ≠......................................................................................................................................................≤¥±

dJ³*« wÝU³F « dBF « w  s¹d×³ « rOK ≈ 5³ð WD¹dš ≠.................................................................................................≤¥≤

ÍdN « ‰Ë_« ÊdI « w  s¹d×³ « œöÐ 5³ð WD¹dš ≠.........................................................................................................≤¥≥

   —œUB*« ≠.......................................................................................................................................................................................................................................................≤¥µ

”dNH « ≠.................................................................................................................................................................................................................................................... ≤¥π

✸✸✸✸



-   ٢٥٦  -


