


والبحوثث لدراساتل البحرين لؤلؤة «مركز مقدمة
 البحري88ن لك88م خليفةآل عصابة قدوم تاريخ هي قرني من لكثر تتد والت التاريية، جذورها بعمق البحرين ثورة تتميز

 او البلد ف الاستشري الفاساد تتعدى والسباب الفاهيم من شاسعة ماساحة تغطي انا إل اضافة البيطان ؛ الستعمار باساندة
 الول لس88تجلب ادى م88ا والش88عب، الاكمة العصابة بي حادة ثقة ازمة كانت اجلها من والت العباد، حقوق انتهاك

القمعيةة اجهزته كافة ف للمرتزقة
 العربي88ة الكتية لثراء رافدال  كانت اخرى جهة من الكاديية الاستويات باعلى شعبه وتتع جهة، من البحرينية العارضة قددم

 ه88ذا أجل ومن الرواح، وإزهاق الفواه تكميم سياسة ضمن البحرين ف باجعها تنممنع والت والصادر، الكتب من بالكثي
 مص88ورة رقمية ناسخة  بنشر فبايرث14 ثورة شباب «إئتل« من  النبثقوالبحوثث لدراساتل البحرين لؤلؤة «مركز يقوم
 الاسياس88ية بالب88اث العني88ة والؤساس88ات الراكز كافة مع لتعاونه اضافة اولل ، تويه وما با والتعريف الصادر تلك من

لحقال ة ماله ف والتاريية والجتماعية
الكتاب هذا

أوال تاريخ ف اللل عقد الكتابا
 ابراهيم بشميتقديا| التاجر  علي ممد الشيخ الؤلفا

 م1994:  النشر سنة
 اليام مؤساسةالناشرا 

تعريفا
 هنود من البحرين الشعب لقمع البيطان الستعمار إستجلبهم الذين الرتزقة أبناء حت ول ،الطارئون يكتبه ل البحرين تاريخ

 عل88ى قادرين غي جهلة، منهم يعل هذا إنتمائهم عدم ل ن بل والشعب، للرض القيقي للنتماء لفقدانم فقط ليس وبلوش،
العرفيةة روافده من والخذ الصيل، التمع ف الندماج

 البحري88ن ع88ن كتبت كتب ثلثة هناك بأ ن قلت، ما ضمن بقولها «وقلت الكتاب (البلوشيل حول بشمي ذكره ما بل«
 الكتاب لذا أ ن نذكر ]،5التاجرث جر علي ممد الشيخ (ةةل كتاب الكتب هذه ومن الفقودة، الكتب من وتعتب والليج،

 التاريخ تريف مترف من الطارئو ن هؤلء يتمكن ول يرغب ل والت البحرين، ف الاصة الكتبات ف الخطوطات من العديد
  ر1(ج البحري88ن مطوط88ات فهرس ف اباحاسي الصري! دة علي ذكرها الت الخطوطة ذلك ومن عليها، الطلع من

علميمة تقيق اي دو ن –للكتاب بشمي طباعة من عقد من أكثر قبل والطبوع ل،249

 إل لن88ا فليس الرشيفث، زوايا ف ركنها أو ،فيها الذي بالنقص ننشرها ا ن إما خيارين، أمام بشميا «وكنا لقول وتوضيحال 
 ف إت88م بل به ؛ يقم ل الؤلف أ ن ثبت ما وهو أولل ، الكتاب مطوطات عن البحث استقصاء ف التراث تقيق بأدب نذكر أ ن

تعمدال ة العلمية المانة بيانة الشعب أوساط

 والي88ه الول، الطراز من ومؤرخ وباثة أديب نشرة، آل التاجر عباس بن أحد بن سلما ن بن علي ممد الشيخ قولها «ف: ن اما
 حوزة تطبع؟! وف ل لاذا هي، أين العربيةةة لكن الزيرة يتاريخ يتعلق فيما وخصوصال  والبحوث التاريخ كتاب من كثي يرجع



 ف الكتاب مؤلف ذكرها بل البحرين، أبناء كل يعلمه إجاباتا أ ن مع ]ث،6إجاباتاة جر نلك ل أسئلة هذه أصبحت؟ من
البحرينل بقولها معار« (ف فصل

 الركب88ا ن، بذكرهم سارت الذين الفضلء العلماء من الغفي البحرين] الم ج=مدارس الدارس هذه من ترج «وقد
 استحوذ ولكن ذلك، بعد شياز به دعيت كما العلم بدار تدعى وكانت البلدا ن، اقاصي من الطلب يقصدها وكا ن
 فط--اردت والرهاق والظلم والسلب الغزو قرون والما ن المن قرو ن وتلت البحرين بلد على ذلك بعد الشقاء
]».26جر والعراق والند فارس مثل ال المصار ف وشتتهم الديار منهم وأخلت والعلماء العلم

 أبن88اء هنمج88ر أجلها من والت ،للبحرين غزوهم منذ خليفة آل عصابة اجرام على التاريي الشاهد فقط الفقرة هذه ولياست
 العان88اة ت88زال ل بل ومؤلفاتم، كتبهم حرق بعد العلماء او واضطهادهم، املكهم سلب بعد الصيل الشعب من البحرين

 مائ88دة عل88ى مرتزقال  او طارئال ، يكو ن ا ن ال اللهم طباعته، لققيه يق ل وتراثه كتابته، لبناءه يق ل البلد فتاريخ ماستمرة،
شاهدة خينم والاسجو ن المانة ؛ وخيانة التاريخ تريف






































































































































































































































































































































