Arhama bin Jaber Al Jalhami
Arhama bin Jaber is remembered these days as one of the most famous and feared pirates of the Gulf during the early 19th century. But beyond his daring actions against merchants
and local powers between the upper Gulf and the coastal lands of Yemen, he deserves much credit for having been an important and masterful player in Gulf politics and in the struggle
between the coastal settlements of Qatar, Bahrain, the Saudi and Omani realms, and, finally, the British empire.
Born in in Qurain (Kuwait) sometime between 1757 and 1760, Arhama was a member of the Jalahima clan which belonged to the greater Banu Utbah confederacy. The latter had helped to
found Al Zubarah in the 1760s. Although the Jalahima had not taken part in the original occupation of Al Zubarah, the meteoric rise of the settlement encouraged them to relocate to Qatar
as well. However, the success of Zubarah soon led to frictions with the ruler of Bahrain and his overlord from the Iranian Zand dynasty. In 1782, the tribes of Zubarah, the Jalahima among
them, not only repelled an amphibious landing of the Bahraini-Iranian army near Zubarah, but even succeeded in counterattacking and conquering the island a year later. But despite
having fought for the common cause, the Jalahima were not welcomed by some of their fellow clans, particularly the Al Khalifa who ruled Zubarah. They were denied a share in the rule
of Bahrain or in the profits from the lucrative trade and pearling operations at Al Zubarah. Disappointed and angry, the Jalahima, under the leadership of Arhama’s father, Jaber bin ‘Utub,
moved back to Qatar. The conflict eventually led to the death of the clan leader Jaber in a battle with the Al Khalifa. Now under the leadership of Jaber’s son Arhama, the Jalahima founded
Khor Hassan, modern Khuwair, between Al Zubarah and Ruwais. A contemporary British report described the humble place as:
“... a dilapidated village composed mostly of primitive huts. A square fort, built of uncut stone and mud, commanded the beach and shallow anchorage.”
From Khor Hassan, his ships not only set out to attack ships coming and going from Zubarah, his former hometown, but also in order to exert even more pressure on Al Zubarah, he built a
second fort in Zekreet, hidden at the end of bay behind the Ra’s Abruq and the Hawwar Islands. Now, Al Zubarah’s trade and economy was threatened from the north and the south.
While developing into a scourge of Al Khalifa merchants and their allies, Arhama remained very much aware of the larger political situation in the Gulf and carefully avoided attacking British ships. In addition, Arhama aligned himself with the Wahhabi
Imamate of Saudi Arabia and was even named governor of Al Zubarah, when the city fell to a Wahhabi army in 1809.
But already in 1811, after having been based in northern Qatar for nearly three decades (1783-1811), Arhama was finally forced to leave, when Omani forces destroyed Al Zubarah in an attempt to diminish the influence of the Wahhabi Imamate.
In addition to expelling the first Saudi dynasty from Bahrain and Qatar, the Al Khalifa family was returned to power. Faced with a resurgence of his old enemies in the region, Arhama moved his operations to Qatif on the coast of present-day Saudi
Arabia, from where he continued to attack and harass Al Khalifa ships and merchants.
The seemingly precipitous decline of Wahhabi power in the region encouraged Arhama to change allegiances once more and pursue a new alliance, this time with the Omanis themselves to help him pursue his regional goals. Unfortunate for Arhama,
this diplomatic gambit failed: Omani forces were unable to conquer Bahrain and naturally, the Wahhabis regarded the alliance with Oman as treacherous. Consequently, the Wahhabis destroyed his fort in Qatif in 1816, and once again, Arhama was
forced to flee, settling briefly in the ruins of Khor Hassan, before finally sailing across the sea to the Iranian coast where he sought refuge at Bushehr.
Arhama and his followers were welcomed by the governor of Bushehr. The port city at the time not only belonged to the Qajar empire of Iran but was also the seat of the most important representative of the British empire in the Middle East and
served as a British naval base. In order to continue his operations, Arhama entered into an agreement with the Resident British Political Agent to enforce British policy against the Qawasim of Sharjah and Ra’s al-Khaima, his former allies.
But even though Arhama targeted various other tribes and areas, he tried to stay within easy reach of Bahrain and Qatar so that he could maintain the pressure on the Al Khalifa. The following extract from a letter
addressed to the British Resident expresses his uncompromising attitude but also speaks of bitter losses suffered by his own community during the decades of fighting:
“I will not desist from fighting them on the plains and in the country. I will certainly seize and kill them until they cease carrying off our women and children. But I will have patience until God orders otherwise. And
he is the best of the wise.

I will not oppress anyone with whom the English have made a treaty, but the people of Bahrein and others ought not to come into a country where there is fighting, night and day. As, perhaps, they may come to harm...”
Finally, in 1826, while attacking an Al Khalifa fleet with the last surviving ship under his command, the “al-Ghatroushah,” Arhama bin Jaber found himself outnumbered and faced certain defeat. The dramatic climax
of this battle was recorded by Samuel Hennell, the British Resident in the Gulf. Whether true or not, the report suggests that Arhama, now almost seventy years old, battle-scarred and blind, decided to end his life
rather than becoming a prisoner of his sworn enemies:
“Having, therefore, given orders for his vessel to grapple with the enemy, he took his youngest son in his arms, and, seizing a lightened match, directed his attendants to lead him down to the (gunpowder) magazine.
Although acquainted with the determined character of their chief, and of course aware of the inevitable destruction which awaited them, his commands were instantly obeyed, and in a few seconds the water was
covered with timbers of the exploded vessel…”
Over the first two decades of the 19th century, Britain attempted to develop her policy of a maritime truce throughout the Gulf. This culminated in the “General Treaty for the Cessation of Plunder and Piracy by Land
and Sea” of 1820 which was accepted by virtually all powers throughout the region. Arhama bin Jaber, whose life-concept was based on the clan-system, self-determination, self-reliance and loyalty only to oneself,
thus encountered a world that changed rapidly during his lifetime and which became progressively smaller through the expansion of territorial states, of local rulers and powerful empires, all of whom looked for
stability and equilibrium. Through these developments alone, the concept of a glorious and colorful career as a pirate was rendered outdated, superseded by history and had become a relic of the past already during
his lifetime.

أرحمة بن جابر الجلهمي
ُيذكر أرحمة بن جابر في أيامنا هذه كأحد أشهر قراصنة الخليج وأكثرهم إثارة للرعب خالل أوائل القرن التاسع عشر ،لكن بعيدا عن أفعاله الجريئة ضد التجار والسلطات المحلية بين أعالي الخليج واألراضي الساحلية في اليمن ،فإنه
يستحق الكثير من الثناء ألنه كان فاعال بارزا وبارعا في سياسات الخليج وفي الصراع بين المستوطنات الساحلية في قطر والبحرين والسعودية وعمان ،وأخيرا اإلمبراطورية البريطانية.
ُولِ د أرحمة في القرين (الكويت) في وقت ما بين عامي  1757و ،1760وكان من عشيرة الجالهمة التي هي فرع من قبيلة العتوب الكبرى ،وقد لعب دورا في تأسيس الزبارة في العقد السادس من القرن التاسع عشر ،وعلى الرغم
أيضا .لكن سرعان ما أدى نجاح الزبارة إلى نشوء خالفات مع حاكم البحرين وسيده المنحدر
من أن الجالهمة لم يشاركوا في االحتالل األصلي لمدينة الزبارة ،إال أن ازدهار المستوطنة السريع آنذاك شجعهم على االنتقال إلى قطر ً
أيضا في شن هجوم مضاد وغزو الجزيرة (البحرين) بعد ذلك
من ساللة زند اإليرانية .ففي عام  ،1782لم تكتف قبائل الزبارة ،ومن بينها الجالهمة ،بصد إنزال برمائي للجيش البحريني اإليراني بالقرب من الزبارة فحسب ،بل نجحت ً
بعام .ومع أن تلك القبائل قاتلت من أجل القضية نفسها ،إال أن الجالهمة لم يحظوا بترحيب العشائر األخرى ،السيما آل خليفة الذين كانوا يحكمون الزبارة آنذاك ،ولم يحصلوا على حصة من األرباح التي كانت تجنى من عمليات
تجارة اللؤلؤ المربحة هناك .وبقلب مشحون بخيبة األمل والغضب ،عاد الجالهمة ،بقيادة والد أرحمة ،جابر بن عتوب ،إلى قطر ،واحتدم الصراع بينهم وبين آل خليفة ،ما أدى في النهاية إلى اندالع معركة لقي فيها شيخ العشيرة
جابر حتفه .وبعدها أسس الجالهمة ،تحت قيادة أرحمة ابن الشيخ جابر ،خور حسان ما يعرف حاليا باسم الخوير ،بلدة بين الزبارة والرويسُ ،و ِصفت في تقرير بريطاني معاصر على أنها:
مرفإ غير عميق».
« ...قرية خربة تتألف في معظمها من أكواخ بدائية ،وحصن مربع ُمشيد بالحجارة غير المشغولة والطين ،كان يدير حركة السفن في
ٍ

حسان لمهاجمة السفن القادمة من الزبارة والمغادرة منها ،مسقط رأسه السابق ،بل أيضا بغية ممارسة المزيد من الضغط على الزبارة ،بنى حصنً ا آخر في زكريتُ ،م َخ َّب ًأ في نهاية الخليج خلف
ِ
لم
يكتف أرحمة بإطالق سفنه من خور َّ
رأس ابروق وجزر حوار .وهكذا أضحت تجارة الزبارة وبالتالي اقتصادها مهددين من جهتي الشمال والجنوب.

حاكما على الزبارة ،لما سقطت
وع ِّين
وبينما تفاقم الوضع وتحول إلى كارثة حقيقية بالنسبة لتجار آل خليفة وحلفائهم ،ظل أرحمة مدركً ا
ً
تماما بالوضع السياسي األكبر في الخليج وتجنب بكل حذر مهاجمة السفن البريطانية .كما تحالف مع اإلمامة الوهابية في المملكة العربية السعودية الحديثة ُ
ً
المدينة في أيدي جيش وهابي عام .1809
أخيرا إلى مغادرة البالد ،حينما قامت القوات العمانية باجتياح الزبارة وتدميرها في محاولة لتقليص نفوذ اإلمامة الوهابية ،وبعدما ُطردت الدولة السعودية األولى من البحرين وقطر ،أعيدت عائلة آل
إال أنه في عام  ،1811وبعد حوالي ثالثة عقود ( )1783-1811من استقراره شمالي قطر ،اضطر أرحمة ً
خليفة إلى السلطة .وأمام ظهور أعدائه القدامى مجددا في المنطقة ،نقل أرحمة عملياته إلى القطيف على ساحل المملكة العربية السعودية الحالية ،حيث واصل مهاجمة ومضايقة سفن آل خليفة وتجارهم.
ويبدو أن التقهقر السريع للنفوذ الوهابي في المنطقة شجع أرحمة على تغيير الوالءات والسعي إلى تحالف جديد ،لكن هذه المرة مع العمانيين أنفسهم لمساعدته على متابعة أهدافه اإلقليمية .لكن لألسف ،باءت هذه المناورة الدبلوماسية بالفشل ،إذ لم تتمكن القوات العمانية من غزو البحرين
أخيرا نحو الساحل اإليراني حيث لجأ إلى بوشهر.
حسان قبل اإلبحار ً
وبطبيعة الحال اعتبر الوهابيون التحالف مع ُعمان بمثابة خيانة ،فأمروا بتدمير حصنه في القطيف عام  ،1816وهكذا مرة أخرىُ ،أجبر أرحمة على المغادرة ،واستقر لفترة وجيزة في أنقاض خور َّ
مقرا ألهم ممثل لإلمبراطورية البريطانية في الشرق األوسط وكانت بمثابة قاعدة بحرية بريطانية .وبغية مواصلة عملياته ،دخل أرحمة في اتفاق مع
هناك ،حظي أرحمة وأتباعه بترحيب حاكم بوشهر ،ولم تكن هذه المدينة المرفئية آنذاك تابعة لإلمبراطورية القاجارية اإليرانية فحسب ،بل كانت ً
أيضا ًّ
الوكيل السياسي البريطاني المقيم إلنفاذ السياسة البريطانية ضد قواسم الشارقة ورأس الخيمة ،حلفائه السابقين.
ومع أن أرحمة استهدف العديد من القبائل والمناطق األخرى ،إال أنه حرص على البقاء قريبا من البحرين وقطر من أجل التضييق على آل خليفة والضغط عليهم .ويعبر المقتطف التالي من خطاب كتبه أرحمة بن جابر إلى المقيم البريطاني ،عن موقفه المتعنت
أيضا عن الخسائر التي تكبدها مجتمعه أثناء عقود من االقتتال:
ويخبر ً
« لن أكف عن قتالهم في السهول واألرياف .سأمسك بهم حتما وأقتلهم حتى يتوقفوا عن أسر نسائنا وأطفالنا ،لكنني سأتحلى بالصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
لن أعتدي على أي شخص أبرم معه اإلنكليز معاهدة ،لكن ينبغي على أهل البحرين واآلخرين أال يأتوا إلى بلد يالزمه القتال ليال ونهارا ،ألنهم ربما قد يتعرضوا لألذى»...
دون المقيم السياسي البريطاني في الخليج صمويل هينيل ،ذروة األحداث الدرامية
وأخيرا ،في عام  ،1826لما هاجم أسطوال تابعا آلل خليفة بما تبقى له من سفينة تحت قيادته «الغطروشة» ،وجد أرحمة بن جابر خصمه يفوقه
عددا وتلقى هزيمة شنعاء .وقد َّ
ً
ً
األلداء:
بدال من أن يصبح سجينً ا لدى أعدائه
لهذه المعركة ،وبغض النظر عن مدى صحة الرواية ،فقد أفاد أن أرحمة ،الرجل السبعيني الذي ورث الندوب والعمى من المعارك التي خاضهاَّ ،
ّ
فضل إنهاء حياته ً

«بعدما أعطى أوامره لقواته بمواجهة العدو ،حمل ابنه األصغر بين ذراعيه ،وأمسك بفتيلة مشتعلة ،ثم طلب من أتباعه إرشاده إلى مخزن البارود ،ومع أنهم كانوا يعرفون تماما عزم قائدهم الثابت ،وبالطبع يدركون هول موقفهم إزاء الدمار الحتمي الذي
ثوان قليلة حتى كانت أخشاب السفينة المنفجرة تغطي سطح الماء»...
كان ينتظرهم ،انصاعوا فورا ألوامره ،ولم تمض سوى
ٍ
خالل العقدين األولين من القرن التاسع عشر ،حاولت بريطانيا تطوير سياستها المتعلقة بالهدنة البحرية في جميع أنحاء الخليج ،وتُ ِّو َجت جهودها بـتوقيع جميع القوى في جميع أنحاء المنطقة على المعاهدة العامة للسالم عام  1820والتي كانت تنص على
عالما أصبح شيئا فشيئا أصغر من خالل توسع
وبحرا .وهكذا وجد أرحمة بن جابر ،الذي كانت حياته ترتكز على مفهوم نظام العشيرة ،وتقرير المصير ،واالعتماد على الذات ،والوالء للذات فقط ،نفسه يواجه عالما سريع التغير،
وقف أعمال النهب والقرصنة ًّبرا
ً
ً
الواليات اإلقليمية ،والحكام المحليين واإلمبراطوريات القوية ،والتي كانت جميعها تبحث عن االستقرار والتوازن .فقد كانت هذه التطورات وحدها كفيلة بجعل مهنة القرصنة بكل ما تجلبه من أمجاد ،مهنة بالية أكل الدهر عليها وشرب حتى خالل حياته.

