


الدراسات والبحوثثلؤلؤة البحرين مقدمة «مركز 
 البيطان؛ الستعمار بساندة البحرين لمكم خليفةآل عصابة قدوم تاريخ هي قرني من لكثر تتد والت التاريية، جذورها بعمق البحرين ثورة تتميز
 ثقة ازمة كانت اجلها من والت العباد، حقوق انتهاك او البلد ف الستشري الفساد تتعدى والسباب الفاهيم من شاسعة مساحة تغطي انا إل اضافة
القمعيةة اجهزته كافة ف للمرتزقة الول لستجلب ادى ما والشعب، الاكمة العصابة بي حادة
 المكتffب مffن بffالمكثي العربية المكتية لثراء رافدال  كانت اخرى جهة من الكاديية الستويات باعلى شعبه وتتع جهة، من البحرينية العارضة قددم

 الدراسffاتلؤلffؤة البحريffن «مركز  يقوم هذا أجل ومن الرواح، وإزهاق الفواه تمكميم سياسة ضمن البحرين ف باجعها تممنع والت والصادر،
 مffع لتعاونه اضافة اولل ، تويه وما با والتعريف الصادر تلك من مصورة رقمية نسخة  بنشر فبايرث14 ثورة شباب «إئتل« من  النبثقوالبحوثث

لحقال ة ماله ف والتاريية والجتماعية السياسية بالباث العنية والؤسسات الراكز كافة
الكتاب هذا

العي لقرت الجازة ف البحرين  لؤلؤةالمكتابا
 م 1772-1696 هf 1186-1107( البحران احد بن  يوسفالؤلفا
العلوم بر صادق ممد  السيدالققا

 م2008 النشرا سنةفخراوي  ممكتبةالناشرا
تعريفا

 متلي، كغزاة خليفةآل بعصابة البحرين شعب علقة تبي تاريية وثيقة اقدم يبقى انه ال الديث، علماء بتراجم متص المكتاب هذا ان من الرغم على
 ما سيته ف يذكر حيث لا، الشعبية والقاومة البحرين، لغزو خليفةآل لعصابة التمكررة الاولت حول الشفاهي للموروث المكتوبة الدعامة يمعد كما

نصها
 قريffة م] ف1700[  ه1112f بقائه- سنة ف -مد ممد الشيخ اخي مولد وكان م]،1696[  ه1107f سنة ف كان مولدي «ان

 البحريffن ف عffاثوا العتوب ان حيث والعتوب، الولة بي الواقعة سارت السنة هذه وف تقريبال ، سني خ س ابن يومئذ [ةةة] وانا الاحوز
 مffن طائفffة وجاءت العتوب، على ليأتوا الولة ماجد بن عبدال بن ممد الشيخ السلم شيخ فمكاتب عنهم، قاصرة الاكم ويد بالفساد

]425 ث [ص العتوب ال كسر حت واصاغر، اكابر القلعة ال البلد وانمكسرت الرب ووقع الولة
 علffى والسطو القرصنة لمارستهم وقطر والبصرة البحرين من طردهم ت ان بعد م،1716 [المكويت] عام القرين بصحراء استقروا العتوب ان ومع

 يوي كما العاناة، من المثلة بعشرات المكتاب يزخر حيث م،1782 عام للبحرين احتللم حت تتوقف ل تلك الجرامية مارساتم ان ال القوافل،
 البلدي، البحران علffي بن عبدال الشيخ استاذه سية ف كتبه ما ذلك ومن الؤلف، عاشها الت الفترة ف العصابة لذه ومقاومة الشعب جهاد تاريخ
نصها ما ،الغيبة زمن ف العدو جهاد وجوب ف رسالة الصدد بذا الف والذي

 امام شياز ف كنت يومئذ وانا راغ،چ بشاه الشهور المكاظم مولنا بن احد السيد قبة ف م] ودفن1735[  ه1148f [ةةة] عام «توف 
 فيهffا واوقعوا العراب عليها استولت -لا البحرين مقدمات اصلح ف الزبور الشيخ ورد لا انه ال الشهور، جامعها ف وجاعتها جعته

]70 ث [صبا توف حت يسية مدة ال يبقى فلم واستاذي، شيخي انه حيث الصلة ف الراب- قدمته
للبحرينا احتللم قبل آل خليفة، عصابة غارات من معاناته سنوات تلخص للمؤلف التالية البيات ولعل هذا،

كنffود دهffر ف اصبحت وقد
ذويهffا من الساكن خلت وقد

دوامffا منهffا قffد مصffائب
منهffا فغffدوت نارهffا علتن

فffؤادي اضffنت حسرة واعظم
طffرال  الرض علffي ضاقت قد

نffارال  وكنffت النائبات طوتن

بالتهffاب تشffتعل الغارات به
الضffاب وف الوهffاد ف فرارال 

بانسffمكاب تffري العي دموع
والشffعاب الصحاري ف طريدال 
كتffاب مffن بلمكffي ما تفرق
بffاب كffل منهffا علي وسد
المكتffاب طffي بffا علم على
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