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تحتل مممكة البحرين مكانة عريقة في سجل تاريخ البشرية نظ ارً لتوفر العناصر

الحضارية فييا منذ أقدم العصور ،حيث توفر ليا الموقع االستراتيجي ،وتعددت فيو
أنماط اإلنتاج ،ومصادر الثروة ،باإلضافة إلى اتصاليا بأغمب الحضارات القديمة

وأبرز القوى في الحقب اإلسالمية والحديثة .ولذلك فإنو ال بد من العناية بدارسة
تاريخ البحرين عبر مختمف العصور ،واستيعاب تطور الحياة االجتماعية

والسياسية والثقافية واالقتصادية ضمن الظروف اإلقميمية والدولية ،وطبيعة عالقة
البحرين مع القوى الرئيسة في منطقة الخميج العربي  ،ألنو ال يمكن ألي أمة أن
تنيض دون الرجوع إلى ماضييا ،وتقصي جذورىا الحضارية ،وتبين سبل تحقيق

التطور والرقي.

ونتيجة لتوفر تمك العناصر اليامة عبر التاريخ؛ فقد تميزت مممكة البحرين بقدرتيا

عمى التزامن مع التطورات العالمية

في مطمع األلفية الثالثة  ،وذلك من خالل

المشروع اإلصالحي لحضرة صاحب ال جاللة الممك حمد بن عيسى آل خميفة،

والذي نجح في تحقيق نيضة شاممة في البحرين ،بحيث أصبحت الحاجة ممحة
لإللمام بيذه المرحمة الحاسمة التي تشيدىا البحرين من جميع محاورىا
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الحضارية؛ فدراسة التاريخ والعناية بو جزء أساسي من مسيرة اإلصالح والتطوير

الذي ينبع من تراث المجتمع وشعوره بالفخر واالعتزاز بإرثو وماضيو .ونظ ارً لغياب

نمط المصنفات الشاممة لمحقبة الحديثة من تاريخ البحرين  ،فقد جاء كتاب "تاريخ

البحرين الحديث  "2002 – 1500ليشمل المرحمة الحديثة من تاريخ البحرين من

مختمف محاورىا التاريخية.

ويشكل الكتاب مرجعاً ميماً ألي فرد يسعى إلى معرفة تاريخ بالده من خالل جيد
أكاديمي محكم وموثق .وقد ىدف الباحثان

الحديث في سفر واحد ،وذلك لممساعدة

إلى جمع أىم مالمح تاريخ البحرين

في تشكيل ثقافة أساسية حول تطور

البحرين السياسي خالل الفترة الحديثة والمعاصرة ،بحيث يمكن أن يعتمد عميو

ككتاب منيجي في تدريس مقرر تاريخ البحرين الحديث

التعميم العالي في مممكة البحرين.

في مختمف مؤسسات

يمقي الكتاب الضوء عمى تاريخ البحرين الحديث ابتداء من القرن السادس عشر
وانتياء بالمرحمة المعاصرة ،وذلك من خالل تقديم عرض تاريخي مدعم بمختمف

الوسائل التوضيحية التي تمزج بين األصالة في المادة والمعاصرة في الطرح ،مع

مراعاة استخدام األسموب المبسط الذي يتناسب مع مختمف المستويات ،ولكن دون
إخالل بشمولية المادة التاريخية وتغطيتيا ألىم أحداث الفترة الحديثة من خالل

ست فصول:
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يقدم الفصل األول؛ البحرين :توطئة جغرافية تعريف المجال المكاني لمبحرين سواء

أكان إقميم البحرين أم أرخبيل الجزر  .واألىمية الجغرافية لموقع البحرين الذي لعب

دو ارً في التطور التاريخي إلقميم البحرين وأرخبيل الجزر عمى حد سواء ،فضالً عن
عرض الوضع السكاني سواء من ناحية النمو السكاني والتركيب السكاني ،إضافة
إلى مناقشة التطور االقتصادي لمبحرين منذ فترة االقتصاد التقميدي المرتكز عمى
صناعة الغوص عمى المؤلؤ حتى اكتشاف النفط وما تبعو من إقامة العديد من

انتياء بأن تصبح البحرين مرك ازً مالياً متمي ازً عمى خريطة
المشاريع الصناعية،
ً
االقتصاد العالمي مستفيدة في ذلك من موقعيا الجغرافي وريادتيا الحضارية.

أما الفصل الثاني؛ مختصر تاريخ البحرين حتى مطمع القرن السادس عشر ،فيقدم
عرضاً موج ازً ألىم المراحل التاريخية التي مرت بيا البحرين

في الحقب القديمة

والوسيطة ،وذلك بيدف تحقيق االستمرارية في السرد التاريخي ،وفيم طبيعة تطور

األحداث في العصر الحديث منذ فترة ديممون عام  2800ق.م .حتى مطمع القرن

السادس عشر الميالدي .مع اإلشارة إلى ضرورة أن يبدأ التاريخ الحديث لمنطقة
الخميج العربي منذ القرن الثامن عشر

لتميز ىذ هالفترة بظيور مجموعة من

التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية تمثمت في إنشاء التحالفات القبمية

العربية لكياناتيا السياسية وحركة اليجرة الواسعة من داخمية إلى

شرقي شبو

الجزيرة العربية فضالً عن تركز التجارة العابرة بين المحيط اليندي وأوروبا عبر

الخميج العربي.
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ويستعرض الفصل الثالث؛البحرين بين األطماع األوربية واإلقميمية (

-1500

)1700تطور األطماع األوروبية في الخميج العربي والبحرين بصفة خاصة إبان
القرنين :السادس عشر والسابع عشر ،إذ بذلت القوى االستعمارية

األوروبية

جيدىا الحتكار تجارة المحيط اليندي والسيطرة عمى معابر التجارة العالمية عبر

البحر األحمر والخميج العربي  .ومثمت البحرين خالل تمك الفترة أىمية كبيرة ليذه
القوى االستعمارية بسبب موقعيا االستراتيجي في تجارة العبور وما تتمتع بو من

موارد وثروات ،كما بذلت القوى اإلقميمية جيوداً مماثمة لبسط نفوذىا عمى البحرين
التي أصبحت ساحة صراع بين القوى الدولية والقوى اإلقميمية

،حتى تمكن

البرتغاليون من بسط نفوذىم عمييا عام  .1521وبعد انييار الوجود البرتغالي في
مطمع القرن السابع عشر تنافس اليولنديون والبريطانيون لمسيطرة عمى الخميج

العربي ،في حين تصارعت القوى اإلقميمية لمسيطرة عمى البحرين والتحكم بثرواتيا

.

ويعالج الفصل الرابع؛العتوب وتأسيس الكيانات السياسية في شرقي شبو الجزيرة

العربية منذ  1700وحتى 1869ظاىرة ىجرات العتوب ونجاحيم

في تأسيس

الكيانات السياسية في الخميج العربي خالل القرن الثامن عشر في الكويت والزبارة
والبحرين ،حتى تدخمت بريطانيا لتحطيم قوة القواسم وفرض معاىدة السالم العامة

عمى التحالفات القبمية العربية في فبراير  1820وانشائيا لنظام دولي في المنطقة
يقوم عمى سيادة بريطانيا وىيمنتيا عمى حركة المالحة والتجارة في الخميج العربي
4

مع تدخميا في الشئون الداخمية لمبحرين .وقد جاىد آل خميفة خالل ىذه الفترة

العصيبة لممحافظة عمى استقالل البحرين وحمايتيا من األطماع اإلقميمية والدولية.

ويتتبع الفصل الخامس؛البحرين والحماية البريطانية (

 )1971-1869عالقات

البحرين بالقوى الرئيسة في محيطيا اإلقميمي والدولي في القرن التاسع عشر
البحرين تحت الحماية البريطانية خالل الفترة

 .1971-1880مع مناقشة

االنسحاب البريطاني من البحرين ومبرراتو إضافة إلى التخوفات التي نجمت عن

اإلعالن عنو وخاصة ازدياد وتيرة االدعاءات الفارسية/اإليرانية في البحرين التي
انتيت في  11مايو  1970بمصادقة مجمس األمن عمى تقرير لجنة تقصي

الحقائق التي زارت البحرين في أواخر مارس  ،1970مع مناقشة الجيود التي
بذلت لتأسيس اتحاد إمارات الخميج العربي الذي أدى عدم وصول االجتماعات التي

عقدت بشأنو إلى أي نتيجة حاسمة خالل عامي  1968و  1969إلى إعالن

البحرين استقالليا في  14أغسطس  1971،لتتبعيا قطر في سبتمبر 1971فى

إعالن استقالليا  ،لتشكل إمارات ساحل عمان السبع اتحادىا في
العربية المتحدة في ديسمبر .1971

دولة اإلمارات

وخصص الفصل السادس؛ البحرين بعد االستقالل ( )2002-1971لمرحمة ما بعد
االستقالل ،حيث ناقش التطورات السياسية التي نشأت بعيد إعالن استقالل

البحرين واصدار دستور البحرين في يونيو  1973عن طريق المجمس التأسيسي
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ثم تشكيل المجمس الوطني كسمطة تشريعية إلى عام
الشورى منذ عام  1992حتى عام .1999

 1975ثم تشكيل مجمس

وبتولي جاللة الممك حمد بن عيسى آل خميفة سدة الحكم في  7مارس  1999بدأ
في صياغة مشروع إصالحي وطني من أىم مرتكزاتو إطالق الحريات العامة ودعم
حقوق اإلنسان وضمان الحريات العامة وتشجيع الحوار الوطني واالىتمام بدور

الصحافة وحرية التعبير ودعم حقوق اإلنسان .ثم

تمت صياغة ميثاق العمل

الوطني ليكون وثيقة حاكمة لمعالقة بين الحاكم وشعبو .ووافق عميو شعب البحرين
بنسبة بمغت  %98.4لتتحول البحرين إلى ممكية دستورية بعد أن تم تعديل دستور

 1973في  14فبراير  2002ليتوافق مع ميثاق العمل الوطني .كما تم إجراء

االنتخابات البمدية والنيابية تحت مظمة الدستور المعدل .وكان ذلك خير دليل عمى
نجاح المشروع اإلصالحي في توظيف مكونات اليوية البحرينية.

والكتاب في النياية جيد يستحق التقدير إذ أنو يشكل آلية لترسيخ روح المواطنة

بين فئات مجتمع البحرين من خالل الوعي بالماضي ليعين عمى فيم الحاضر بل

واستشراف المستقبل.

6

