


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

البيطانية الوقائق ف ) قراءة1971-1920( البحرين الكتابا
الشهاب دة سعيد الؤلفا

 م1996:  النشر سنة
الدبية الكنوز دارالناشرا 
تعريفا
 ع88ب فق88ط ليس البحرين، احتلت ان منذ خليفة آل عصابة عرش تثبيت ف مباشر بشكل البغيظ البيطان الستعمار يتورط
 للمظل88ومي نص88ي ع88ادل، مايد، كطر« البهية الملكة واظهار والديعة الكر عب بل والنود، البلوش بالرتزقة حايتها

والطضطهدينة
 عن88دما فمثلل  شرعية، لي وفقدانه خليفة، آل وعصابة البحرين شعب بي العميقة الثقة ازمة ناذج من الكثي الكتاب يوي

 حكومته، لتأييد البحارنة من عريطضة على الصول خليفة آل عياسى الشيخ حاول ،1921 عام البحرين الاسياسي القيم زار
].20متلكاتمهم وتنهب علنية، لازر يتعرضون انم فيها ذكروا الت البحارنة وفد عريطضة كانت بل بالفشل ؛ منمن ولكنه

 عل88ى تشمل ] والت23البحرانييث هم للرعايا خليفة آل عائلة ظلم من «أمثلة (ديلي) بعنوان الاسياسي العتمد رسالة لعل
 أمثلة، مرد تبقى كاسخرة الجباري العمل على البحرين شعب واجبار الناساء، وإغتصاب خطف الملك، نب العمد، القتل

خليفةة لل الجرامي التاريخ من بأضعافه الشفهي والتاريخ التاريخ، كتب تتفظ
 الديكتاتورية، دعم من وللن بريطانيا به تقوم كانت م) ما1922  يناير31( الاسياسي القيم ال الند حكومة برقية تلخص
 الطضغط وسائل كل بأن تطمئن عندما إل البحرين ف الكم سوء بصوم جذري بعمل للقيام ماستعدة «غي انا تذكر حيث
].32البحرينث هم ف وضعنا وحاية الجانب لماية ضروريال  أصبح التدخل هذا وإن استنفذت، قد اللية
..  شعب لعذاب ووثيقة الل، من تاريال  الكتاب من صفحة كل تمل
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































