
 بالدصحیفة ال

 ”2002 - 1500“تاریخ البحرین الحدیث “

توثیق جدید عن تاریخ البحرین، صادر عن مركز الدراسات التاریخیة بجامعة البحرین، لا
من تألیف د. محمد أحمد عبدهللا ، ود. بشیر “  2002 - 1500”تاریخ البحرین الحدیث”بعنوان

صفحة من القطع الكبیر، فیما جاء تصمیم الغالف واإلخراج الفني  246زین العابدین، یقع في 
 لـ ھیفاء محمد المالكي.

 میةوتضمن اإلصدار الجدید ستة فصول، ضم الفصل االول: توطئة جغرافیة عن تس
وموقعھا الجغرافي، والطبوغرافیا والمناخ الذي تتمتع بھ البحرین، فضال عن ” البحرین”

السكان ، والموارد االقتصادیة التي تتمیز بھا البحرین عن دول الخلیج. واحتوى الفصل الثاني 
 ومنھا البحرین في التاریخعلى: مختصر تاریخ البحرین حتى مطلع القرن السادس عشر، 

وفي العصر اإلسالمي وبدایة تاریخ البحرین الحدیث، وضم الفصل الثالث البحرین ، القدیم
بین األطماع األوروبیة والٌلیمیة، ومنھا الكشوفات الكبرى ودوافع الغزو البرتغالي للمحیط 
الھندي، والبرتغال في الخلیج العربي، وموقف القوى االسالمیة من الغزو البرتغالي، 

ضد البحرین، حتى انھیار الوجود البرتغالي في الخلیج العربي، وصراع والحمالت البرتغالیة 
القوى األوربیة واإلقلیمیة في القرن السابع عشر، وضم الفصل الرابع لمحة تاریخیة عن 

، 1869وحتى  1700زیرة العربیة منذ :العتوب وتأسیس الكیانات السیاسیة في شرقي شبھ الج
وھجرتھم الى سواحل الخلیج العربي ” العتوب”تسمیةاضافة الى اشتمال القسم على اسم 

واالستقرار في فریحة، والھجرة الى القرین وتأسیس الكویت، وفتح البحرین ، والصراع 
 االقلیمي على البحرین، وتشخیص السیاسة البریطانیة تجاه البحرین قبل فرض الحمایة علیھا.

البحرین والحمایة البریطانیة واحتوى الفصل الخامس على عدة موضوعات تحت عنوان : 
)، ومنھا تولي الشیخ عیسى بن علي آل خلیفة مقالید الحكم في البحرین، وبسط 1869-1971(

الحمایة البریطانیة على البحرین، وأجھزة الحمایة البریطانیة علیھا، وأجھزة الحمایة 
سجاب انیة، واالنالبریطانیة ومؤسسات الحكم المحلي، ورد الفعل الوطني ضد الحمایة البریط

البریطاني من الخلیج العربي والترتیبات الممھدة الستقالل البحرین،، واختتم الباحثین 
 1971البحرین بعد االستقالل(”بالفصل السادس، تحت عنوان” تاریخ البحرین الحدیث”كتاب

 ،)، بثالث محاور: األول بعنوان ، تطور النظام السیاسي واإلداري عقب االستقالل 2002 -
والثاني المشروع اإلصالحي لجاللة الملك حمد بن عیسى آل خلیفة، ومسط ختام المحور 
 الثالث، بالرؤیة المستقبلیة، حیث سجل المؤلفان انطباعھما عن الرؤیة بالكلمات التالیة:

استھلت مملكة البحرین األلفیة الثالثة بمشروع اصالحي واعد، وببدایة قویة تدعمھا سیاسة 
المعالم، وقد آتت السیاسة الرشیدة ثمارھا الیانعة، حیث أثبتت االنجازات  تطویر واضحة

الكبرى حنكة القیادة وحكمتھا في التعامل مع الشأن المحلي واالستجابة للتحدیات اإلقلیمیة 
والدولیة على حد سواء ، فعلى الصعید االقتصادي نجحت القیادة الرشیدة في تقدیم البحرین 

اري ومصرفي واقتصادي في المنطقة، بفضل األنظمة المتطورة كمركز تجاري واستثم
والتسھیالت وفتح أجواء البحرین أمام رؤوس األموال األجنبیة والمستثمرین وتطویر 
القطاعات الصناعیة والمصرفیة واالستثماریة والعقاریة والطبیة واإلعالمیة، حیث سجل 



ملیار دوالر أي  2. 915لیصل الى  2006االستثمار األجنبي في البحرین قفزة كبیرة عام 
 . 2005نحو ثالثة أضعاف حجم االستثمارات المسجلة في عام 

 المصدر: 
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