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 مقدمة
 

لة تنعكس بصورة إجيابية علد  تشهد مملكة البحرين من  مطلع األلفية الثالثة هنضة شام
إسددهام وموعددة مددن ازدهددار حركددة التددأريخ حلضددارالا عددرب رتلددف العصددور. وبددالر م مددن 

املددؤرخا احملليددا يف كتابددة تدداريخ البحددرين إال أن احلا ددة ال تددنال ملحددة لنشددر املنيددد مددن 
   البحددوا الددف لدددس إىل استقصدداه سددبق فهددم الواقددع وبددرق بندداه املسددتقبق الواعددد هلدد

اململكدة  فدراسدة التداريخ والعنايددة بدخت  دنه أساسدي مددن مسدرية اإلصدالل والتطدوير الدد ز 
ينبددع مددن تددراا اجملتمددع وشددعور  بددالفبر واالعتددناز بإرثددخت ومالدديخت. وإذا كا ددت الن ددرة إىل 
املالددي تقددوم علدد  أسددس خابملددة فددإن املسددرية سددتتعرقق، إذ أن لددعف مندداه  الدراسددة 

ي يف وتمدع مددن اجملتمعددات يدؤدز إىل ظددواهر سددلبية تت لدد  يف التارخييدة والتحقيددق العلمدد
شددديوع روايدددات تارخييدددة مغلوبدددة تنت هدددا موروثدددات التعصدددب الددددي  واال تمددداعي الددد ز 

تسددددبب عائقددددا  يف بريددددق التطددددور  -علدددد  لددددعفها  -يغ يددددخت اجلهددددق واال غددددالق، وهددددي 
نبعدددث أ يدددة السياسدددي واال تمددداعي إذا تشدددبع بعددد  فملدددات اجملتمدددع  ثلهدددا. ومدددن هندددا ت

استقصاه تاريخ البحرين من مصادر  األصيلة وولع األسس املنه ية السدليمة لتحقيدق 
هددد   املصدددادر وتوفريهدددا لكافدددة أفدددراد اجملتمدددع، ميدددث تتواكدددب النهضدددة مدددع حركدددة علميدددة 
مؤصدددلة تندددت  عنهدددا سلسدددلة مدددوا منه يدددة تتسدددم باإل صددداس وتقضدددي علددد  األوهدددام 

 أل يال الغابرة. والرتاا السليب املرتاكم عرب ا
وبعيدددا  عددن ابددالس بددا املددؤرخا حددول اديددد  قطددة بدايددة التدداريخ احلددديث، 
فددإن هدد   الدراسددة تسددتعرت مصددادر تدداريخ البحددرين ابتددداه مددن مطلددع القددرن السدداد  
عشددر حددس السددنوات األخددرية مددن القددرن العشددرين، حيددث يالحددد القددار  وفددرة املصددادر 

الددف تقدددم لل يددال القادمددة إرثددا  ثقدديال  ووا بددا  وبنيددا  يدددفعها الدوليددة واإلقليميددة واحملليددة 
لتقصي حقب تارخيية ال ينال الغمدوت يشدو.ا. ولعدق ال داهرة الدف ال غكدن إ فاهلدا يف 
معددرت احلددديث عدددن اسددتبدام املصدددادر يف الكتابددة التارخييددة املعاصدددرة يف البحددرين هدددي  
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اب منهددددا  سددددهولة حيازلددددا أو كثددددرة االعتمدددداد علدددد  مصددددادر دون أخددددر  وذلدددد  ألسددددب
إمكا يدددة قراهلدددا مقار دددة  صدددادر أخدددر  ال تقدددق أ يدددة عنهدددا ولكنهدددا بعيددددة املندددال عدددن 
البدداحثا. أمددا اإلشددكالية الثا يددة الددف تعددرتت سددبيق الباحددث يف مصددادر تدداريخ البحددرين 
فتددتلبيف يف أن هدد   املصددادر ال تنحصددر يف أرخبيددق اجلددنر الددف تشددكق مملكددة البحددرين 

يوم بق متتدد لتشدمق أقداليم أخدر ، ولد ل  فدإن توثيدق تداريخ البحدرين احلدديث يشدكق ال
أ يددة كبددرية بالنسددبة لعدددة كيا ددات سياسددية متتددد عددرب السددواحق الشددرقية لل نيددرة العربيددة، 
وينبغددي علدد  املددؤرت أن يتددوخ  احلدد ر مددن مغبددة االقتصددار علدد  التددأريخ احمللددي للبحددرين 

ل العصددور احلديثددة بعددا االعتبددار  فقددد احتدددم حددول دون أخدد  ال ددروس الدوليددة خددال
البحدددرين صدددراع مريدددر بدددا اهلرمدددنيا واجلبدددور، ومدددن ا بدددا العثمدددا يا والربتغددداليا بدددوال 
القرن الساد  عشر، ويف القرن السابع عشدر تندافس الصدفويون مدع اليعاربدة، ا تصدارع 

م عليهدا قبدق أن يدتمكن آل حرم وآل م كور يف أ لب القرن الثامن عشر لبسط  فوذه
العتدددوب مدددن تأسيسدددها مركدددن كيدددان سياسدددي مسدددتقق يف هنايدددة القدددرن الثدددامن عشدددر. وإذا 
أخد  الباحدث يف اعتبدار  التندافس الددوا املدوازز لتلد  الصدراعات بدا كدق مدن بريطا يدا 
وهولندددا وفر سددا فسددي د  فسددخت مضددطرا  ل ملددام بلغددات متعددددة وتكبددد عندداه السددفر إىل 

 ة للبحث عن مادة وثائقية تس ق تاريخ البحرين احلديث. أماكن  ائي
و تي ة هل   املعوقات غكن القول بأن بع  املباحث التارخيية املعاصرة مل 
اقق التوازن املنه ي املطلوب يف مقار ة الروايات التارخيية واقيقها، فبالر م من توفر  

ة عل  سبيق املثال تعتمد مع م كم كبري من املصادر الربتغالية واهلولندية والعثما ي
الكتابات عل  املصادر الربيطا ية وذل  بسبب عناية الربيطا يا بنشر وثائقهم 
التارخيية. كما غكن مالح ة ا عدام التبصيف لد  بع  الباحثا ال ين ال يلمون 

نها منها إال ما مت ترمجتخت إىل اللغة اإلجنلينية وم نبلغات املصادر املبتلفة وال يستبدمو 
إىل العربية، ومن األمثلة عل  ذل  م كرات  ائب املل  الربتغاا أفو سو دلبوكريك 

( وسائر مؤلفات 2992( وتقرير القنصق اهلولندز  يبهاوزن )2909-2929)
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اجلغرافيا البحرية وكتب الرحالة الربتغاليا واهلولنديا والعثما يا الف مل تصبح متاحة 
 تها. للباحث احمللي إال بعد ترمج

وتستعرت ه   الدراسة مصادر تاريخ البحرين حسب تسلسلها النم   
حيث تتناول املصادر الربتغالية مرحلة القرن الساد  عشر، وتستهق املصادر اهلولندية 
س اللا يف ابلي  العريب مع بداية القرن السابع عشر، بينما تغطي املصادر 

شر، وتنضم إليها املصادر األمريكية والروسية الربيطا ية القر ا الثامن عشر والتاسع ع
لتوثيق أحداا املنطقة حس السنوات األخرية من القرن العشرين. أما املصادر العثما ية 
فإهنا تبدأ من مطلع القرن الساد  عشر وتستمر حس مطلع القرن العشرين يف حا 

يف النصف تنحصر املصادر املصرية يف سنوات معدودة من حكم حممد علي باشا 
األول من القرن الثامن عشر. كما تتعرت الدراسة للمصادر الفارسية، والعما ية يف 
عهد دولف اليعاربة والبوسعيد، وك ل  املصادر السعودية الف تتعرت للحديث عن 
البحرين يف القرن التاسع عشر، وينتهي البحث بفصق ختامي عن املصادر احمللية من 

رخيية وآثار و ريها من املصادر الف عاصرت حقبا  رتلفة وثائق ورطوبات وكتب تا
 من تاريخ البحرين احلديث. 

وأ واع املصادر التارخيية الف تعّرت البحث هلا كثرية منها  الوثائق احملفوظة يف 
املكتبات الوبنية ودور األرشيف من تقارير رمسية ومراسالت وخرائط ورسومات 

يا والرحالت، باإللافة إىل مؤلفات املؤرخا وصور، ومنها ك ل  كتب اجلغراف
املعاصرين للحداا والف وصلتنا عل  صيغة رطوبات، بعضها مت  شر  والبع  
اآلخر ال ينال حمفوظا  يف خنائن املتاحف واملكتبات، ويتعرت البحث للحديث عن 
 أ واع أخر  من املصادر منها اآلثار واملسكوكات والتاريخ الشفوز، و ريها من
املصادر الف تناوهلا البحث باقتضاب لد  احلديث عن املصادر احمللية. كما متت 
إلافة قائمة  صادر تاريخ البحرين وأهم ما كتب عنها من موا، باإللافة إىل 
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قائمة باملرا ع الف أرخت للبحرين خالل احلقبة احلديثة وذل  حرصا  عل  متام 
 لباحث يف تاريخ البحرين احلديث. الفائدة واقيقا  لن رة أكثر مشوال  ل

وإذ متثق ه   الصفحات با يدز القار  الكرمي فإ خت يتو ب تقدمي بالغ 
االعت ار بسبب تغليب مادلا للسرد عل  التحليق واالختصار عل  التفصيق، وذل  
ألن املصادر كثرية ومولوع البحث ال يسمح بإعطاه كق مصدر حقخت من النقد، 

يكون مقدمة لدس إىل توسيع أفق البحث التارخيي، ين ر فالبحث ال يعدو أن 
الباحث من خالهلا بعا األمق يف استنهات  م األ يال القادمة إلثراه ه ا املولوع 

 ال ز  درت فيخت الدراسات اجلادة واملتبصصة.
 واهلل املوفق وهو اهلادز إىل سواه السبيق.

 
 د. بشري حممد زين العابدين

 عيةقسم العلوم اال تما
  امعة البحرين

6002أ سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددطس  5
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 المبحث األول: المصادر البرتغالية
 

تعود بداية التطلع الربتغاا للسيطرة عل  البحرين من  أن دخلت سفنهم منطقة 
ر بتهم يف السيطرة  ، حيث بدأت ت هر تقارير تتحدا عن2909ابلي  العريب عام 

عل  ه   اجلنر بعد إخضاع مملكة هرمن، وذل  ألسباب اسرتاتي ية تتعلق بالسيطرة 
عل  احلركة املالحية داخق ابلي  العريب، والقضاه عل  قوة اجلبور الف أصبحت لدد 

كما ادا اجلغرافيون والرحالة الربتغاليون يف مطلع   (2)النفوذ الربتغاا يف املنطقة.
رن الساد  عشر عن متين البحرين بآبار امليا  الع بة وتوفر األرالي النراعية الف الق

تنبت فيها النبيق و ريها من احملاصيق النراعية، فضال  عن جتارة اللؤلؤ الف تدر عل  
البحرين إيرادات كبرية قدرت يف النصف األول من القرن الساد  عشر بأكثر من 

 (6)أربعا ألف أشريف.
عل  ما متينت بخت البحرين من موقع اسرتاتي ي وموارد ببيعية وحركة  وبناه

، واستمر 2962جتارية  شطة فقد عمد الربتغاليون إىل فرت سيطرلم عليها عام 
. وبالر م من اآلثار السلبية 2206احتالهلم هلا حس خرو هم منها بصورة هنائية عام 
ارية واملالحية يف ابلي  العريب عامة الف خلفها التوا د الربتغاا عل  احلركة الت 

_____________________________________ 
( "مسا ة املصادر والوثدائق الربتغاليدة يف كتابدة تداريخ البحدرين خدالل النصدف األول مدن 2584أمحد بوشرب )( 2)

، وقد أعيد  شر ه ا البحث باللغدة 261-266، ص.ص 2584، يناير 4، العدد الوثيقةالقرن الساد  عشر"، 
 ات عنوان:   2551نية عام اإلجنلي

“The contribution of Portuguese sources and documents in recording 

the history of Bahrain in the first half of the sixteenth century”, in A. 

Al-Khalifa and M. Rice, edt. (1993); Bahrain through the ages, the 

History, Kegan Paul International, London and New York.  

 .261املر ع السابق، ص  )6 (
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والبحرين بصفة خاصة إال أن الربتغاليا قد تركوا مادة وثائقية كبرية يف وقت  درت 
 فيخت  هود التأريخ هل   املنطقة من قبق سكاهنا احملليا.

واتوز املكتبة الوبنية يف العاصمة الربتغالية لشبو ة اليوم عل  عدد كبري من 
غكن أن تكشف الغموت ال ز اكتنف احلياة اال تماعية والن م الوثائق الف 

السياسية واإلدارية يف البحرين خالل القرن الساد  عشر، كما تتوفر وموعة كبرية 
من املبطوبات وم كرات القادة العسكريا والرحالة الربتغاليا. وتستعرت 

دها، وما مت  شر  من الصفحات التالية أهم مصادر الوثائق الربتغالية وأماكن توا 
وثائق ورطوبات ير ع تارخيها إىل القر ا الساد  والسابع عشر امليالديا، والف 

 تتوا د بصورة رئيسة يف األرشيف الربتغاا:
 

 ARQIVO NACIONAL DA TORRE)وثائق األرشيف البرتغالي-أ

DO TOMBO) 
ة لشبو ة زهاه حيتضن األرشيف الوب  لتورز دز تومبو يف العاصمة الربتغالي

ثالثا مليون وثيقة تنساب عل  مساحة مخسة وسبعا كيلو مرتا ، ويتوا د فيها عن 
منطقة ابلي  العريب رتلف أ واع الوثائق من تقارير ومراسالت ورسومات وخرائط 
ومعاهدات وبيا ات مالية و ريها من املادة التارخيية ابصبة الف مل تنق ح ها من 

اعب التمكن من اللغة الربتغالية القدغة الف حررت .ا تل  االهتمام بسبب مص
 الوثائق، وقلة الدارسا ابلي يا يف ه ا اجملال.

ويعد ما كتبخت أمحد بوشرب عن الوثائق الربتغالية من أبرز البحوا الف عنيت 
بدراسة املادة التارخيية يف األرشيف الوب  لتورز دز تومبو، فقد  شر سلسلة من 

ا الف قام من خالهلا مصر الوثائق املتعلقة باملستعمرات الربتغالية يف مشال البحو 
إفريقيا وابلي  العريب واهلند و ريها من األقاليم الف وصلت السفن الربتغالية إليها، 
ومن أهم ما  شر  من موا: "مسا ة الوثائق الربتغالية يف كتابة الغنو الربتغاا 
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ألمحر وابلي  العريب"، ال ز أشار فيخت إىل عدد من لسواحق املغرب والبحر ا
اجملموعات الوثائقية الف تتضمن س الت مهمة تتناول الغنو الربتغاا للبلي  العريب 

 (2)ومنها عل  سبيق املثال:
 

 (Corpo Chronologico)وموعة  -2
وهي عبارة عن تقارير بعث .ا مسؤولون برتغاليون، ومراسالت مع بع  

 86506الف تضم -املسلما والت ار اليهود، وقد اهتم .   اجملموعة النعماه 
عدد من الباحثا، منهم الباحث الربتغاا بياو ال ز قام بنشر عدد من وثائق  -وثيقة

بأمر من أكادغية العلوم الربتغالية ات عنوان:  2569ه   اجملموعة عام 
(Documetos Do cronologico Relativos A Marrocos،)   كما قامت

وموعة من املؤرخا الفر سيا والربتغاليا بنشر عدد كبري من وثائق ه   اجملموعة يف  
ال ز صدر يف مخسة  (Arquivo Nacional da Torre do Tombo)كتاب 

.  دير بال كر أن ه   اجملموعة اتوز 2591-2514أ ناه يف باريس خالل الفرتة 
رسية دو ت من قبق سالبا األقاليم العربية الف عل  وثائق باللغتا العربية والفا

خضعت للنفوذ الربتغاا يف اهلند وهرمن والساحق املغريب، وقد اهتم .ا الراهب لويس 
يف   2950و شر العديد منها عام  Louis De Sousaدو سوزا 

أز:  ( Documentos Arabicos Para Historia Portuguesa)كتابخت:
 كتابة التاريخ الربتغاا".  "وثائق عربية تساهم يف

_____________________________________ 
ا  ددر: أمحددد بوشددرب، "مسددا ة الوثددائق الربتغاليددة يف كتابددة تدداريخ الغددنو الربتغدداا لسددواحق املغددرب العددريب والبحددر (2)

، السدنة 62بية، العدد املغر  المناهل األمحر وابلي  العريب وما تولد عنخت من ردود فعق"، وقد  شر ألول مرة يف ولة
، الصدادرة عددن مركددن دراسددات ابلددي  الخليييا العربييي، ا  شددر يف ولددة 81-16، ص.ص 2581العاشدرة، مددار  

، و شددددر بعددددد ذلدددد  يف ولددددة 42-12، ص.ص 2584، 2العددددريب ةامعددددة البصددددرة، اجمللددددد السدددداد  عشددددر، العدددددد 
 .282-244، ص.ص 2589، يناير 20، العدد الوثيقة
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 (As Gavetas Da Torre Do Tombo)وموعة  -6
وهي وموعة من الوثائق الف تندرج ات اسم "أدراج أرشيف حصن القرب"، 
وقد مت  شر الكثري منها عل  يد املؤرخا الفر سيا سينيفال وريكار، والربتغاا لوبين، 

 Arquivo Nacional da Torre do)لمن الوثائق الف  شرت يف كتاب 

Tombo)  ال ز ع  بنشر وثائق وموعة وثائق(Corpo Chronologico) 
اآل ف ذكرها. وقد  الت ه   اجملموعة اهتمام مركن دراسات ما وراه البحار الربتغاا 
ال ز  شر منها حواا سبعة آالس وثيقة يف اث  عشر ولدا  خالل الفرتة ما با 

من الوثائق اباصة باملغرب وتو س وابلي  العريب  ، تتضمن كال  2599و 2520
والبحر األمحر واهلند والشرق األقص ، وبالر م من كثرة األخطاه الف وقع فيها 
احملققون هل   اجملموعة يف تصنيف الوثائق واديد توارخيها إال أهنا تعترب من أهم 

لعريب  ا يف ذل  هرمن اجملموعات الف غكن من خالهلا تتبع تاريخ منطقة ابلي  ا
والقطيف والبحرين، ومنها رسائق كتبها مل  هرمن حممد شا ، والوزير اهلرمنز ركن 

، كما تتطرق 2990الدين، ورسالة مو هة من قالي هرمن إىل املل  الربتغاا عام 
ه   الوثائق إىل األحوال الت ارية يف املنطقة وأثر الو ود العثماين يف ابلي  العريب 

 حر األمحر عل  اقتصاديات االمربابورية الربتغالية يف الشرق.والب
 

 (Casa Dos Tratados)وموعة  -1
أز: "دار املعاهدات" واتوز ه   اجملموعة عل  عدد من الوثائق باللغة 

 ,Casa Dos Tratados) العربية، وقد مت  شرها من قبق ريكار ولوبين ات عنوان:

Documentos Arabes.) 
 
 
 

 (Livros Das Chancelarias Reais)موعة و -4
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أز: "وموعة التشريفات امللكية الربتغالية"، وتتضمن عددا  كبريا  من الوثائق 
املتعلقة بامللوك ال ين عاصروا التوسع الربتغاا يف الشرق، مرتبة حسب أمساه األعالم 

قوا ا والتعيينات وأمساه األماكن، وقد  شر من ه   الوثائق بع  اجمللدات املتعلقة بال
والعطاهات الف خيف .ا امللوك عماهلم يف الشرق، وفيها تفصيق واس ألمساه 
األشباص وتعيينالم واإلمدادات الغ ائية واألسلحة وال خرية واملبادالت الت ارية يف 

 األقاليم العربية الف خضعت للحكم الربتغاا.
 

 Cartas de Affonso de Albuquerque Setguidas de):وموعة -9

Documentos que as Elucida ) 
تقع ه   الوثائق لمن وموعة رسائق  واب املل  باهلند، وقد قامت 

رسائل أفونسو دلبوكيرك األكادغية امللكية للعلوم يف لشبو ة بنشرها ات عنوان: 
، وهي وموعة الرسائق الف دوهنا أفو سو دلبوكريك تليها وثائق تساعد على فهمها

( مع وثائق أخر  متعلقة 2929-2905تخت  ائبا  للمل  يف اهلند خالل الفرتة )بصف
. 2884بأحداا ه   الفرتة  شرت يف سبع ولدات صدر اجلنه األول منها عام 

وتتحدا ه   الرسائق الف بعث .ا دلبوكريك إىل املل  ما ويق عن وهوداتخت لتحقيق 
الت ارة با العامل اإلسالمي واهلند عن االحتكار الربتغاا لبضائع الشرق وقطع برق 

بريق إ الق البحر األمحر وابلي  العريب يف و خت الت ارة العربية، وفيها وموعة من 
املراسالت والتقارير املتعلقة بالبحرين وجتارلا واملبططات الربتغالية لفرت السيطرة 

 (2)عليها.

_____________________________________ 
ن املعلومدات حدول األرشدديف الربتغداا ووموعدات الوثدائق احملفوظدة فيدخت غكدن مرا عدة موقدع األرشدديف ملنيدد مد )2 (

 www.iantt.ptالرمسي: 
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ف الربتغاا منها كما جتدر اإلشارة إىل و ود وموعات أخر  يف األرشي
رسائق قبابنة إفريقيا، وس الت حماكم التفتيش، ووثائق اإليصاالت وشهادات إبراه 
ال مة و ريها من الوثائق املتعلقة بس الت الضرائب والرواتب واملنازعات الف وقعت 
با أفراد اجلالية الربتغالية يف الشرق، وال تنال احلا ة ملحة للبحث يف ه   املادة 

ة عن وثائق غكن أن تسهم يف كشف الغموت عن حكم البحرين وإدارلا الكبري 
خالل القرن الساد  عشر، مع التنبيخت إىل أ ية توخي احل ر لد  التعامق مع الوثائق 
الربتغالية من أخطاه وقع فيها احملققون كتحديد األمساه واألماكن والتواريخ، ويف 

واملراسالت خالل القرن الساد  عشر  مغالطات وقع فيها قبق ذل  كّتاب التقارير
.دس تغطية الفساد ال ز وقع فيخت لباط اإلمربابورية الربتغالية الشرقية والتقليق من 

ما و شأن أعدائهم املسلما وجتاهق دورهم السياسي واالقتصادز يف البحار اجلنوبية، 
ف ارتكبوها يف ي كر  القادة الربتغاليون من مربرات  ري صحيحة لل رائم اإل سا ية ال

 حق الشعوب العربية واإلسالمية الف وقعت ات سيطرلم.
 

 كتابات المسؤولين البرتغاليين  -ب
باإللافة إىل وثائق األرشيف الربتغاا بلشبو ة تتوفر العديد من املدو ات 
الف تركها املسؤولون الربتغاليون ال ين أُرسق بعضهم يف مهمات دبلوماسية وبعضهم 

مهام عسكرية يف منطقة ابلي  العريب، وقد اهتم عدد من الباحثا اآلخر يف 
الربيطا يا برتمجة أهم ه   املصادر و شرها باللغة اإلجنلينية والف سهلت مهمة 
الر وع إليها من قبق الباحثا ال ين ال يتقنون اللغة الربتغالية، ومن أهم ه   املصادر 

 ما يلي:
 
 
 

 (2929-2909) م كرات أفو سو دلبوكريك -2
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تولت مجعية هاكاليت  شر م كرات أفو سو دلبوكريك باللغة اإلجنلينية يف 
واجلدير بال كر أن مؤلف ه   امل كرات هو أفو سو  2882،2أربعة أ ناه عام 

وهو االبن  ري الشرعي ألفو سو دلبوكريك الكبري )املتوىف  2980دلبوكريك املتوىف عام 
ع مادة ه ا الكتاب من أرشيف لشبو ة واملصادر ( وقد قام االبن ةم2929عام 

يف مثا ية ولدات باللغة الربتغالية،  2999األرشيفية امللكية و شر  للمرة األوىل عام 
و  را  ألن مادتخت قد استبر ت من الوثائق اباصة بأفو سو دلبوكريك األب فقد  سبخت 

الطبعة امللكية الف  املؤرخون إليخت مباشرة، وقد صدرت منخت عدة ببعات لعق أ ها
اختصر فيها الكتاب إىل أربعة ولدات فقط، وتعترب ه   امل كرات من أهم مصادر 
اإلمربابورية الربتغالية الشرقية حيث أن أفو سو دلبوكريك قد توىل منصب  ائب املل  

، وعمق قبق ذل  قائدا  عسكريا  يف األسطول 2929-2905يف اهلند خالل الفرتة 
عود لخت الفضق يف إخضاع هرمن و ريها من موا ئ ابلي  العريب، وقد توىل الربتغاا وي

، وقام برتمجتخت من النيف 6000 شر  باللغة العربية اجملمع الثقايف يف أبو ظيب عام 
ويرد أول ذكر للبحرين يف م كرات  6اإلجنلينز إىل اللغة العربية عبد الرمحن الشيخ،

اللؤلؤ حيث ذكر أهنا: "تبعد عن هرمن برحلة مرتبطا   غاصات  2909دلبوكريك عام 
مرية مدلا مخسة أيام، وقد ا تنعها اجلبور من مل  هرمن، وفرلوا سيطرلم 

ريك قد ا شغق بعد ذل  بتوبيد سلطتخت يف اهلند إال كوبالر م من أن دلبو  (1)عليها."
 (4)،2924أ خت عاد يف آخر حياتخت للحديث عن لرورة إخضاع البحرين وذل  عام 

_____________________________________ 
(1) Birch, W.G., translator (1881) The Commentaries of Great 

Afonso Dalboqerque, Hakluyt Society London. 

أ ناه، أبدو  4، اجملمع الثقايف، لكامل ألعمال أفونسو دلبوكيركالسجل ا (6000ترمجة عبد الرمحن الشيخ )( 6)
 ظيب.

 .284املصدر السابق، اجلنه األول، ص  )1(
 .990املصدر  فسخت، اجلنه الرابع، ص  )4(
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ويورد الكتاب يف اجلنه الرابع تقريرا  مفصال  عن احلركة الت ارية يف ابلي  العريب ابتداه 
من هرمن، وي كر عن البحرين أهنا كا ت: "مشهورة بإ تاج ابيول بكثرة، ومشهورة 
أيضا   حصول الشعري وبتنوع فواكهها، وحييط .ا من كق  ا ب مصائد اللؤلؤ ال ز 

الربتغال أل خت أ ود من اللؤلؤ املو ود يف أز مكان آخر يف ه   يتم إرسالخت إىل مل  
كما ترد بع  العبارات يف ثنايا الكتاب لتطرل أسمللة   (2)األحناه وهو أكثرها  قاه"،

  (6)واسعة حول العالقة با البحرين والسلطة الربتغالية يف هرمن يف عهد دلبوكريك.
 

 (2960بعثة فر سيسكو ألفارين ) -6
، وعاد 2960 سيسكو ألفارين يف سفارة برتغالية إىل احلبشة عام أُرسق فر 

إىل ابلي  العريب عل   2962بعد ذل  بست سنوات، حيث تو خت ألفارين سنة 
ظهر إحد  السفن الربتغالية وأورد يف تقرير  معلومات عن مسقط وهرمن و ريها من 

ثناه رحلتخت بتدوين وصف األقاليم الواقعة با البحر األمحر وابلي  العريب، وقام أ
واعتمد عل  شهادات اآلخرين يف وصف أقطار  ،وعادات أهلها ،األقطار الف مر .ا

مل يتمكن من زيارلا، وقد عنيت مجعية هكاليت بنشر تفاصيق بعثة ألفارين عام 
2522.(1) 

 

_____________________________________ 
 .296املصدر  فسخت، اجلنه الرابع، ص  )2(
ين للسدلطة الربتغاليدة ، والدف تلمدح إىل خضدوع البحدر 242وص  990را دع علد  سدبيق املثدال، اجلدنه الرابدع ص (6)

، بدددالر م مدددن أن الشدددائع هدددو أن البحدددرين مل  ضدددع لالحدددتالل الربتغددداا إال يف عهدددد لوبدددو سدددوارين عدددام 2924عدددام 
2962. 

(3) Beckingham, C.F. and Huntingford, G.W.B, editors (1961) 

Francisco Alvares, the Prester John of the Indies, being the 

narrative of Portuguese embassy to Ethiopia in 1520, Hakluyt 

Society, London.  
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 (2960بعثة أ طو يو تنريرو ) -1
ة إىل البالط الفارسي أرسق تنريرو من قبق مل  الربتغال يف بعثة دبلوماسي

لرفع شكو  عن حاالت النهب الف تتعرت هلا الت ارة الربتغالية يف  2960عام 
هرمن، وقد بقي تنريرو يف هرمن حواا ست سنوات إىل أن أرسق يف مهمة أخر  من 

، وبالر م من أن تنريرو مل يرتك 2968قبق حاكم هرمن إىل الربتغال الف وصلها عام 
ه   الرحلة إال أن تفاصيلها قد استحوذت عل  اهتمام عدد من رواية مدو ة عن 

املسؤولا يف تل  الفرتة ولفتت ا تبا  الباحثا ال ين كتبوا عن جتدد االهتمام الربتغاا 
 (2)بالطريق الربز عرب البصرة إىل سواحق الشام.

 
 (2216-2225تعليقات فريري أ درادز ) -4

األسطول الربتغاا يف ابلي  العريب  توىل أ درادز عدة مناصب قيادية يف
، متكن يف أثناهها من استعادة صحار وديب وخورفكان 2216-2225خالل الفرتة 

للسلطة الربتغالية وا   من مسقط مقرا  لقيادتخت، وقد دون أ درادز م كراتخت عل  
قد صيغة تعليقات عل  العمليات احلربية الربتغالية يف منطقة ابلي  العريب آ  اك، و 

 (6).2510قام بوكسر برتمجتها إىل اللغة اإلجنلينية و شرت يف لندن عام 
 

 الرحالة البرتغاليون -ج
ساعدت رحالت األسابيق الربتغالية املت هة من لشبو ة إىل اهلند خالل 
القرن الساد  عشر عل  افين  هود الرحالة الربتغاليا ال ين وفدوا إىل سواحق 

_____________________________________ 
(1) Murray, H. (1820) Historical Account of Discoveries and 

Travels, Vol. I, p 367, Edinburgh. 

(2) Boxer, C.R. editor, (1930) Commentaries of Ruy Freyre 

Andrada, Routledge, London. 
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واهلند، واهتموا بوصف األولاع االقتصادية والسياسية إفريقيا وابلي  العريب 
واال تماعية للشعوب ابالعة للتاج الربتغاا، وبالر م من أن مع م الرحالة 
الربتغاليا مل يصلوا إىل البحرين، إال أ خت غكن العثور عل  بع  اإلشارات عنها يف  

االقتصادية للبلي  كتابالم باإللافة إىل تعليقات مهمة حول ال روس السياسية و 
العريب خالل فرتة اهليمنة الربتغالية، وقد شهد النصف األول من القرن العشرين اهتمام 
عدد من الباحثا الربيطا يا بنشر كتب الرحالت الربتغالية بعد ترمجتها إىل اللغة 
اإلجنلينية، ومن أهم ه   الكتب ما  شرتخت مجعية هاكاليت من مؤلفات الرحالة 

  (2)يا الف تعود إىل القر ا الساد  عشر والسابع عشر، ومن أ ها:الربتغال
 (6)(2929-2926رحلة تومي بريين ) -2

وفيخت وصف للبلدان املطلة عل  احمليط اهلندز وابلي  العريب، كما يلقي 
، 2929-2926الضوه عل  أحداا الغنو الربتغاا يف مراحلخت األوىل خالل الفرتة 

اردة فيخت عن ابلي  العريب تفتقر إىل الدقة، وقد  شرت مجعية ولكن املعلومات الو 
، وقد تطرق 2544هاكاليت ترمجة إجنلينية للكتاب قام .ا لو غورا دامس عام 

بريين إىل وصف البحرين بقولخت: "إن اجلنيرة الرئيسة يف ابلي  هي البحرين ومتتاز بتوفر 

_____________________________________ 
بع الدكتور بارق  افع احلمداين أهم ما كتبخت الرحالة الربتغاليون عن ابلي  العريب يف مثخت: "دراسة يف الوثائق تت( 2)

، ص.ص 2588، ينددداير 26، العددددد الوثيقيييةواملصددادر املنشدددورة عدددن الغدددنو والسدديطرة الربتغاليدددة يف ابلدددي  العدددريب"، 
لدي  العددريب خدالل القددر ا السداد  عشددر والسدابع عشددر"، ، وكد ل  يف مثددخت: "الرحالدة الربتغدداليون يف اب80-201

 .299-298، ص.ص 2585، يوليو 29، العدد الوثيقة

(2) Hakluyt Society, (1944) The Suma Oriental of Tom Pires, An 

Account of The East, From the Red Sea to Japan, Written in 

Malacca and India in 1512-1515, 2 Vols, London. 
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بق أخر   ريها ويشكق  نها  أفضق أ واع اللؤلؤ فيها حيث ليس لخت و ود يف منا
 (2)مهما  من جتارة هرمن".

 (6)(2928رحلة دورايت باربوسا ) -6
، وقد  شرلا مجعية هاكاليت عام 2928يعود تاريخ تصنيفها إىل عام 

، ويعترب الكتاب ال ز صنفخت باربوسا يف وصف ه   الرحلة أكثر أ ية من 2528
بالدقة يف وصفخت لعدد من مدن  سابقخت أل خت يعتمد عل  خربتخت الشبصية ويتسم

ابلي  العريب عل  الساحلا الشرقي والغريب، ويعطي الكتاب صورة أكثر ولوحا  عن 
أولاع تل  املدن يف القرن الساد  عشر، وقد قام عيس  أما برتمجتها إىل اللغة 

 .2552العربية و شرها مع رحلة  ون هيو ان لينبوتن ومقالة تشالنبوكر عام 
 

  (1)(2204بيدرو تينحسريا )رحلة  -1
-2982قام تينحسريا بالعديد من الرحالت إىل الشرق خالل الفرتة 

، وقد  شرت مجعية 2204، وكا ت آخر رحالتخت إىل ابلي  العريب عام 2204
هاكاليت الرتمجة اإلجنلينية الف قام .ا ويليام سينكالير مع بع  التعليقات عل  

  الرحلة ح ها من االهتمام من قبق الباحثا ، وقد  الت ه 2506الكتاب عام 

_____________________________________ 
(، "الرحالددة الربتغدداليون يف ابلددي  العددريب خددالل القددر ا السدداد  عشددر والسددابع 2585بددارق  ددافع احلمددداين )( 2)

 .221، ص 2585، يوليو 29، العدد الوثيقةعشر"، 

(2) Dames, Mansul Longworth translatior (1918) The Book of Durate 

Barbosa: An Account of the Countries Bordering on the Indian 

Ocean and their inhabitants, Completed about the Year 1518 A.D. 

Vol. 1, London Hakluyt Society. 
(3) The Travels of Pedro Teixeira, Translated and Annoted by 

William F. Sinclair, London Hakluyt Society, 1902. 
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ومن ا قام عيس  أما برتمجتها إىل  (2)العرب حيث كتب عنها بارق  افع احلمداين،
 (6)من ولة الوثيقة. 11و 12اللغة العربية و شرت يف العددين 

 
 (1)(2226رحلة ما ويق  ودينهو ) -4

، ومر خالل رحلتخت 2226 اراق  ودينهو من اهلند مت ها  إىل الربتغال عام
 نطقة ابلي  العريب حيث وصف عدة موا ئ يف املنطقة منها مجربون، وادا عن 
األولاع يف هرمن والبصرة، وقد قام بتلبييف أحداا ه   الرحلة باللغة اإلجنلينية 

  (4).2549ديفيد ا و شرها يف لندن عام 
 

 كتابات المؤرخين البرتغاليين  -د
بق ذكر  من اجلهود الف قام .ا املؤرخون الربتغاليون لنشر باإللافة إىل ما س

وثائق أرشيف تورز دز تومبو غكن اإلشارة إىل بع  األعمال الف اهتمت بالو ود 
 الربتغاا يف الشرق ومن أ ها:

 

_____________________________________ 
(، "الرحالددة الربتغدداليون يف ابلددي  العددريب خددالل القددر ا السدداد  عشددر والسددابع 2585بددارق  ددافع احلمددداين ) )2(

 .292-225، ص.ص 2585، يوليو 29، العدد الوثيقةعشر"، 

، العدد الوثيقة( "تاريخ ابلي  والبحر األمحر يف أسفار بيدرو تينحسريا"، الفصق األول، 2558عيس  أما )( 6)
-216، ص.ص 2558، ينددداير 11، العددددد الوثيقييية، الفصدددق الثددداين، 292-240، ص.ص 2559، ينددداير 12
292. 

(3) Relatives of the New Route Father Manuel Godinho Took 

From India to Portugal in the Year 1663. 
(4) Portuguese Voyages 1498 – 1663, London 1947, XX-XXI, PP. 

333-360. 
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، وقد 2985، ال ز  شر يف لشبو ة عام وثائق عربية واو دز سوزا يف كتابخت:  -2
ديد من الرسومات وابرائط باإللافة إىل املباببات لّمن سوزا يف كتابخت الع

ومل  عثر عل  من اهتم . ا الكتاب أو اعتمد عليخت بصورة مباشرة يف  (2)واملراسالت،
 تدوين تاريخ منطقة ابلي  العريب خالل القرن الساد  عشر.

 
تاريخ الخليا العربي في الوثائق مقتطفات من كتاب  وادز بارو  بعنوان:  -6
، ادا عن آسيا، وهو عبارة عن فصول مرتمجة من كتاب بارو  بعنوان: تغاليةالبر 

فيخت عن وصول الربتغاليا إىل ابلي  العريب وتعرلهم للموا ئ الواقعة عل  شابمليخت، 
 (6)وقد ادا عن ه ا الكتاب بتفصيق الربوفيسور بكن هام.

 
ون ستيفنن إىل اللغة ، وقد ترمجخت  آسيا البرتغاليةفاريا دز سوسا يف كتابخت:  -1

، يقع الكتاب يف ثالثة أ ناه وحيتوز عل  تاريخ مفصق 2259اإلجنلينية و شر  عام 
للنفوذ الربتغاا يف ابلي  العريب واحمليط اهلندز و نوب اجلنيرة العربية والبحر األمحر، 
ويؤخ  عليخت تعصبخت الشديد لد املسلما واملبالغة يف تصوير هنائمهم وعدد قتالهم 

ا يف حرو.م لد لوالتهويق يف وصف احلمالت الربتغالية وتصوير بطوالت قاد
 (1)املسلما يف الشرق.

 
 

_____________________________________ 
(1) Joao De Sousa (1789), Documentos Arabicos, Lisboa. 

، حصيياد النييدوع العمانييية(، "بعدد  املالح ددات عدن الربتغدداليا يف عمددان"، 2582بروفيسدور سددي بكن هدام )( 6)
، ورا ع ك ل  بدارق  دافع احلمدداين: "دراسدة يف الوثدائق واملصدادر املنشدورة عدن 289، ص 2582سلطنة عمان، 

 .88، ص 2588، يناير 26، العدد الوثيقةعريب"، الغنو والسيطرة الربتغالية يف ابلي  ال

 .85-88بارق احلمداين، املر ع السابق، ص.ص  )1(
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 بعض المصادر البرتغالية المنشورع باللغة العربية -هي
اهتمت ولة الوثيقة الصادرة عن مركن الوثائق التارخيية بالبحرين برتمجة و شر 

د الرابع من اجمللة  شر أمحد بوشرب مثا  العديد من الوثائق الربتغالية، ففي العد
بعنوان: "مسا ة املصادر والوثائق الربتغالية يف كتابة تاريخ البحرين خالل النصف 

أورد فيخت ثالثة وثائق مهمة عن البحرين مجعها من  (2)األول من القرن الساد  عشر"،
 خالل مثخت يف األرشيف الربتغاا بلشبو ة، وهي:

 
 .2965ية لد البحرين من خالل رسالة لواا هرمن" بتاريخ "محلة برتغال -2

 
"رسالة من الرئيس ركن الدين وزير هرمن إىل الرئيس شرس وزير هرمن املعنول  -6

حول حماوالت مل  األحساه السيطرة عل  البحرين والقطيف والبصرة"، والنيف هو 
ية، وير ع تارخيها إىل ترمجة برتغالية للرسالة الف حررت عل  ما يبدو باللغة الفارس

  فس فرتة الوثيقة السابقة.
 

"رسالة من بر الدو دوسوزا إىل املل  الربتغاا حول ه وم برتغاا عل  ابلي   -1
 .2949العريب"، ير ع تارخيها إىل عام 

 
ويف  فس العدد  شرت ولة الوثيقة لعبد اهلادز التازز خريطة برتغالية عثر عليها  -4

لمن  2940األرشيف الربتغاا ير ع تارخيها إىل حواا عام  من خالل مثخت يف
، وت هر فيها  نر املنامة واحملرق 222، عنوان 29( اجمللد S.Vincenteوموعة )

باإللافة إىل بساتا النبيق  ،وأم النعسان، وتبدو ك ل  قلعة البحرين بصورة والحة

_____________________________________ 
 .261-266، مركن الوثائق التارخيية، البحرين، ص.ص 2584، يناير 4، ع الوثيقة )2 (
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مننل احلاكم وبع  السفن  ومنطقة اهلضاب واملرتفعات وسط اجلنيرة وما يعتقد بأ خت
 الشراعية حول اجلنيرة.

 
كما  شر التازز يف البحث  فسخت رسالة باللغة الفارسية مو هة من حاكم   -9

البحرين إىل السلطة الربتغالية يتحدا فيها عن تو خت العثما يا حنو البحر األمحر، 
ها أو ولكن صورة ابطاب  ري والحة، وال يقدم الكاتب أز اديد والح لتارخي

 (2) اقيق املعلومات الواردة فيها.
 

 2559خالل العاما  11و 12و شرت ولة الوثيقة ك ل  يف عدديها  -2
الرتمجة العربية لرحلة بيدرو تينحسريا إىل ابلي  العريب والبحر األمحر عام  2558و

  ، والف قام عيس  أما برتمجتها إىل العربية من النيف اإلجنلينز ال ز  شر 2204
، وتأيت ه   الرتمجة ك نه من اهتمام أما بنشر املصادر 2506ويليام سنكالير عام 

 شر  لرحلة دواريت  2552الربتغالية حول تاريخ البحرين احلديث والف سبقها عام 
 (6)باربوسا بعد أن ترمجها إىل اللغة العربية.

ية ال بد من ويف وال احلديث عن ترمجة الوثائق الربتغالية إىل اللغة العرب
، فقد 2595اإلشارة إىل  هد عبد اجلبار  ا ي يف ترمجتخت لبحث صاحل أوزبران عام 

_____________________________________ 
-98، ص.ص 2584ينداير  4، العددد الوثيقية(، "وثيقدة مل تنشدر عدن البحدرين" 2584عبد اهلدادز التدازز ) )2(

 ات عنوان:  2551، وقد أعيد  شر ه ا البحث باللغة اإلجنلينية عام 91
 “The secret alphabet on the map of an anonymous Portuguese 

sailor: a new document for the history of Bahrain”, in A. Al-Khalifa 

and M. Rice, edt. (1993); Bahrain through the ages, the History, 

Kegan Paul International, London and New York.  

تيياريخ البرتغيياليين فييي الخليييا العربيييي: مييبكرات دوارتييي بربوسييا وجييون هيونيييان (، 2552عيسدد  أمددا ) )6(
 ، البحرين.لينخوتن ومقالة تشالزبوكر
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لصراع العثماين الربتغاا يف ابلي  العريب خالل عن اقام أوزبران بدراسة مستفيضة 
القرن الساد  عشر استفاد فيها من األرشيف الربتغاا يف رسالتخت للدكتوراة املقدمة 

األتراك العثمانيون ، ومن ا  شر ملبصا  هلا بعنوان: 2525عام  إىل  امعة لندن
وقد ألاس أوزبران وموعة  (2).0580-0534والبرتغاليون في الخليا العربي 

 من املالحق املهمة يف مثخت من الوثائق الربتغالية، ومن أ ها:
 

"رسالة من دوم ما ويق دز ليما حاكم هرمن إىل  واو دز كاسرتو حاكم  -9
، وتتضمن معلومات مهمة حول حركة التبادل 2949هلند"، يعود تارخيها إىل عام ا

 (6)الت ارز با هرمن وكق من البصرة واألحساه، وعن اركات العثما يا يف املنطقة.
 

ير ع تارخيها إىل عام  (1)"رسالة من  ور الدين حاكم هرمن إىل حاكم اهلند"، -8
لة الريس بريز وموا هاتخت مع الربتغاليا يف  ، وتتضمن تفصيال   يدا  عن مح2996

كق من مسقط وهرمن، وي كر فيها اتصالخت مع الريس مراد يف البحرين ويتحدا عن 
 (4)النوايا العثما ية يف السيطرة عل  البحرين.

 
دراسة اليلية لرسالتا من دوم ألفارو دز  وروهنا يف هرمن حول النشابات  -5

، ويشري فيها إىل 2996-2990يرة العربية عام الرتكية عل  بول ساحق اجلن 

_____________________________________ 
، ترمجدة د. 0580-5340األتراك العثميانيون والبرتغياليون فيي الخلييا العربيي (، 2595صاحل أوزبران ) )2(

 عبد اجلبار  ا ي، مركن دراسات ابلي  العريب ةامعة البصرة، مطبعة اإلرشاد، بغداد.
 .99-22املر ع السابق، ص.ص  )6(
يددر ح املددرت م بددأن ابطدداب قددد كتددب مددن قبددق القائددد العسددكرز الربتغدداا ألفددارو  وروهنددا، ولدديس مددن قبددق  ددور  )1(

 الدين  فسخت.
 .80-92ق، ص.ص املر ع الساب )4(
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مراسالت مع حاكم البحرين حول األبماع العثما ية يف القطيف، وعن التعاون القائم 
 (2)آ  اك با الربتغاليا وحاكم البحرين.

 
وبعد ه ا االستعرات املو ن ألهم املصادر الربتغالية يف تاريخ البحرين 

ة املادة العلمية باللغة الربتغالية، وك ل  ترمجة الكثري وابلي  العريب غكن مالح ة وفر 
منها إىل اللغة اإلجنلينية  تي ة لتنبخت املؤرخا الربيطا يا يف مرحلة مبكرة من القرن 
العشرين إىل لرورة ترمجة املصادر الربتغالية و شرها، وإدراكا  منهم بأ ية ه   املصادر 

رن الساد  عشر ومطلع السابع عشر، يف دراسة تاريخ شعوب الشرق خالل الق
حيث دو ت ه   املصادر من قبق الرحالة واجلغرافيا والقادة العسكريا الربتغاليا 
 ال ين هيمنوا عل  حركة الت ارة واملالحة يف البحار اجلنوبية يف مطلع العصر احلديث.

 خت من وبالر م من وفرة املادة العلمية من وثائق ورطوبات وخرائط ورسومات فإ
املؤسف مالح ة قصور البحث العلمي يف اجلامعات العربية ومراكن البحوا يف العامل 
العريب عن إدراك أ ية ه   املصادر يف تدوين تاريخ منطقة ابلي  العريب و نوب 
اجلنيرة العربية الف خضعت للنفوذ الربتغاا أكثر من قرن من النمان، وغكن القول بأن 

ر الربتغالية ومن ا ترمجتها حمدودة للغاية وتقتصر عل  عدد قليق  هود حيازة املصاد
من الباحثا ال ين ب لوا  هودا  فردية يف ه ا اجملال. و تي ة ل ل  فإن احلا ة ال 
تنال ملحة إلعداد دراسة  ادة حول ولع البحرين ات النفوذ الربتغاا خالل القرن 

ا، وال بد من تب  مثق ه ا املشروع الساد  عشر باالعتماد عل  األرشيف الربتغا
من قبق دارسا متبصصا يف تل  املرحلة من حيث اإلملام باللغة الربتغالية من 
 هة، و ا يتوفر عليخت األرشيف الربتغاا من مادة وثائقية من  هة أخر ، وذل  

_____________________________________ 
 .52-89املر ع السابق، ص.ص  )2(
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للكشف عن الغموت ال ز شاب اإلدارة احمللية يف البحرين، وك ل  فهم ببيعة 
 البحرين مع القو  اإلقليمية والدولية خالل تل  الفرتة.عالقة 
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 المبحث الثاني: المصادر الهولندية
 

تعود فرتة تأسيس اإلمربابورية اهلولندية االستعمارية يف الشرق إىل مرحلة مبكرة من 
العصر احلديث، فقد سبق اهلولنديون القو  األوروبية األخر  يف بناه السفن الت ارية 

القوافق الت ارية البعيدة حس أصبح األسطول اهلولندز يبلغ حواا عشرين ويف تن يم 
ألف سفينة يف هناية القرن الساد  عشر، وبعد أن استقق اهلولنديون عن احلكم 

ا طلقت سفنهم الت ارية يف بريقها حنو الشرق إثر اررهم من  2959اإلسباين عام 
 الت ارية. القيود الف كا ت تفرلها إسبا يا عل  حركتهم 

مت تأسيس شركة اهلند الشرقية اهلولندية الف قامت عل   2206ويف عام 
اااد عدد من الشركات بصورة فيدرالية يرأسها ولس إدارة يتكون من ثالثة عشر 
عضوا ، ويقابق ه ا االااد الفيدراا يف أمسرتدام إدارة موحدة للشركة يف باتافيا الف 

رتا حاليا ( مقرا  هلا، ويف الوقت ال ز كا ت فيخت بنية ا  ت من  نيرة  اوا ) اك
الشركة يف أوروبا ذات صفة جتارية فقط كا ت امق يف آسيا صفة جتارية وسياسية 
وعسكرية يف آن واحد وذل  مكم املنافسة الشديدة الف كا ت توا هها الشركة مما  

سلطاهنا عل  اجلهات كان جيعلها ما ة لقوة عسكرية كبرية حلماية جتارلا، وفرت 
 (2)الف تتعامق معها.

وبعد أن ثبتت شركة اهلند اهلولندية الشرقية و ودها يف شرق آسيا اجتهت 
حنو توسيع جتارلا يف ابلي  العريب والبالد املشرفة عل  سواحلخت، فتحالفت يف بداية 

ركة الت ارية يف األمر مع شركة اهلند الشرقية الربيطا ية ملوا هة احتكار الربتغاليا للح
ابلي  العريب واحمليط اهلندز، وبعد القضاه عل  الو ود الربتغاا يف هرمن عام 

_____________________________________ 
تيياريخ الخليييا العربييي منييب العصييور اإلسييخمية حتييى أواخيير القييرن ( 2558راشددد أبددو زيددد ووداد النددابودة ) )2(

 .209-202، ديب. ص.ص التاسع عشر
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جنح اهلولنديون يف إقامة مركن هلم يف ميناه مجربون )بندر عبا ( عام  2266
، وأعقب ذل  توقيع اتفاق مع الدولة الصفوية حصلت فيخت الشركة اهلولندية 2266

ثيق قنصلي يف بالط الشا  عبا  األول، ا أسست الشركة عل  امتيازات جتارية ومت
استوىل  2249مراكن أخر  هلا يف أصفهان والر وبوشهر و نيرة خرج، ويف عام 

اهلولنديون عل   نيرة قشم بقوة السالل. كما مارست الشركة  شابها الت ارز يف 
ساحق عمان السواحق العربية للبلي  ابتداه من البصرة وامتد  فوذها إىل مسقط و 

، وقد كان من شأن ه ا التوسع اهلولندز أن ي كي  ار املنافسة 2292ملول عام 
مع اإلجنلين ال ين خالوا عدة معارك مرية مع األسطول اهلولندز خالل الفرتة 

، وعل  الر م من لراوة ه   املعارك إال أن اهلولنديا حاف وا عل  2296-2294
ريها من املراكن الت ارية الف استمر و ودهم فيها  فوذهم يف البصرة وبندر عبا  و 

  (2)حس هناية النصف األول من القرن الثامن عشر.
ومن خالل فرتة الو ود اهلولندز يف ابلي  ملدة تنيد عن قرن و صف من 
النمان غكن العثور عل  تراا لبم من الوثائق الف أصبحت من أهم مصادر تاريخ 

ن السابع عشر والنصف األول من القرن الثامن عشر، ابلي  العريب خالل القر 
وتتكون ه   املصادر من تقارير ومراسالت وخرائط ورسومات و ريها من املادة 
العلمية الف ينخر .ا األرشيف الوب  اهلولندز يف دينهاغ إىل يومنا ه ا. وتعود أ ية 

تمام ال ز أبدا  عدد من الوثائق اهلولندية بالنسبة لتاريخ البحرين احلديث إىل االه
وكاله شركة اهلند الشرقية اهلولندية يف البحرين، وتعرلهم للحديث عن العتوب 
وأ شطتهم الت ارية يف القرين )الكويت( والنبارة والبحرين، حيث ا فردت املصادر 

_____________________________________ 
 ، ترمجة عايدة خدورز، اجملمدع الثقدايف، أبدو ظديب،0784-0612عرب الخليا (، 2551سلوت ب.ج. ) )2(

 .82-99ص.ص 
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اهلولندية بالعديد من املعلومات املهمة عن العتوب و شابهم الت ارز والعسكرز 
 سياسية يف القرن الثامن عشر.واالفالم ال
 

 (2)(NATIONAAL ARCHIEF)وثائق األرشيف الهولندي  -أ
ويقع مركن  يف مدينة دينهاغ، وحيتوز  2806تأسس األرشيف الوب  اهلولندز عام 

كيلو مرت، وتتألف   59مبىن األرشيف عل  ماليا الوثائق الف تنساب عل  مساحة 
ووزارالا، وك ل  الس الت اباصة  وثائقخت من س الت احلكومة املركنية

باملستعمرات اهلولندية، وس الت كق من شركة اهلند الشرقية وشركة اهلند الغربية 
اهلولنديتان، باإللافة إىل العديد من الوثائق اباصة باألفراد والف ال تقق أ ية عن 

ئقية عن الس الت الرمسية، وغكن إجياز أهم اجملموعات الف اتوز عل  مادة وثا
 تاريخ ابلي  العريب والبحرين بصفة خاصة فيما يلي:

 
 (6)(Verenigde Oostindische Compagnie)س الت  -2

(، VOCس الت شركة اهلند الشرقية اهلولندية الف يرمن هلا اختصارا  )
وكا ت إدارة ه   الشركة يف باتافيا تشرس عل  مجيع  شابات الشركة الت ارية 

بحار اجلنوبية، كما كان هلا الصالحيات التامة يف التعامق مع القو  والعسكرية يف ال
السياسية احمللية يف آسيا دون الر وع إىل أمسرتدام إال يف األمور اباصة بتعاماللا مع 
قو  أوروبية متار   شابالا يف آسيا، وتقع وثائق شركة اهلند الشرقية اهلولندية يف 

، كما 2822-2206مرتا  وتغطي الفرتة  2110ولدا  تنساب عل  مسافة  24511
_____________________________________ 

غكن احلصول عل  منيد من املعلومات عن األرشيف الدوب  اهلولنددز، وكد ل  االبدالع علد  فهارسدخت باللغدة  )2(
 .www.nationaalarchief.nlاهلولندية من خالل املوقع الرمسي للرشيف:  

إىل موقددددددددع:  لالسدددددددتنادة حددددددددول شددددددددركة اهلندددددددد الشددددددددرقية اهلولنديددددددددة واالبدددددددالع علدددددددد  فهارسددددددددها غكدددددددن الر ددددددددوع )6(
www.tanap.net. 
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يتبع هلا وموعة أخر  من الس الت أ ها: س الت احلاكم العام جمللس اإلدارة يف 
(، 2802-2255(، وس الت احملاسب العام يف باتافيا )2868-2206باتافيا )

(، 2201-2954واألرشيف اباص  رحلة ما قبق تأسيس الشركة خالل الفرتة )
 الس الت القا و ية وابرائط والرسومات. و ريها من

وغكن العثور يف ه   الس الت عل  تقارير عديدة عن أ شطة الشركة 
الت ارية والعسكرية يف منطقة ابلي  العريب، وخاصة يف املراكن الت ارية اهلولندية يف  
كق من قشم ومجربون )بندر عبا ( والر وبوشهر والبصرة وخرج ومسقط وتتطرق 

 تقارير للحديث عن العتوب يف القرين والنبارة والبحرين.ه   ال
 

 (Aanwinsten Eerste Afdeling)س الت  -6
(، وغكن العثور يف ه   الس الت عل  AEAويرمن هلا اختصارا  )

معلومات إلافية عن العتوب، حيث تشري بع  ه   الوثائق إىل االفهم مع  اصر 
سمال هلم مرية مناولة مهنة الغوص   ري ال 2992آل م كور لد آل حرم عام 
كما تتضمن الوثائق احملفوظة يف ه   الس الت   (2)وإعفائهم من الضرائب عليها،

تقارير تتحدا عن أسعار اللؤلؤ يف البحرين وأ واعخت وعن  دو  املتا رة بخت يف 
أوروبا، وك ل  عن الصدام ال ز وقع يف  نيرة خرج با املري  اصر واهلولنديا، 

ا من املادة األخر  الف تتبعها ب.ج. سلوت يف مثخت ال ز  شر يف ولة الوثيقة و ريه
 (6).2589عام 
 (Archives of the Embassy in Turkey prior to 1811)س الت -1

_____________________________________ 
(1) AEA1889, 23B, fols. 6v-7. 

، 2589، ينددداير 2، عمجلييية الوثيقييية(، "شدددركة اهلندددد الشدددرقية اهلولنديدددة والبحدددرين"، 2589سدددلوت، ب.ج. )( 6)
 .262-82مركن الوثائق التارخيية، البحرين، ص. ص
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ويو د يف ه   الس الت معلومات عن أولاع اهلولنديا يف البصرة بصفة 
ة والقنصلية، ومن ذل  هروب خاصة، وعن املقيما اهلولنديا و شابالم الت اري

فرا س كا رت املقيم اهلولندز األول يف مؤسسات الشركة يف البصرة عل  خلفية فضيحة 
وتعيا  يبهاوزن خلفا  لخت هناك، كما ت هر ه   الس الت يف  2945مالية عام 

ر بة شركة اهلند الشرقية اهلولندية يف قبول دعوة الواا  2951مرحلة الحقة عام 
، باإللافة 2980إعادة مناولة  شابهم يف البصرة، والف و هت هلم عام  العثماين

 إىل وموعة أخر  من الوثائق ذات الصلة.
 

 :اجملموعات اباصة -4
وهي عبارة عن وموعات وأوراق خاصة وهبت للرشيف اهلولندز ومن 
أشهرها وموعة فان ديلدين، ووموعة سويرز، وأوراق  يلينسا  و غ، وتتضمن 

( عددا  من التقارير اهلامة عن املالحة Geleynssen de Jonghجملموعة األخرية )ا
يف ابلي  العريب وعن البحرية اهلولندية، ومنها الس الت الثالثة لرحلة السفينة 

، وتضمنت خرائط دقيقة للمنابق الواقعة 2249دلفسهافن الف مرت بالكويت عام 
 (2)مشال ابلي  العريب.

 

 ط والرسومات:ائقسم ابر  -9
يعترب األرشيف الوب  اهلولندز من أثر  املكتبات الوبنية يف وال ابرائط 

خريطة و دول  282400والرسومات واملادة البيا ية حيث حيتوز عل  أكثر من 
ورسم توليحي، باإللافة إىل ما ينيد عل  مليون صورة، ومن لمن ما حيتوز عليخت 

_____________________________________ 
، مركن البحدوا نشأع الكويت(، 6001كتابخت: )قام سلوت بنشر صورة التقرير وابريطة املرفقة معخت، و شر يف  ( 2)

 .90 -42والدراسات الكويتية، الكويت.ص. ص 
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اصة بابلي  العريب والف رمست يف مطلع القرن ه ا القسم وموعة من ابرائط اب
 السابع عشر وقد اعتمد عليها سلوت يف مثخت عن  شأة الكويت. 

 
 :التقارير الواردع عن البحرين في الوثائق الهولندية -ب

غكن تقسيم املادة الوثائقية الف تتناول البحرين يف األرشيف اهلولندز إىل 
ىل منها عن جتارة اللؤلؤ يف البحرين و دو  متا رة  وعا من الوثائق، تتحدا األو 

اهلولنديا .ا  حيث قامت شركة اهلند الشرقية اهلولندية بابتعاا عدد من املندوبا 
ال ين وفدوا إىل البحرين وقدموا تقارير مهمة عن آللئ البحرين والولع الت ارز فيها 

ولاع السياسية والعسكرية يف بصفة عامة  أما النوع الثاين من التقارير فيتناول األ
ابلي  العريب، حيث كان الصراع دائرا  با العما يا والفر  للسيطرة عل  البحرين 
يف مطلع القرن الثامن عشر، ومن ا ا دلع صراع آخر با قبائق اهلولة عل  السيطرة 

 والنفوذ يف البحرين، وغكن تفصيق بعضها فيما يلي:
 

 (2): هنة الغوص يف البحرين أهم التقارير املتعلقة -2
يعترب ما كتبخت سلوت من األعمال الرائدة يف تاريخ العتوب باالعتماد عل  

فقد قام بتعقب  شاط شركة اهلند الشرقية اهلولندية يف ابلي   (6)الوثائق اهلولندية.

_____________________________________ 
قددام علددي أبددا حسددا باالشددرتاك ب.ك.  ددارين بنشددر وموعددة مددن النصددوص اهلولنديددة املتعلقددة  هنددة الغددوص يف ( 2)

، مركدن 2589، ينداير 20ع ، الوثيقية( "وثائق تارخيية عن صيد اللؤلؤ يف البحرين"، 2589البحرين، يف مثهما: )
 .241-226الوثائق التارخيية، البحرين، ص. ص 

( "شددركة اهلندد الشدرقية اهلولنديددة 2589ا  در علد  سدبيق املثددال، البحدث الد ز  شددر  سدلوت يف ولدة الوثيقدة: ) )6(
  ، وكددد ل262-82، مركدددن الوثدددائق التارخييدددة، البحدددرين، ص. ص2589، ينددداير 2، عمجلييية الوثيقيييةوالبحدددرين"، 

( "سدطور مدن تداريخ البحدرين وابلدي  العدريب اعتمدادا  علد  2589البحث الد ز  شدر  بعدد سدنتا يف  فدس اجمللدة: )
، وكدد ل   262-82، مركددن الوثددائق التارخييددة، البحددرين، ص. ص 2589، يوليددو مجليية الوثيقييةالوثددائق اهلولنديددة"، 
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العريب خالل القرن الثامن عشر، واهتمامها بصفة خاصة يف جتارة اللؤلؤ يف البحرين، 
ل  من خالل مصادر األرشيف الوب  .ولندا، حيث أر ع بداية االهتمام وذ

عندما تدهورت جتارة هولندا مع  2240اهلولندز بالبحرين بصورة مباشرة إىل عام 
فار ، وبدأ اهلولنديون بدراسة سبق تنشيط جتارلم يف الساحق الشرقي لشبخت اجلنيرة 

ام بنيارة البحرين لشراه اللؤلؤ، ولكن العربية، ودار البحث آ  اك عن إمكا ية القي
التقارير الف وردت عن  اله مثنها وصعوبة تصريفها يف أوروبا أدت إىل العدول عن 
ذل ، وباألخيف منها تقرير قدمخت تا ر يهودز من البندقية قام بشراه كمية من آللئ 

  (2)، ومل يتمكن من تصريفها يف األسواق األوروبية بسهولة.2214البحرين عام 
بلبت حكومة باتافيا من املدير اهلولندز يف فار   2246ويف ديسمرب عام 

دراسة فرص املتا رة باللؤلؤ، ومت إرسال كو ان هندري  وابرت إىل البحرين للبحث 
عن الفرص الت ارية هناك ورافقخت أو در كو ان هوبرتس كوسرت ، ويف حا تويف 

الوصول إىل البحرين حيث بقي فيها  وابرت باحلم  يف مجربون متكن كوسرت  من
، وقدم تقريرا  مهما  عن مهنة الغوص يف 2241من يوليو إىل أكتوبر من عام 

البحرين، ومتكن خالل ه   الفرتة من بيع بع  البضائع اهلولندية يف البحرين، 

                                                                            
، ترمجة عايدة خورز، اجملمع الثقدايف، 0784-0612عرب الخليا (، 2551كتابخت املرت م إىل اللغة العربية: )

 :البحرين عبر العصورأبو ظيب، والبحث ال ز  شر  يف  فس العام باللغة اإلجنلينية، يف كتاب: 
 “The Dutch East India Company and Bahrain”, in A. Al-Khalifa and 

M. Rice, edt. (1993); Bahrain through the ages, the History, Kegan 

Paul International, London and New York. 

  ، مركن البحوا والدراسات الكويتية، الكويت.نشأع الكويت( 6001)وك ل  كتابخت املرت م إىل اللغة العربية: 

مجلية ( "سطور من تاريخ البحرين وابلدي  العدريب اعتمدادا  علد  الوثدائق اهلولنديدة"، 2589سلوت، ب. ج. ) )2(
 .54-51، مركن الوثائق التارخيية، البحرين، ص.ص 2589يو ، يولالوثيقة
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وبالر م من أن ه ا التقرير قد فقد إال أن الكثري من تفاصيلخت ال توال مو ودة يف 
  (2)ق اهلولندية حس يومنا ه ا.الوثائ

أرسق اهلولنديون مبعوثا  آخر إىل البحرين ليدر  ظروس  2221ويف عام 
جتارة اللؤلؤ ويشرتز بع  املنت  منها ولكن العملية مل تتكلق بالن ال مرة أخر ، 
ويف العام التاا أُرسق وليام بوزمي وهو خبري هولندز باللؤلؤ، ولكنخت مل جيد البضاعة 

دة الف كان يطمح هلا، وقدم تقريرا  عن اللؤلؤ يف البحرين استنت  فيخت بأن آللئ اجلي
البحرين ليست ذات  ودة عالية ولكن ملعاهنا يدوم أكثرمن آللئ سيالن وهي ك ل  
أقق بيالا ، و وقشت يف ه   الفرتة إمكا ية إرسال بعثة أخر  إىل البحرين يف العام 

لؤ فيها باملقار ة مع بندر كو  . كما جتددت املشاريع التاا لتعيد تقييم جتارة اللؤ 
اهلولندية لالجتار بلؤلؤ البحرين يف هناية القرن السابع عشر، ومت إرسال  اكوبس 
هو كامري إىل البحرين لي رب صيد اللؤلؤ بنفسخت، وقد أمض  هو كامري بع  

  (6)ة.الوقت يف البحرين واستنت  من خالل تقرير  بأن العملية مل تكن مرم
 

 :أهم التقارير املتعلقة باألولاع السياسية والعسكرية يف ابلي  العريب والبحرين -6
تتوفر يف األرشيف اهلولندز وثائق كثرية عن البحرين خالل السنوات 

، وتتعلق . مات مسقط عل  البحرين واالحتالل العماين املؤقت 2929-2962
سة بويلة األمد با الفر  والعما يا هلا، حيث  اهت ه   اهل مات يف إبار مناف
قام العما يون بتوسيع  شابهم  2929عل  النفوذ واهليمنة يف ميا  ابلي ، ففي عام 

الت ارز يف ابلي ، وإللعاس النفوذ الفارسي قاموا بتدمري بندر كو   وشنوا 
بعد  ه وما لد البحرين، ومتكنوا من احتالهلا يف املرة الثا ية لكنهم بردوا منها

_____________________________________ 
 .59-54املر ع السابق، ص. ص  )2(
 .59املر ع السابق، ص  )6(
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تكبد خسائر فادحة يف األروال، ويف ه   األثناه استن د الفر  باهلولنديا ال ين مل 
ي هروا ر بتهم يف التحالف معهم لد العما يا، وبدأ الفر  غارسون لغوبا  عل  

  (2)اهلولنديا للمشاركة معهم يف محاللم الستعادة سيطرلم عل  البحرين.
هلند الشرقية اهلولندية يف بندر عبا  كما توفر س الت مندويب شركة ا

حيث تغري حكام البحرين  2992-2962معلومات مهمة عن البحرين خالل الفرتة 
مرات عديدة، ومن ا تتحدا املصادر عن سيطرة الشيخ  بارة من قبيلة النصور 
مستفيدا  من تردز األولاع السياسية يف فار  عقب اهنيار الدولة الصفوية، ومن ا 

در شا  حماوالتخت الستعادة السيطرة الفارسية عل  املنطقة. وبعد وفاة  ادر شا  بدأ  ا
ا دلع صراع آخر عل  السيطرة يف البحرين با قبيلة آل حرم وقبيلة البومهري، حيث 
تشري املصادر اهلولندية إىل االف حاكم بوشهر  صر )أو  اصر( آل م كور مع 

سيطرة آل حرم   ري إعفائهم من اجلمارك  العتوب يف النبارة ال تناع البحرين من
  (6)والسمال هلم  مارسة مهنة الغوص هناك.

ويف النصف الثاين من القرن الثامن عشر بدأ اهلولنديون يف دراسة مشروع 
الحتالل البحرين بسبب ثرولا النسبية، وموقعها كمركن جتارز، وقلعتها ذات األ ية 

إمكا ية استبدام البحرين كرهن مقابق ع ن االسرتاتي ية، وادثت املصادر عن 
السلطات الفارسية عن سداد ديوهنا املستحقة للشركة اهلولندية، وظهر يف تل  الفرتة 
تقرير احلاكم العام فان ديربارا ال ز سرد عدة تفاصيق دقيقة حول األولاع السياسية 

الشركة باحتالهلا، واال تماعية واالقتصادية يف البحرين للتدليق عل  عدم  دو  قيام 
فتحدا من خالل تقرير  عن تردز األولاع الصحية يف البحرين والطرار أهلها 
لله رة إىل القطيف يف موسم الصيف بسبب ذل ، وعن املبالغة يف تقدير األربال 

_____________________________________ 
 .206-200املر ع السابق، ص.ص  )2(
 .205-206املر ع السابق، ص.ص  )6(
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الت ارية للبحرين، كما أشار إىل املقاومة العربية لد الو ود الربتغاا فيها وإمكا ية 
خر  من  فس النوع لد أز و ود هولندز حمتمق، كما يشري ا دالع مقاومة أ

التقرير إىل معلومات أخر  لدس إىل التقليق من القيمة الت ارية للبحرين كمركن 
جتارز بالنسبة للهولنديا، وقد أعد املقيمون اهلولنديون يف خرج تقريرا  للرد عل  ما 

رين و ب ة عن قبيلة العتوب ذكر  ديربارا يشتمق عل  بيا ات هامة حول تاريخ البح
 (2)و ريها من التفاصيق الت ارية الف تثبت األ ية االقتصادية للبحرين.

 
 بعض المصادر الهولندية المنشورع باللغة العربية -ج
 (2952رحلة  ون هيو ن فان لنبوتن ) -2

حا كان يف خدمة الربتغاليا يف  2952قام لنبوتن برحلتخت حنو الشرق عام 
ند، و شر  تائ  رحلتخت مع دليق مالحي وصف فيخت الطريق من لشبو ة عاصمة  وا باهل

الربتغال إىل اهلند، كما وصف التيارات والريال واملوا ئ الت ارية واجلنر املو ودة يف 
الطريق البحرز إىل اهلند، وكان هل   الرحلة أثرا  كبريا  يف تش يع التو خت الرمسي 

اهلولندز كور يليس هومتان للقيام بعدة رحالت اهلولندز حنو الشرق، فقد تش ع 
، ومن ا تقدمت احلكومة اهلولندية  نح رخصة 2202-2958مرية خالل الفرتة 

. وقد  شر 2206جملموعة من الت ار بتأسيس شركة اهلند الشرقية اهلولندية عام 
للغة لنبوتن تفاصيق رحلتخت آ  اك باللغة الربتغالية، وتولت مجعية هكاليت  شر  با

يف ولدين، وادا لنبوتن يف ثنايا رحلتخت عن جتار اللؤلؤ  2889اإلجنلينية عام 
املو ودين يف البحرين وال ين يعملون لصاحل املل  الربتغاا، وتعرت يف عدة 
مناسبات للحديث عن ثراه البحرين ودخلها الكبري ال ز اققخت من جتارة اللؤلؤ 

مام العديد من الباحثا يف تاريخ ابلي  آ  اك. وقد حازت ه   الرحلة عل  اهت

_____________________________________ 
 .229-222ر ع السابق، ص.ص امل )2(
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العريب، فقد قامت ولة الوثيقة برتمجة مقتطفات من الكتاب إىل اللغة العربية و شرها 
، مع 2552ا قام عيس  أما برتمجة النيف اإلجنلينز و شر  عام  (2)،2586عام 

لبحوا  شر مركن ا 6001ويف عام  (6)مقال تشالن بوكر ورحلة الربتغاا بربوسا،
والدراسات الكويتية كتابا  للباحث سلوت فيخت اليق دقيق للبريطة اباصة بابلي  
العريب يف رحلة لنبوتن، كما ظهر يف الكتاب صورة ببق األصق عن ه   ابريطة 

 (1)الف تتوا د يف األرشيف الوب  .ولندا.
 (2249أول زيارة هولندية للقرين ) -6

هولنديتان صغريتان  ا دلفسهافن أمرت سفينتان  2249يف عام 
وشبلفيس من بندر عبا  يف أول مهمة جتارية هلما إىل البصرة، وحيتفد األرشيف 
الوب  اهلولندز بثالثة س الت هل   الرحلة الف تتضمن خاربة للمنطقة بقيت 
لمن األوراق الرمسية لشركة اهلند الشرقية اهلولندية، وقد قام سلوت بنشر ه   ابريطة 

 (4).2249ع بع  يوميات الرحلة الف متت يف شهر يوليو من عام م
 (2990خطاب كا رت ) -1

، صورة ابطاب ال ز نشأع الكويتومن لمن ما  شر  سلوت يف كتابخت: 
، مع 2990كتبخت املقيم اهلولندز يف البصرة لد  وصول املقيم اجلديد إليها عام 

 تقالخت من البصرة إىل القرين، وامق ترمجتخت إىل اللغة العربية حيث يفسر فيخت سبب ا

_____________________________________ 
، 2586، يوليددو 2، عمجليية الوثيقيية"، 8292"صددفحات مددن كتدداب قدددمي وصددف شدداهد عيددان مر ددع لعددام ( 2)

 .299-292مركن الوثائق التارخيية، البحرين، ص.ص 
تيياريخ البرتغيياليين فييي الخليييا العربييي: مييبكرات دوارتييي بربوسييا وجييون هيونيييان (، 2552عيسدد  أمددا ) )6(

 ، البحرين.لينخوتن ومقالة تشالزبوكر

-62لدراسدددات الكويتيدددة، الكويدددت، ص.ص ، مركدددن البحدددوا وانشيييأع الكوييييت(، 6001سدددلوت، ب.ج. ) )1(
11. 
 .90-40املر ع السابق، ص.ص ( 4)
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ه   الرسالة أ ية كبرية وذل  ألن املقيم اهلولندز كا رت خرج من البصرة هاربا  إىل 
أمسرتدام عن بريق القرين ليوا خت دعو  قضائية رفعتها عليخت شركة اهلند الشرقية 
يف اهلولندية بسبب ديون ومتعلقات حصق عليها بطريقة  ري مشروعة، وقد خلفخت 

 (2)منصب املقيم تيدو فردري  فان  يبهاوزن.
 (2992تقرير  يبهاوزن ) -4

-2990توىل  يبهاوزن منصب املقيم اهلولندز يف البصرة خالل الفرتة 
، وقد اتسعت الت ارة اهلولندية يف البصرة ات إدارتخت. ويعترب  يبهاوزن أول 2995

ين وعن العتوب، وكان مسب من كتب معلومات تفصيلية يف املصادر الغربية عن القر 
ما تثبتخت الوثائق اهلولندية أول أورويب حاول أن يتا ر مع الكويت، كما ساعد الرحالة 
اإلجنلينز آيفن عل  االتصال بشيخ القرين، وقد ترك  يبهاوزن وموعة مهمة من 
املراسالت والتقارير املتعلقة بالعتوب وبالكويت وك ل  بتفاصيق عن الصراع با 

، 2992اهلولة يف البحرين، وقد اشتهر من با ما كتبخت: التقرير ال ز أعد  عام  قبائق
وقد اعتمدت مي ابليفة عل   (6)،2595و شر  باللغة اإلجنلينية ويليام فلور عام 

النيف اإلجنلينز الوارد يف مقال فلور فنشرتخت بالكامق مع ترمجتخت إىل اللغة العربية عام 
كما  شر سلوت يف كتابخت   (1)،بن أحمد محارب لم يهدأعبد اهلل يف كتا.ا:  6006

مقتطفات من التقرير مع صورة ببق األصق عن بع  صفحاتخت يف  نشأع الكويت

_____________________________________ 
 .269-262املر ع السابق، ص.ص ( 2)

(2) Willem M. Floor, (1979) "A Description of the Persian Gulf and its 

Inhabitants in 1756", PERSICA, Vol 8, 1979, pp. 163-185. 

، املؤسسدددة العربيدددة للدراسدددات والنشدددر، بيييد اهلل بييين أحميييد محيييارب ليييم يهيييدأع(، 6006مدددي حممدددد ابليفدددة )( 1)
 .622-288، والنيف اإلجنلينز ص.ص 98-44بريوت، الرتمجة العربية ص.ص
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األرشيف الوب  اهلولندز باإللافة إىل ترمجة مقتطفات أخر  لينبهاوزن من وثائق 
  (2)ومراسالت ال تقق أ ية عن ه ا التقرير.
ا تقرير  عن القو  احمللية يف ابلي  ابتداه من وقد ادا  يبهاوزن يف ثناي

را  احلد مرورا  ةوادر و اس  وبندر عبا  والرك وهرمن وقشم ولن ة وكنكون 
وبوشهر، وأشار إىل االف أسرة البومهري مع العتوب إلعادة سيطرلم عل  البحرين 

عن بندر   ري اإلعفاه الضرييب هلم والسمال  شاركتهم يف الغوص، وعرج للحديث 
ريق وبندر ديلم إىل أن يصق إىل فيلكا وساحق القرين ليتحدا بتفصيق عن العتوب 
من حيث تقدير عددهم ومستو  تسلحهم وتن يمهم السياسي واإلدارز وصراعهم 
مع قبائق اهلولة، مشريا  إىل ثراه حممد بن خليفة، ا ادا بعد ذل  عن القطيف 

و  را  للمادة التارخيية والتفاصيق الدقيقة املتوفرة  والبحرين ورا  ابيمة ا تهاه  سقط.
يف ه ا التقرير فقد عد  املؤرخون من أهم املصادر الف ادثت عن تطور حلف 

 العتوب وعالقالم بالقو  اجملاورة هلم يف النصف الثاين من القرن الثامن عشر.
 وموعة خرائط هولندية يعود تارخيها إىل القرن الثامن عشر -9

إللافة إىل املراسالت والتقارير املتوفرة باألرشيف الوب  اهلولندز قام با
بدراسة واليق وموعة من ابرائط اهلولندية الف  نشأع الكويتاملؤرت سلوت يف كتابخت 

عاصرت فرتة تأسيس مدينة الكويت و نول العتوب .ا يف مطلع القرن السابع عشر، 
ة من خرائط األرشيف اهلولندز والواقعة خريط 29وقد متكن سلوت من  شر حواا 

 يف الس الت التالية: 

- (VEL :ومنها ابرائط رقم )121-218/20 – 662 -660 -292 -2 - 
128. 
- (MCAL :ومنها ابرائط رقم )4284- 4280 -4294 -1180. 

_____________________________________ 
 .244-219، مر ع سابق، ص.ص نشأع الكويتسلوت،  )2(



 
 
 

  44                          مقدمة في مصادر تاريخ البحرين الحديث والمعاصر

  

- (TOPO :ومنها ابرائط رقم )أ.629 –أ 22.69 -أ22 
لتطور املنطقة من خالل تغري املسميات وتقدم ه   ابرائط استعرالا  هاما  

من كاظمة إىل القرين إىل الكويت، كما يدّعم سلوت ابرائط اهلولندية بأخر  
برتغالية وفر سية وبريطا ية يف دراسة تعترب األهم من حيث التوثيق التارخيي والر وع 

 .إىل املصادر األصلية ملبتلف املراحق املتعلقة بتأسيس وتطور مدينة الكويت
وبالر م من األ ية البالغة للمصادر اهلولندية الف عاصرت مرحلة تشكق 
حلف العتوب وه رالم وتطور  شابهم الت ارز خالل القرن الثامن عشر، فإن 
الكتابات التارخيية املعاصرة مل تتمكن من االستفادة بصورة كاملة من وثائق األرشيف 

الرتمجات العربية للمصادر اهلولندية الف الوب  اهلولندز، وغكن مالح ة تأخر ظهور 
بدأت تسل  بريقها للنشر يف تسعينيات القرن العشرين وهي ال تعدو أن تكون 
ترمجات عن التقارير املرتمجة إىل اللغة اإلجنلينية وليس من مصادرها اهلولندية األصيلة، 

لتقدمي دراسة وافية وباستثناه دراسات حمدودة العدد والتوزيع فإن احلا ة ال تنال ملحة 
عن تاريخ العتوب يف القرين والنبارة والبحرين وعالقالم مع القو  احمللية واإلقليمية 

 يف ابلي  العريب خالل القرن الثامن عشر باالعتماد عل  الوثائق اهلولندية.
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 المصادر البريطانية
 
الربيطاين يف ابلي  العريب إىل القرن الساد  عشر، وذل  بعد أن ر ع تاريخ الو ود ي

املعروس باسم األرمادا عام سطول اإلسباين قامت البحرية الربيطا ية بتدمري األ
، وأصبحت ب ل  أكرب قوة بروتستنتية يف أوروبا، ا خالت السفن الربيطا ية 2988

.دس القضاه عل  احتكارهم سلسلة معارك لد الربتغاليا يف القرن السابع عشر 
مجيع الوسائق بريطا يا للحركة املالحية والت ارية يف الشرق، ويف الفرتة التالية ب لت 

املتاحة لديها الستبعاد كق من اهلولنديا والفر سيا من البحار الشرقية يف صراع 
استعمارز مرير استمر حس هناية القرن الثامن عشر لتصبح بعد ذل  أكرب قوة 

 تعمارية يف املشرق بوال القرن التاسع عشر. اس
وبعد أن أحكمت بريطا يا سيطرلا عل  اهلند تو هت حنو ابلي  العريب، 
حيث س ق أول توا د بريطاين يف منطقة ابلي  يف أوائق القرن السابع عشر واستمر 

ال . وبالتاا فإن املصادر الربيطا ية 2592حس اال سحاب العسكرز الربيطاين عام 
تقتصر عل  مرحلة حمددة من القرن السابع عشر أو الثامن عشر كما هي احلال مع 
املصادر األوروبية األخر  بق تستمر يف تس يق أحداا املنطقة دون ا قطاع ي كر 

 حس مطلع السبعينيات من القرن العشرين.
وقد كان التوا د الربيطاين يف بدايتخت حيمق الطابع الت ارز، حيث س لت 

، 2958ادر أول رحلة بريطا ية إىل البالط الفارسي برئاسة أ طوين شريا عام املص
وكان اهلدس منها احلصول عل  امتيازات وتسهيالت جتارية من قبق الشا ، وأعقب 
ه   احملاولة تأسيس شركة اهلند الشرقية الربيطا ية  و ب مرسوم من امللكة إلينابيث 

ل  البعثات الت ارية الف قام .ا ريتشارد ، ا توالت بعد ذ2200ديسمرب  12يف 
جنحت بعثة إدوارد   2229. ويف عام 2222و 2224ستريز و ون كروثر يف األعوام 

كو وك يف احلصول عل  موافقة الشا  عبا  األول عل  افتتال ممثليات إجنلينية جتارية 
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، 2260 يف أصفهان وشرياز، ا تأسست الوكالة الت ارية الربيطا ية يف  اس  عام
 ت  عنخت برد  2266وتكللت العالقات الفارسية الربيطا ية بتحالف عسكرز عام 

ومن  ذل  احلا بدأ الو ود الربيطاين حيمق بابعا  عسكريا   (2)الربتغاليا من هرمن.
ات ذريعة الدفاع عن املصاحل الت ارية وبدأت شركة اهلند الشرقية الربيطا ية تدعم 

يب، فاجتخت مندوبوها حنو البصرة وحصلوا عل  منايا من واليها و ودها يف ابلي  العر 
، و ت  عن ذل  ا دالع املنافسة با بريطا يا وهولندا عل  2240العثماين عام 

النفوذ الت ارز املدعوم باألسابيق العسكرية، وتطورت ه   املنافسة إىل حرب معلنة 
أن املنافسة االستعمارية  . وبالر م من ا تهاه احلرب إال2294-2296خالل الفرتة 

استمرت بوال القرن السابع عشر حس بدأ النفوذ اهلولندز يضمحق ات لربات 
املقاومة العربية يف منطقة ابلي . ويف املرحلة التالية سعت بريطا يا إىل مقاومة الو ود 
الفر سي عن بريق منع توبيد العالقات الت ارية والدبلوماسية با الفر سيا 

فرلت بريطا يا عل  سلطان مسقط توقيع اتفاقية  2958 يا، وملول عام والعما
يلتنم  و بها أن ال يسمح للسفن الفر سية بدخول ميناه مسقط وأن يقوم بطرد من 
يعمق يف خدمتخت من الفر سيا وأن غتنع عن منح الفر سيا أو اهلولنديا أز مركن 

  (6)ملمارسة  شابهم الت ارز يف عمان.
رتبط الو ود الربيطاين يف ابلي  العريب بشركة اهلند الشرقية الربيطا ية وقد ا

الف تنازل هلا مل  بريطا يا عن ميناه بوميب ومسح هلا بتكوين قوة عسكرية من  عام 
حلماية مصاحلها الت ارية يف الشرق، وعندما فشلت املشاريع الربيطا ية لغنو  2250

يف املنطقة، اجتهت األ  ار حنو البحرين، وك ل   هرمن بغية ا اذها مركنا  جتاريا  
_____________________________________ 

، املكتبددددة 0763-0622التنييييافس الييييدولي فييييي الخليييييا العربييييي (، 2582مصددددطف  عقيددددق ابطيددددب )( 2)
 .80-28عصرية، بريوت. ص. ص ال
تيياريخ الخليييا العربييي منييب العصييور اإلسييخمية حتييى أواخيير القييرن ( 2558اشددد أبددو زيددد ووداد النددابودة )ر  )6(

 .294-244، ديب. ص.ص التاسع عشر
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بوشهر الف قام الربيطا يون بتوقيع اتفاقية مع حاكمها ينيف عل  إقامة متثيق سياسي، 
بغرت التمثيق  2921وتأسست  و بها دار املقيمية الربيطا ية يف بوشهر عام 

بريطا يا ال ز تطور فيما بعد ليشمق النشاط العسكرز حيث قامت  (2)الت ارز،
، 2825بفرت توقيع سلسلة معاهدات مع مشيبات ابلي  ابتداه من عام 

وخضعت ه   املشيبات بصورة تدرجيية للحماية الربيطا ية الف استمرت حس 
السبعينيات من القرن العشرين. ولد  ا تقال املقيمية الربيطا ية من بوشهر إىل 

رة الربيطا ية يف ابلي  العريب، أصبحت البحرين مركنا  ل دا 2542البحرين سنة 
حيث يالحد الباحث يف األرشيف الربيطاين زيادة املادة املتعلقة بالبحرين الف 
أصبحت ترد إليها مجيع تقارير الوكاله املعتمدين يف أر اه ابلي ، كما أد  تدخق 
السلطات الربيطا ية يف املؤسسات القضائية احمللية واجلمارك و ريها من الشؤون 
الداخلية إىل توفري مادة وثائقية كبرية عن البحرين متتد )بصورة متفاوتة يف دقتها 
وح م تغطيتها( حس ما بعد االستقالل، حيث تستمر حس منتصف السبعينات من 

 القرن العشرين.
 

_____________________________________ 
 .299-292املر ع السابق، ص. ص )2(
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 المبحث األول: الوثائق البريطانية
 

غطيتها لفرتة بويلة متتد من متتاز الوثائق الربيطا ية عن  ريها من املصادر األوروبية بت
القرن الساد  عشر وحس هناية القرن العشرين، وبالتاا فإن كمية الوثائق الربيطا ية 
أكرب من  ريها ومصادر احلصول عليها متشعبة، ولعق أبرز األماكن الف غكن 

الف احلصول عل  الوثائق الربيطا ية منها هي اجملموعات احملفوظة يف املكتبة الربيطا ية 
اتفد بس الت وزارة اهلند، وك ل  األرشيف الوب  ال ز حيتوز عل  س الت 
وزارة ابار ية ووزارة البحرية و ريها من وزارات الدولة يف بريطا يا، وغكن تفصيلها 

 عل  النحو التاا:
 

 (2)(THE BRITISH LIBRARYالمكتبة البريطانية ) -أ
كتبات الوبنية يف العامل، فهي اتوز عل  تعترب املكتبة الربيطا ية من أكرب امل

مليون عنوان، ويتم إلافة حواا ثالثة ماليا عنوان إىل املكتبة كق  290أكثر من 
عام، وتنساب ه   املادة الضبمة من وثائق وكتب وخرائط ورسومات وتس يالت 

كيلو مرتا  كق   26كيلو مرتا  تنداد حواا   269وصور عل  مساحة تقدر بأكثر من 
مستبدم يوميا . ولعق التطور األبرز يف  22.000عام، ويستبدم املكتبة أكثر من 

تاريخ املكتبة بالنسبة للباحثا يف تاريخ البحرين وابلي  العريب من  أن فتحت أبوا.ا 
، وتنساب 2586، هو إلافة مكتبة وس الت وزارة اهلند إليها عام 2591عام 

يلو مرتا  من امللفات وصناديق األوراق، واتوز ك  24مادة ه   املكتبة عل  أكثر من 
عنوا ا  من  209.000ولدا  من الكتب وحواا  90.000عل  أكثر من 

_____________________________________ 
املكتبدددددة علددددد  اال رت ددددددت:  للمنيدددددد مدددددن املعلومدددددات حدددددول املكتبدددددة الربيطا يدددددة وفهارسدددددها غكدددددن مرا عدددددة موقدددددع )2(

www.bl.uk 



 
 
 

  52                          مقدمة في مصادر تاريخ البحرين الحديث والمعاصر

  

املبطوبات وابرائط، ومن أهم اجملموعات احملفوظة فيها: س الت شركة اهلند 
، ومن ا س الت وزارة اهلند الف أ يطت 2898-2200الشرقية الربيطا ية 
، 2549، واستمرت حس استقالل اهلند عام 2898ة إليها عام مسؤوليات الشرك

 ومن أهم وموعات ه ا القسم:
 

 (2)2524-2921س الت وزارة اهلند خالل الفرتة  -2
( رقعة  غرافية كبرية، منها IOR/Rتغطي ه   اجملموعة، الف يرمن هلا )

عراق وإيران ال ز القسم اباص بالبحر األمحر وشبخت اجلنيرة العربية ودول ابلي  وال
 25، وبينما يرمن الرقم 2524وتستمر الس الت فيخت حس عام  2921يبدأ من عام 
(، حيث IOR/R/15يرمن إىل دول ابلي  ) 29إىل عدن فإن رقم  60إىل مصر و

تولت وزارة اهلند اإلشراس عل  مجيع الشؤون اإلدارية والسياسية والعسكرية يف ابلي  
ا السياسيا يف بوشهر ووكالئها املعتمدين يف رتلف العريب عن بريق مقيميه

مشيبات املنطقة، ولعق أهم ملفات ه   اجملموعة هي ملفات املقيمية السياسية يف 
(، وك ل  ملف الوكالة IOR/R/15/1، ويرمن هلا بالرقم )2542-2921بوشهر 

 (، وتتضمن ه   اجملموعة س التIOR/R/15/2السياسية يف البحرين ات رمن )
الوكاالت الربيطا ية يف بوشهر والبحرين والكويت ومسقط والساحق املهادن خالل 

، ويتوفر ات ه ا القسم مملات من الوثائق الف تتحدا عن 2592-2921الفرتة 
البحرين من تقارير ومراسالت وس الت حماكم و ريها من الوثائق الف مت  شر الكثري 

 (6)منها فيما بعد.

_____________________________________ 
(1) Records received in London and incorporated in India Office 

Records. 

قام عبد العنين عبد الغ  بنشدر فهدر  يتضدمن عنداوين مهمدة جملموعدة مدن وثدائق الوكالدة السياسدية يف البحدرين، ( 6)
، الدد ز ريطانييية فييي تيياريخ الخليييا والجزيييرع العربيييةميين الوثييائق الب، مددن كتابددخت: 85-81وذلدد  يف الصددفحات 
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ىل مصدددر ال يقددق أ يددة عددن سدد الت املقيميددة السياسددية كمددا جتدددر اإلشددارة إ
 :( الف تغطدي الفدرتةIOR/R/15/3والوكيق املعتمد، وهو: وموعة س الت احملاكم )

ويف حددا اهددتم البدداحثون بالتقددارير السياسددية الصددادرة عددن املسددؤولا  ،2525-2545
هتمددددددام يف شددددددس مؤسسددددددات احلمايددددددة الربيطا يددددددة أ فددددددق البحددددددث العلمددددددي املعاصددددددر اال

( بددالر م ممددا اتدددوز 2545-2525بسدد الت حمدداكم البحددرين يف الوثدددائق الربيطا يددة )
عليدددددخت مدددددن معلومدددددات  ايدددددة يف األ يدددددة بالنسدددددبة لتددددددوين تددددداريخ البحدددددرين اال تمددددداعي 
واالقتصددادز، فقددد امتدددت السددلطة القضددائية الربيطا يددة علدد  اجلاليددة اهلنديددة املقيمددة يف 

الرعايدددا  دددري البحدددرينيا والقضدددايا املبتلطدددة، ومدددار   البحدددرين، وتوسدددعت لتشدددمق مجيدددع
الوكيددق املعتمددد السددلطة علدد  "اجمللددس العددريف" باالشددرتاك مددع احلدداكم، وهددو ولددس يضددم 
خنبددة مددن املددوابنا البحددرينيا وممثلددي اجلاليددات األخددر  للن ددر يف النناعددات الت اريددة يف 

ة" للن ر يف قضايا الغدوص. البحرين، وفرت الوكيق سلطتخت ك ل  عل  حمكمة "السالف
واتوز ه   اجملموعة النفيسة عل  س الت عدد من احملاكم أبرزهدا سد الت احملكمدة 
العليدددا واحملددداكم املبتلطدددة واحملكمدددة الدددف تقدددع ادددت اإلشدددراس املباشدددر للوكيدددق املعتمدددد، 
وتتضدددمن رتلدددف أ دددواع القضددددايا الدددف مت إصددددار احلكدددم فيهددددا خدددالل األعدددوام الثالثددددا 

، والدددف غكدددن مدددن خالهلدددا اسدددتعرات شدددس املوالددديع 2545و 2525تددددة مدددا بدددا املم
املتعلقة بالشؤون اال تماعية واألحوال الشبصدية وأولداع املدرأة البحرينيدة باإللدافة إىل 

 القضايا االقتصادية واملالية وما  شأ من إشكاالت وخالفات يف األسواق احمللية.
 

 (2)2590-2992بوزارة اهلند خالل الفرتة  س الت اإلدارة السياسية والسرية -6

                                                                            
، ويقدم الكتاب معلومات قيمة عدن الوثدائق اباصدة بدابلي  العدريب يف 6002 شر  مركن زايد للرتاا والتاريخ سنة 

 س الت وزارة اهلند واألرشيف الربيطاين العام.
(1) Political and Secret Department Records 1756-1950 
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(، وتنقسم إىل قسما: حملي وخار ي  حيث L/p&Sيرمن هلا باألحرس: )
يتعلق احمللي منها بالشؤون الداخلية للهند، ويتناول ابار ي من ه   الوثائق 
العالقات مع الدول األخر  يف الشرق األوسط و نوب شرقي آسيا والصا وروسيا، 

وثيقة تتعلق بالبحرين، ات  690ور يف ه   اجملموعة عل  أكثر من وغكن العث
(، ومن لمن ه   اجملموعة L/P&S/10-11-12-16-20الرموز الفرعية: )

، وك ل  خالل الفرتة 2891-2802مراسالت تتعلق بشؤون ابلي  خالل الفرتة 
2891-2504. 

 
 (2)(THE NATIONAL ARCHIVES)األرشيف الوطني  -ب

بعد دم  كق من دار الوثائق العامة  6001شيف الوب  عام تأسس األر 
(Public Records Office( وهيملة املبطوبات العامة )Historical 

Manuscripts Commission وحيتوز عل  رطوبات تارخيية تر ع إىل القرن )
احلادز عشر امليالدز باإللافة إىل وثائق احلكومة وس الت احملاكم الربيطا ية. 

ن العثور يف ه ا األرشيف عل  العديد من الوثائق اباصة بالبحرين يف رتلف وغك
وزارات الدولة، ومن أ ها س الت وزارة ابار ية الربيطا ية الف تولت سلطة 
اإلشراس عل  شؤون ابلي  العريب من  سبعينيات القرن التاسع عشر، وخاصة منها 

ل  ابلي  العريب يف القرن التاسع عشر، الربيطاين ع -ما يتعلق بالتنافس العثماين 
وك ل  تقارير وزارة ابار ية الربيطا ية عن سياسالا العامة جتا  فار  وعالقالا 

(، ومن أ ها: امللفات الف FO شيبات ابلي  العريب، ويرمن هل   الوثائق بالرمن )
بالبحرين . وال تقتصر الوثائق اباصة 206و 192، 648، 20، 98امق األرقام 

_____________________________________ 
د مددددددددددددددن املعلومددددددددددددددات حددددددددددددددول األرشدددددددددددددديف الددددددددددددددوب  الربيطدددددددددددددداين غكددددددددددددددن مرا عددددددددددددددة موقعددددددددددددددخت الرمسددددددددددددددي: ملنيدددددددددددددد )2(

www.nationalarchives.gov.uk 
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عل  ه   اجملموعة بق غكن العثور عل  املنيد من التقارير عن البحرين يف ملفات 
( باإللافة إىل HC( وك ل  يف س الت ولس العموم )ADMوزارة البحرية )

 العديد من ملفات األوراق اباصة. 
أما امللفات الف تتعلق بتاريخ البحرين يف األرشيف الوب  خالل القرن 

 فهي كثرية ومتنوعة وغكن تفصيق أهم وموعالا فيما يلي:  العشرين
 

 (2)(:FCOس الت وزارة ابار ية ومكتب الكومو ويلث ) -2
(، وتتضدددمن FCO/8تقددع مع دددم امللفدددات اباصدددة بدددالبحرين ادددت تصدددنيف )

مملددات امللفددات الددف تتندداول رتلددف الشددؤون الداخليددة وابار يددة  ففددي الشددأن ابددار ي 
عل  عدد كبدري مدن امللفدات حدول االدعداهات الفارسدية بدالبحرين، وكد ل  غكن العثور 

عدددددن العالقدددددات مدددددع الددددددول اجملددددداورة وبددددداألخيف منهدددددا مدددددا يتعلدددددق بالنناعدددددات احلدوديدددددة 
واالتفاقيات اباصة بتحديد امليا  اإلقليمية للبحرين، وغكن العثور عل  ملفات تتناول 

ة إسددرائيق، كمددا تتددوفر مددادة وافيددة عددن موقددف البحددرين مددن القضددية الفلسددطينية ومقابعدد
العالقدددات بدددا بريطا يدددا والبحدددرين ومدددا يتعلدددق .دددا مدددن اتفاقيدددات معاهددددات ثنائيدددة بدددا 

 البلدين.
أما عل  الصعيد احمللي فتتوفر س الت عديدة حدول األولداع االقتصدادية يف 

سددترياد البحددرين، وصاصددة عددن الثددروة النفطيددة فيهددا وعددن الصددناعات املبتلفددة وحركددة اال
والتصدير باإللافة إىل السياسة اجلمركيدة وحركدة املواصدالت البحريدة واجلويدة، باإللدافة 
إىل العديد من امللفات حول األولاع السياسدية واألمنيدة، خاصدة يف مرحلدة االسدتقالل 
ومددا رافقهددا مددن إ ددراهات تسددليم مجيددع السددلطات إىل أ هددنة اإلدارة احملليددة عقددب قددرار 

_____________________________________ 
(1) Records of the Foreign and Commonwealth Office and 

predecessors. 
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. ولعددق 2592وولدع قيددد التنفيدد  عددام  2528طدداين الدد ز صدددر عددام اال سدحاب الربي
امللفات الف  الت شهرة أوسدع مدن بدا مجيدع هد   املدادة الوثائقيدة هدي التقدارير السدنوية 

واسدتمرت حدس  شدر التقريدر األخدري ابداص بدالبحرين  2502الف ابتدأ العمدق .دا عدام 
 .  2594لعام 

 

 (2)(:FOس الت وزارة ابار ية ) -6
اتددوز ملفددات وزارة ابار يددة الربيطا يددة علدد  عدددد كبددري مددن الوثددائق املتعلقددة بددالبحرين 

 ومن أ ها: 
 

(: واتوز عل  عدد كبري من امللفدات حدول األولداع الداخليدة FO/371وموعة ) -
يف البحرين وعن العالقات ابار ية والنناعات احلدودية، وك ل  حول املينا ية السدنوية 

لعسددددكرية والعمالددددة األ نبيددددة وشددددركة بددددابكو، باإللددددافة إىل ملفددددات تتندددداول والقددددوات ا
الشدددؤون القا و يدددة والصدددحية واإلحصدددائيات السدددكا ية وشدددؤون األسدددرة احلاكمدددة وقضدددايا 
التعلدديم، و ريهددا مددن امللفددات الددف تتعلددق بالشددؤون الداخليددة بددوال الفددرتة الددف خضددعت 

 ل  تقدارير زيدارات املسدؤولا الربيطدا يا إىل فيها البحرين للحماية الربيطا ية، ومنها كد
البحدددرين وحمالدددر اال تماعدددات الدددف عقددددت يف أثنائهدددا، و ريهدددا مدددن امللفدددات اباصدددة 

 بالشؤون ابار ية للبحرين وعالقالا مع الدول اجملاروة. 
 

(: واتددوز علدد  عدددد مددن امللفددات الددف تتندداول العالقددات بددا FO/1016وموعددة ) -
واحلددددود البحريدددة بينهمدددا، وعدددن ترتيبدددات االسدددتقالل الدددف بددددأت ت هدددر  البحدددرين وقطدددر

، وما يتعلق بالشؤون اإلدارية للمقيم السياسدي الد ز ا تقدق 2592بصورة والحة عام 
 .2542من بوشهر إىل البحرين من  عام 

 

_____________________________________ 
(1) Records created and inherited by the Foreign Office.  
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(: وتتضدددددمن عدددددددا  مدددددن املعاهددددددات الدددددف أبرمتهدددددا البحدددددرين مدددددع FO/93وموعدددددة ) -
ومددا  ددت  عنهددا مددن إلغدداه مجيددع  2592ا اتفاقيددة الصددداقة والتعدداون عددام بريطا يددا، وأ هدد

( ومدا تبعهدا مدن 2592-2880االتفاقيات السدابقة بدا الطدرفا خدالل فدرتة احلمايدة )
ترتيبددات إلددافية ومالحددق مهمددة، وكدد ل  املعاهدددات الددف أبرمتهددا البحددرين مددع كددق مددن 

يدام االاداد وسدلطنة عمدان، وكد ل  مدع اململكة العربية السعودية وإمارات ابلي  قبدق ق
 من مات األمم املتحدة ومنها اليو يسيف. 

كمدددا تتدددوفر ملفدددات أخدددر  ادددت تصدددا يف رتلفدددة تتعلدددق بالقواعدددد العسدددكرية 
 واملدار  اإلجنلينية واملوظفا الربيطا يا يف البحرين و ريها من الس الت.

 

 (2)(:ODس الت التطوير ابار ي ) -1
موعددة علدد  عدددد مددن السدد الت املتعلقددة باملعو ددات الربيطا يددة اتددوز هدد   اجمل

للبحددرين، باإللددافة إىل تقددارير عددن التطددور الدد ز بددرأ يف البحددرين يف ودداالت الصددناعة 
وحركدددة الطدددريان املدددددين، و ريهدددا مددددن حمالدددر اال تماعددددات املدو دددة خددددالل زيدددارة بعدددد  

 لبحرين. املسؤولا الربيطا يا يف وزارة التطوير ابار ي إىل ا
 

 (6)(BTس الت  رفة الت ارة ) -4
اتدددوز سددد الت  رفددددة الت دددارة الربيطا يددددة اباصدددة بدددالبحرين علدددد  عددددد مددددن 
امللفددددات املتعلقددددة باحلركددددة الت اريددددة الربيطا يددددة، وخاصددددة منهددددا السددددفن الددددف تتوقددددف يف 
ن البحرين لد  دخوهلا ميا  ابلي  وك ل  الطائرات الت ارية الف تتوقدف فيهدا وتتضدم

قوائم بأمساه الركاب وكشوفات بالبضدائع وبعد  األ شدطة الدف مارسدها الت دار يف تلد  
الدددددرحالت كمدددددا تتضدددددمن بعددددد  االتفاقيدددددات الت اريدددددة املربمدددددة بدددددا بريطا يدددددا والبحدددددرين 

_____________________________________ 
(1) Records created or inherited by the Department of Technical Co-

operation, and of successive Overseas Development bodies. 

(2) Records of the Board of Trade and of successor and related bodies. 
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باإللددددافة إىل حمالددددر ا تماعددددات مددددع املسددددؤولا يف البحددددرين ملناقشددددة قضددددايا التعدددداون 
 حركة الطريان.  الت ارز، وخاصة فيما يتعلق بتسهيق

  

 (2)(BWس الت القنصلية الربيطا ية ) -9
اتددوز علدد  عدددد مددن السدد الت املتعلقددة بأ شددطة القنصددلية الربيطا يددة ودورهددا 
يف واالت البحوا والتطوير يف البحرين و ريها من الددول )الكويدت، قطدر، اإلمدارات 

السدددنوية حددددول األعمددددال العربيدددة املتحدددددة، عمددددان(، باإللدددافة إىل املراسددددالت والتقددددارير 
 واأل شطة الف قامت .ا القنصلية هناك. 

 

 (6)(Tس الت وزارة املالية ) -2
اتوز عل  ملفات خاصة باالتفاقيات اباصة بولع اجلنيخت االسدرتلي ، وعدن 
األ شددددطة املاليددددة املتعلقددددة بدددداحلواالت املصددددرفية والصددددرس األ ندددديب، باإللددددافة إىل بعدددد  

 ركة املالية الداخلية واملينا ية السنوية للبحرين.التقارير املتعلقة باحل
 

 (1)(AIRس الت وزارة الطريان ) -9
تتضمن س الت عن دور الطدريان امللكدي الربيطداين يف منطقدة ابلدي  العدريب، 
وعدددن النيدددارات الدددف قدددام .دددا بعددد  مسدددؤوا الدددوزارة إىل املنطقدددة وا تماعدددالم باحلكدددام 

يات وأرقدددام رتلفدددة تتعلدددق بالقواعدددد العسدددكرية اجلويدددة يف احملليدددا، باإللدددافة إىل إحصدددائ
 املنطقة.

 

_____________________________________ 
(1) Records of the British Council. 

(2) Records created and inherited by HM Treasury. 

(3) Records Created and inherited by the Air Ministry, the Royal Air 

Force, and related bodies. 
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 (2)(PREMس الت مكتب رئيس الوزراه ) -8
اتددوز سدد الت مكتددب رئدديس الددوزراه علدد  عدددد حمدددود مددن امللفددات اباصددة 

 بالبحرين ومنها عل  سبيق املثال: 
ع رؤساه احلكومدة يف زيارات املسؤولا البحرينيا إىل بريطا يا وحمالر ا تماعالم م -

 بريطا يا.
مسددددتقبق القواعدددددد العسدددددكرية الربيطا يدددددة يف البحدددددر املتوسدددددط وابلدددددي  العدددددريب عقدددددب  -

 اال سحاب الربيطاين من ه   املنابق.
 املوقف الرمسي الربيطاين من االدعاهات الفارسية يف البحرين. -
عددددريب، وإدارة حركددددة تقددددارير متنوعددددة عددددن السياسددددة العسددددكرية الربيطا يددددة يف ابلددددي  ال -

املالحدددة اجلويدددة عقدددب اال سدددحاب الربيطددداين، والرتتيبدددات العسدددكرية واملاليدددة الناجتدددة عدددن 
 .2592اال سحاب الربيطاين من البحرين عام 

كما يتوفر يف األرشيف الربيطاين عددد قليدق مدن السد الت اباصدة بدالبحرين 
 يف كق من: 
 

 MINT)(6)(س الت دار الضرب ]س  العملة[  -5
 
 (1)(LABس الت وزارة العمق ) -20

 
 (2)(COس الت وزارة املستعمرات ) -22

_____________________________________ 
(1) Records of the Prime Minister's Office. 

(2) Records of the Royal Mint. 

(3) Records of the Department responsible for labour and employment 

matters and related bodies. 
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 (6)(DEFEس الت وزارة الدفاع ) -26

 و ريها من الس الت.
 
 

                                                                            
(1) Records of the Colonial Office, Commonwealth and Foreign and 

Commonwealth Offices, Empire Marketing Board, and related bodies.  
(2) Records of the Ministry of Defence. 
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 المبحث الثاني: كتب الجغرافيا البحرية والرحخت
 

أتال اتساع اإلمربابورية الربيطا ية يف الشرق فرصة تنقق العديد من البحارة والرحالة 
يطا يا با أر اه البحار اجلنوبية، حيث قام العديد منهم برحالت مروا من الرب 

خالهلا بابلي  العريب، وتعرلوا لوصف الت معات السكا ية يف ساحليخت العريب 
والفارسي، وادثوا عن احلركة الت ارية واملالحية يف املنطقة، تاركا وموعة مؤلفات 

البحرين خالل الفرتة املمتدة من القرن السابع  غكن االستفادة منها يف تدوين تاريخ
 عشر وحس مطلع القرن العشرين، وغكن تقسيم املادة اجلغرافية إىل قسما: 

 
 كتب الجغرافيا البحرية  -أ

وهي وموعة من املؤلفات الف صنفها البحارة الربيطا يون عن  غرافية ابلي  
  شر اجلنه األكرب من ه   وما رمسو  من خرائط ودو و  من معلومات، وقد مت

األماا يف س الت البحرية الربيطا ية ومرية بوميب وك ل  س الت البحرين، وقد 
مت احلديث عن بعضها بتوسع يف قسم الوثائق املنشورة، ومن أهم البحارة ال ين 

 تعرلوا للحديث عن البحرين ووصفها:
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 (2)(2825الكابنت فوسرت سادلر ) -2
نيرة العربية مر فيها عل  القطيف ووصف عدة موا ئ يف قام برحلة عرب اجل

ابلي  العريب إىل أن وصق إىل البحر األمحر وادا أثناه رحلتخت عن عتوب البحرين 
 والكويت وادا عن أ ساب بع  القبائق العربية يف املنطقة. 

 
 (6)(2865القبطان  ورج بار ن بروكس ) -6

ية وقام خالل فرتة خدمتخت بعدة خدم القبطان بروكس يف البحرية اهلند
رحالت عرب ابلي  العريب، وادا يف كتابخت بتفصيق عن مهنة الغوص يف البحرين، 

 6410حيث قدر عدد الغواصا يف تل  الفرتة بثالثا ألف يعملون عل  منت 
سفينة من رتلف األح ام، كما تعرت لوصف أسطول الشيخ عبد اهلل بن أمحد آل 

السفن احلربية اجملهنة لديخت آ  اك صمسة سفن، واستدرك قائال  بأن  خليفة، مقدرا  عدد
الشيخ عبد اهلل: "يستطيع أن جيهن مخسة عشر إىل عشرين سفينة أخر  يف حالة 
 الطوار "، وأشار إىل أن سلطة آل خليفة يف البحرين متتد إىل حوار وشبخت  نيرة قطر.

 

_____________________________________ 
(1) Sadlier, G. F. (1866 ) 'Journey from Katif to Yambo. 1819'. 

Transactions of the Literary Society of Bombay, 3, 1823. New 

edition Bombay 1866: `Diary of a journey across Arabia in 1819'. 
، رحليية ىلييى الجزيييرع العربييية( 6009وقددد قددام عيسدد  أمددا ةهددد كبددري لرتمجددة هدد ا العمددق، ا  ددر:  ددورج سددادليري )

 شر، بريوت.ترمجة عيس  أما، املؤسسة العربية للدراسات والن

(2) Brucks, G. B. (1856) `Memoir descriptive of the navigation of the 

Gulf of Persia, with brief notices of the manners, customs, religion, 

commerce and resources of the people inhabiting its shores and 

islands'. Bombay Selections, XXIV, Bombay. 
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 (2)(2826البحار  يمس هورسربغ ) -1
ربغ عن  غرافية البحرين، واصفا  الطريق البحرية إليها ولحالة ادا هورس

امليا  حوهلا وحركة الريال واملد واجلنر، كما أشار إىل و ود األش ار الكثيفة يف 
اجلنيرة، ولكنخت و د الوصول إىل البحرين صعبا  دون االعتماد عل  مرشدين حمليا أو 

 ين يعرلون خدمالم مقابق بضعة رق صيد اللؤلؤ الااالستعا ة بالغواصا يف زو 
 روبيات.
وهناك العديد من املؤلفات الف ال تقق أ ية عن سابقتها، ولكن اجملال ال  

ودالرغبق  (6)(،2968يتسع للبوت يف تفاصيلها، ومنها ما دو خت كتلر )
وك ل  وصف رحلة  4(،2806والدليق البحرز ال ز صنفخت إملور ) (1)(،2982)

_____________________________________ 
(1) Horsburgh, J. (1862) India Directory; or, Directions for sailing to 

and from the East Indies, China, New Holland, Cape of Good Hope, 

Brazil, and the adjacent ports, compiled chiefly from original journals 

at the East India House, and from observations and remarks, made 

during twenty one years experience navigating in those seas. 3rd 

edition. London, Kingsbury, Parbury & Allen, 1826 (2 vol. in 1). Vol. 

I, pp. 279-319: Gulf, winds and currents. Instructions nautiques sur les 

mers de l'Inde. Traduction francaise par Le Predoux. Paris 1862, 3e 

ed., 2e partie: Golfe Persique. 

(2) Cutler, N. (1728) General Coasting Pilot, containing directions 

for sailing into and out of, the principal ports and harbours through out 

the known world. With a set of sea charts, etc... London, printed 

for Knapton, 1728. Appended to 'Atlas Maritimus & Commercialis', 

1728. 

(3) Dalrymple, A. (1786) A Collection of Plans of Ports in the East 

Indies. Published in 1774, 1775, 1782. An Account of navigation 

between India and the Gulph of Persia at all seasons with Nautical 

Instructions for that Gulph, by Lieutenant John McCluer. Published at 

the charge of the East India Company. 

(4) Elmore, H. M. (1802) The British Mariner's Directory and Guide to 

the trade and navigation in the Indian and China Seas. London. 
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اهلند إىل البحر األبي  املتوسط مرورا  بالعراق وابلي  العريب  الكابنت دو ال  من
وقد مت  شر العديد من ه   امل كرات لمن وثائق وزارة اهلند، ومرية  (2)(،2859)

 بوميب.
 

 كتب الرحالة البريطانيين  -ب
 

 (6)(2998إدوارد آيفن ) -2
رج يف وصق الرحالة اإلجنلينز آيفن إىل  نيرة خ 2998مار  عام  10يف 

رحلتخت من اهلند عرب ابلي  العريب مت ها  حنو البحر األبي  املتوسط،  و نل مع رفاقخت 
السبعة يف ليافة املقيمية اهلولندية يف اجلنيرة حيث قابلوا املقيم اهلولندز هناك فردري  
 يبهاوزن وبلبوا منخت مساعدلم ليكملوا سفرهم إىل حلب، فنصحهم بأن يت نبوا 

أن يلتحقوا عولا  عن ذل  بقافلة متر بالقرين مت هة إىل حلب، ومن بريق البصرة و 
ا قام  يبهاوزن بالتفاوت مع شيخ الكويت مبارك الصبال لتوصيلهم إىل الو هة الف 
يريدوهنا  يابة عنهم، وبعد اإلقامة عدة أيام يف ليافة املقيم اهلولندز وفشق 

مبارك قرر الوفد متابعة الرحلة عرب املفاولات بسبب السعر الباهد ال ز بلبخت الشيخ 
الطريق التقليدز. ويف ه   األثناه قدم الرحالة اإلجنلينز آيفن وصفا  دقيقا  عن العتوب 
يف الكويت و شابهم الت ارز يف شقيخت الربز والبحرز، وقد كان اجلرال الربيطاين 

_____________________________________ 
(1) Douglas, J. A. Capt. (1897) Journey from the Mediterranean to 

India. Report on a journey from India to the Mediterranean, via the 

Persian Gulf, Baghdad and the Euphrates valley, including a visit to the 

Turkish dependency of al Hasa. Simla, G.C.P., 1896.  

(2) Edward Ives (1773) A Voyage from England to India, London, 

pp. 207, 222-225. 
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 شرها ب.ج. بيكوت لمن ه ا الوفد وقدم بدور  وصفا  هل   الرحلة يف يومياتخت الف 
 2سلوت يف كتابخت  شأة الكويت.

 
 (6)(2840ج. ر. ويلستد ) -6

، و شرها ات عنوان: "رحالت إىل مدينة 2840قام ويلستد برحلتخت عام 
ابلفاه عرب ابلي  العريب والبحر املتوسط"، وقد مر خالل رحلتخت بالبحرين وذكر بأن 

ا د بكثافة يف مغاصات سكاهنا يستبدمون سفنهم اباصة يف موسم الغوص، وتتو 
اللؤلؤ الواقعة با البحرين والقطيف، والف ينشط فيها الغوص يف موسم الصيف يف 
يوليو وأ سطس وحس متصف سبتمرب، كما أشار إىل أن شيخ البحرين يفرت لريبة 

دوالرات عل  كق سفينة حسب ح مها، والحد كثرة األربال الف  9-1ترتاول با 
حسب تقدير  حواا  2840   املهنة  فقد بلغت حصيلة عام جتنيها البحرين من ه

أربعة ماليا دوالر، وقد وصف  نيرة البحرين بكثرة ابضرة الف تكسوها أكثر من 
ر إىل ازدياد أ ية البحرين مع مرور النمن   را  بصوبة اشأأز مكان يف ابلي ، و 

ها الرائعة، كما قدر سكان تربتها ووفرة مياهها الع بة وحماصيلها املتنوعة وموا مل
 البحرين آ  اك صمسة آالس  سمة.

 

_____________________________________ 
 .299-294، مر ع سابق، ص.ص نشأع الكويت( 6001را ع سلوت، ب.ج. ) )2(
آن ابلدي "، ، بعنوان: "رحالت عل  شط2558ا  ر البحث ال ز  شر عن ه   الرحلة يف ولة الوثيقة سنة  )6(

(: 2556، مركددن الوثددائق التارخييددة، البحددرين، وكدد ل  مددث علددي أبددا حسددا )2558، يندداير 11، عمجليية الوثيقيية
 .92-94، ص. ص. 2556، يوليو 62، عمجلة الوثيقة"البحرين كما يراها الرحالة الغربيون"، 
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 (2)(2821ويليام بل ريف ) -1
 ريف برحلة مر من خالهلا باجلنيرة العربية فتحدا عن األفالج ا لقام ب

عرج إىل شبخت  نيرة قطر فوصف مدينة الدوحة وسكاهنا ال ين قدر عددهم مواا 
خليفة(، ا ادا عن الطريق البحرز من آل  890 سمة )منهم حواا  62000

من قطر إىل البحرين، ووصف  نيريت احملرق واملنامة والبيوت املو ودة فيهما، كما 
ميال  وعرلها مواا  90ادا عن املنات يف البحرين وقدر بول  نيرة املنامة مواا 

ن مندهرة  صف بوهلا، كما ادا عن املنت ات النراعية واحلركة الت ارية الف مل تك
يف حينها، وادا ك ل  عن مهنة الغوص الف تنبرط فيها مملات القوارب والسفن.  
كما الحد ازدحام املقاهي الف كا ت ممنوعة يف األرالي السعودية، ويتمين بل ريف 
بوصفخت للحياة اال تماعية يف البحرين من حيث عناصر اجملتمع وبنيتهم اجلسما ية 

دهم، وادا ك ل  عن أهم اآلثار التارخيية يف البحرين، وعادات أهق البحرين وتقالي
 وقدر وموع القر  فيها مواا مثا ا قرية.

 
الف -واحلقيقة هي أن مصادر اجلغرافيا البحرية وكتب الرحالة الربيطا يا 

تقدم لنا مادة اقتصادية وا تماعية ال تتوفر يف  -دون مع مها يف القرن التاسع عشر
اسالت الرمسية يف س الت وزارة اهلند ووزارة ابار ية الربيطا ية، وينبغي التقارير واملر 

أن يضع الباحثون يف اعتبارهم أ ية استقصاه تاريخ البحرين اال تماعي واالقتصادز 

_____________________________________ 
(1) Palgrave, W.G.(1863) Narrative of a year's journey through 

central and eastern Arabia (1862-63). London and Cambridge, 

1866. Personal narrative of a year's journey through central and 

eastern Arabia. 1862-63. London, Macmillan and co. 

رحلدة شداهد ( "2582غكن ك ل  مرا عة البحث ال ز  شر عن ه   الرحلة يف ولدة الوثيقدة: بل ريدف، و.ج. )
، مركدددن الوثدددائق 2582، يوليدددو 5، عمجلييية الوثيقيييةعدددام"،  200عيدددان لل نيدددرة العربيدددة والبحدددرين منددد  أكثدددر مدددن 

 .296-208التارخيية، البحرين، ص.ص 
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من ه   املصادر و ريها من املؤلفات الف ال يتسع اجملال للتفصيق فيها، وغكن ذكر 
 أ ها فيما يلي: 

(: "رحلة برية عل  شوابئ ابلي  الفارسي من بوشهر إىل 2829)رحلة كولفيق  -
 (2)لن ة".

 (6)(: "عرب تركيا اآلسيوية، رحلة من بوميب إىل البوسفور".2898رحلة  ريز ) -
 (1)(: "رحلة إىل جند، مهد العرق العريب".2882رحلة بلنت ) -
عن بريق هنر  رحلة من البحر األبي  املتوسط إىل بوميب"(: 2854رحلة كوبر ) -

 (4)."الفرات واجلنيرة وابلي  العريب
 

_____________________________________ 
(1) Colvill, W. H. (1867) 'Land journey along the shores of the 

Persian Gulf, from Bushire to Lingah'. Proceedings of the Royal 

Geographical Society, XI. 

(2) Geary, G. (1878) Through Asiatic Turkey. Narrative of a journey 

from Bombay to the Bosphorus. London, S. Low, etc., 1878. 2 vols., 

front., plates, fold map. 579p. With appendices, New York. 

(3) Blunt, A. (1881) A pilgrimage to Nejd, the Cradle of Arab 

Race. A visit to the court of the Arab emir and 'our Persian 

Campaign'. by Lady Anne Blunt. London, J. Murray, 1881, 2 vols 

with maps, portraits, & illust. from the author's drawings. 
(4) Cowper, H. S. (1894) Through Turkish Arabia. A Journey from 

the Mediterranean to Bombay by the Euphrates and Tigris valleys 

and the Persian Gulf. London, W. H. Allen. 
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 المبحث الثالث: المجموعات الوثائقية المنشورع
 

 الت الوثائق الربيطا ية اهتماما  أكرب من أز وثائق أوروبية أخر  وذل  بسبب عناية 
الربيطا يا بنشر وثائقهم التارخيية املتعلقة بإمربابوريتهم الشرقية، كما ساعد عل  
ذل  ا تشار اللغة اإلجنلينية وسهولة تداوهلا باملقار ة مع اللغات الربتغالية واهلولندية 
والفر سية إىل حد ما، و تي ة ل ل  فقد تركنت أ لب األماا يف تاريخ البحرين 
وابلي  العريب عل  الوثائق الربيطا ية   را  لتوفرها يف املكتبات العامة وسهولة تداوهلا 

ثا، ومن أهم ما غكن اإلشارة إليخت من الوثائق الربيطا ية املنشورة ما من قبق الباح
 يلي:

 
 (2)حوليات شركة الهند الشرقية( 2820 ون برو  ) -2

( الف 2800-2200تعترب سلسلة حوليات شركة اهلند الشرقية الربيطا ية )
سع ، مصدرا  أساسيا  حيتوز عل  وثائق مهمة عن التو 2820 شرها  ون برو  عام 

الربتغاا والتوا د اهلولندز وابطط الربيطا ية املتعلقة بتثبيت مركنها الت ارز يف 
 منطقة ابلي  العريب.

 
 (6)مختارات من سجخت حكومة بومباي(  2892توما  هيوز )  -6

تعد ه   اجملموعة من أهم املرا ع اباصة مكومة اهلند الربيطا ية وسياسدتها يف ابلدي  

_____________________________________ 
(1) Bruce, J. (1810) Annals Of The Honorable East India Company 

1600-1800, London. 
(2) Hughes, T. R. editor (1856), Selections from the records of the 

Bombay Government, New Series n. XXIV. Historical and other 

information connected with the province of Oman, Muscat, 

Bahrain and other places in the Persian Gulf . Bombay.  
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علددد  مدددا دو دددخت املقيمدددون السياسددديون يف بوشدددهر وأبدددرزهم: واردن الددد ز   العدددريب واتدددوز
، 2812-2860، وهينيق ال ز كتدب عدن الفدرتة 2828-2959كتب خالل الفرتة 

، وأخددددريا  ديسددددربو الدددد ز  طددددت  2844-28168وكيمبددددق الدددد ز كتددددب حددددول الفددددرتة 
ت ، باإللدددددافة إىل وموعدددددة مدددددن املعاهددددددات واملراسدددددال2891-2849كتاباتدددددخت الفدددددرتة 

 املبتصة باملالحة يف ابلي  العريب.
 
 (2)تاريخ البحرية الهندية( 2899لو،  . ر. ) -1

ومدددات هدددام عدددن النشددداط البحدددرز الربيطددداين يف ابلدددي  ليعتدددرب هددد ا الكتددداب مصددددر مع
العدددريب ويتضدددمن عمليدددات املسدددح املتعاقبدددة للبلدددي ، وجتددددر اإلشدددارة إىل أن القليدددق مدددن 

يدددة البحريدددة يف بدددوميب كمصددددر أساسدددي مدددن مصدددادر تددداريخ البددداحثا قدددد تنبهدددوا إىل أ 
ابلي  العريب، حيث عمق  هاز مرية بوميب يف املنطقة كقدوة شدربة و اقدق للربيدد، ويف 
بعددد  األحيدددان كقدددوة عسدددكرية لددداربة، كمدددا أعدددد العددداملون فيدددخت دراسدددات يف املسددداحة 

توسدن الد ز  شدر  يف   وكتبوا تقارير علمية عن اجملتمعات العربيدة يف ابلدي . ويعدد مدث
مدددن اجلهددود القليلدددة الدددف بددد لت للتعريدددف بأ يدددة مريدددة  البحيييرين عبييير العصيييوركتدداب: 

وجتددر اإلشدارة إىل أن سد الت  (6)بوميب كمصدر من مصادر تاريخ البحرين احلديث،
، ومتدددت اإلشدددارة هلدددا 2585مريدددة بدددوميب قدددد  شدددرت يف مخسدددة ولددددات صددددرت عدددام 

 ا .لمن أعمال أ درو كوك أد 
 

_____________________________________ 
(1) Low, C.R. (1992), History of the Indian Navy 1613-1863, 

Archive Editions, Archive International Group, Switzerland. 

(2) Tuson P. (1993), “ Some British views of Bahrain: the work of 

the Bombay Marine and Indian Navy, 1785-1863”, in A. Al-Khalifa 

and M. Rice, edt. (1993); Bahrain through the ages, the History, Kegan 

Paul International, London and New York, pp. 525-547.  
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 (2)السجخت الرسمية( 2884-2898 ويق سايننبرز ) -4
يعد املؤرت اإلجنلينز سايننبرز من أوائق املؤرخا الربيطا يا ال ين اهتموا 
بنشر الوثائق الربيطا ية املتعلقة بالصراع االستعمارز األورويب يف الشرق، فقد قام 

عن الس الت  باإلشراس عل   شر أربع ولدات 2884-2898خالل األعوام 
 . 2265وحس عام  2921احلكومية اباصة بالشرق للفرتة املمتدة من عام 

 
  (6)سجخت شركة الهند الشرقية( 2851فوسرت وبريدوود ) -9

قام كال  من فوسرت وبريدوود بتتبع خط  سايننبرز، حيث توليا يف سنة 
الشرقية خالل  شر وموعة من املراسالت والس الت املتعلقة بشركة اهلند  2851
، ويف مطلع القرن العشرين  شر فوسرت كتابا  آخر بعنوان: 2225-2200الفرتة 

-2228يقع يف ثالثة عشر ولدا  تغطي الفرتة  الوكاالت اإلنجليزية في الهند
، وتلقي ه   الوثائق الضوه عل  مرحلة اهنيار الو ود الربتغاا يف ابلي  2225

ز الربيطاين باإللافة إىل ظهور القو  العربية يف املنطقة العريب واحتدام الصراع اهلولند
  وعل  رأسهم دولة اليعاربة.

 
 
 

 (2)ملخص الخليا( 2508-2501سلداهنا، ج. أ. ) -2

_____________________________________ 
(1) Sainsbury, W. N. editor (1878-84),Calendar of State Papers, 

Colonial Series, East Indies. 1513-1616, 1617-1621, 1622-1624, 

1625-1629. 4 vols.. Published by the Record Office. 
(2) Birdwood, G. and Foster, W. (1893) The Register of letters, etc. 

of the Governor and Company of Merchants of London trading 

into the East Indies (1600-1619). 



 
 
 

  72                          مقدمة في مصادر تاريخ البحرين الحديث والمعاصر

  

 2508 -2501 شرت األ ناه الثما ية عشر هل ا الكتاب خالل األعوام 
 وتستمر حس مطلع وتتعلق باملشاريع األوىل لشركة اهلند الشرقية اباصة بابلي  العريب

، وفيخت 2582القرن العشرين. وقد أعيدت بباعة ه ا الكتاب يف مثان ولدات عام 
، وك ل  املراسالت 2800-2200مادة رتارة من مراسالت بومباز خالل الفرتة 

، وتقارير عن جتارة الرقيق، 2891-2802املتعلقة بابلي  العريب خالل الفرتة 
ه ابلي  العريب، باإللافة إىل قسم عن شؤون وتتضمن مراسالت خاصة بنعما
 .2504-2894البحرين بصفة خاصة خالل الفرتة 

 
الفهيييرس الجغرافيييي للخلييييا العربيييي وعميييان ووسييي  ( 2508لدددورغر، ج. ج. ) -9

 (6)الجزيرع العربية
، بتكليددف مددن حكومددة دليييل الخلييياولددع لددورغر كتابددخت الشددهري الدد ز اشددتهر باسددم: 

 2529 قسما: أحد ا تدارخيي واآلخدر  غدرايف، ا أعيدد ببعدخت عدام اهلند الربيطا ية يف
، وقدد بقدي 2529، وظهر للمرة األوىل باللغة العربية عدام 2590وببع مرة أخر  عام 

الكتاب مقصدورا  علد  املسدؤولا الربيطدا يا لفدرتة مدن الدنمن ومل يصدبح متاحدا  لالبدالع 
القرن العشدرين، ويشدكق القسدم اجلغدرايف عليخت من قبق اجلمهور إال يف ابمسينيات من 

مددن الكتدداب مصدددرا  مهمددا  حددول قبائددق املنطقددة واملقابعددات واملدددن والقددر  فضددال  عددن 

                                                                            
(1) Saldanha, J. A. (1908) Selections From State Papers, Bombay, 

Regarding the East India Company's Connection with the Gulf 

with a summary of Events, 1600-1800, Calcutta. 
(2) Lorimer J.G. (1908) Gazetteer of the Persian Gulf, Oman and 

Central Arabia. 7 volumes, Calcutta. Reprinted in 1986 by the Archive 

Editions in 9 volumes, Archive International Group, Switzerland. 

دليييل مددن قبددق قسددم الرتمجددة يف الددديوان األمددريز بقطددر، اددت عنددوان:  2529وقددد ببددع الكتدداب باللغددة العربيددة عددام 
 ولد، ترمجة قسم الرتمجة بالديوان األمريز، الدوحة.24، الخليا
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ابصائيف الطبيعية للمنطقة، باإللافة إىل تفاصيق مهمة عن احلركدة الت اريدة والنراعيدة 
يف منطقددددة  ووصددددف احلالددددة السياسددددية واال تماعيددددة والن ددددام اجلمركددددي واآلثددددار املو ددددودة

ابلي  العريب ووسط اجلنيرة العربية، أما القسدم التدارخيي مندخت فيتنداول تداريخ دول ابلدي  
باالعتمدددداد علدددد  أرشدددديف وزارة اهلنددددد الربيطا يددددة والدددد ز كددددان متاحددددا   2909مندددد  عددددام 

للمؤلدددف يف فدددرتة تصدددنيفخت للكتددداب، كمدددا يتنددداول تددداريخ البحدددرين بصدددفة خاصدددة خدددالل 
يف حدددا تتسدددم املدددادة باإلجيددداز خدددالل القدددر ا السدددابع عشدددر ، و 2509-2206الفدددرتة 

والثدددامن عشدددر فدددإن الكتددداب يعتدددرب مدددن أهدددم مصدددادر تددداريخ البحدددرين خدددالل فدددرتة القدددرن 
 .2582ولدات عام  5التاسع عشر، وقد ظهرت منخت ببعة  ديدة يف 

 
المعاهييدات واالرتباطييات المتعلقيية بييالجزيرع العربييية ( 2511آتيكسددون،  . ) -8
 (2)خليا العربيوال

قام آتيكسون بنشدر وموعدة مدن املعاهددات واالرتبابدات والسدندات املتعلقدة باهلندد 
والددددول اجملددداورة، وقدددد احتدددو  اجمللدددد احلدددادز عشدددر علددد  الوثدددائق اباصدددة بدددابلي  

، ومددن ا 2511العددريب وشددبخت اجلنيددرة العربيددة و شددر ككتدداب مسددتقق ألول مددرة عددام 
صددفحة يف  190اتددوز الطبعددة اجلديدددة منددخت علدد  ، و 2589أعيدددت بباعتددخت عددام 

 ولد واحد.
 

_____________________________________ 
(1) Aitchison, C. V., editor (1933) A Collection of treaties, 

engagements and sanads relating to India and the neighbouring 

countries: Persia, the Arab principalities in the Persian Gulf and 

Oman. 5th edition. Calcutta, Superintendent Government Printing 
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-0873تقييييارير اإلدارع فييييي الخليييييا العربييييي ( 2582وموعددددات األرشدددديف ) -5
0957(2) 

حيتدددوز هددد ا الكتددداب علددد  وموعدددة التقدددارير السدددنوية الصدددادرة عدددن املسدددؤولا 
وتعتددرب هدد   الربيطددا يا يف ابلددي  واملمثليددات يف بوشددهر والبحددرين ومسددقط والكويددت، 

مصددددر معلومدددات أساسدددي لددددول ابلددددي   -الدددف تقدددع يف أحدددد عشدددر ولدددددا  -السلسدددة 
العدددريب حيدددث تتنددداول أهدددم التطدددورات السياسدددية واالقتصدددادية واال تماعيدددة، ومدددن أهدددم 
مواليعها: اإلدارة احمللية والت ارة وتنمية قطاع النفط واألرصاد اجلوية والصحة والتعليم 

احلاكمدة، كمدا تتضدمن وصدفا   غرافيدا  مفصدال  للبحدرين وعمدان  والقضاه وأ شطة األسر
 و ريها من األقاليم.

 
-0924التقييارير السيينوية لحكوميية البحييرين ( 2582وموعددات األرشدديف ) -20

0971(6) 
تقدددع هددد   اجملموعدددة يف مثدددان ولددددات واتدددوز علددد  التقدددارير السدددنوية حلكومدددة 

، واسدددددتمرت التقدددددارير السدددددنوية يف 2564البحددددرين والدددددف صددددددر أول تقريدددددر منهدددددا عدددددام 
. ويتضددمن كددق تقريددر مددن هدد   اجملموعددة ملبصددا  2590الصدددور بعددد ذلدد  حددس عددام 

عن اإليرادات واملصدروفات للسدنة املعنيدة وتقدديرات املينا يدة للسدنة التاليدة، باإللدافة إىل 
ة جتددارة اللؤلددؤ و شدداط البلددديات وتطددور الددنفط واإلحصددائيات السددكا ية وأولدداع الصددح

 والتعليم والنراعة والقضاه و ريها من الشؤون اإلدارية عل  الصعيد احمللي.
_____________________________________ 

(1) Archive Editions (1986) The Persian Gulf administration 

Reports 1873-1957, 11 volumes, Archive International Group, 

Switzerland. 
(2) Archive Editions (1986) Bahrain Government Annual Reports 

1924-1970, 8 volumes, (volumes 6-8 published in 1987), Archive 

International Group, Switzerland. 
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-0915تقييارير التجييارع فييي الخليييا العربييي ( 2589وموعددات األرشدديف ) -22

0941(2) 
تعترب ه   السلسة من أهم مصادر التاريخ االقتصادز للبحرين بصدفة خاصدة 

لدات اتوز عل  معلومدات تفصديلية وابلي  العريب بصفة عامة، حيث تقع يف مثان و
حدددول حركدددة الت دددارة يف منطقدددة ابلدددي  العدددريب كاألعمدددال املصدددرفية واجلمدددارك وأ شدددطة 
اللؤلددددؤ وصدددديد األمسدددداك، باإللددددافة إىل تقددددارير الشددددحن و ددددداول االسددددترياد والتصدددددير، 
ير وأ دددواع السدددلع وكميالدددا وقيمتهدددا وبدددالد املنشدددأ والو هدددة املقصدددودة، وتركدددن هددد   التقدددار 

بصددورة رئيسددة علدد  البحددرين حيددث تقدددم معلومددات وافيددة عددن أهددم الت ددار يف السددوق 
 احمللي وعن تنمية القطاع النفطي فيها.  

 
-0953جريييدع الخليييا العربييي وملحقاتهييا ( 2589وموعددات األرشدديف ) -26

0972(6) 
تشدددكق هددد   اجملموعدددة الوثائقيدددة سددد ال  هامدددا  للتطدددور السياسدددي واالقتصدددادز 

اعي يف منطقة ابلدي  العدريب خدالل فدرتة ا تقاليدة حامسدة يف فدرتة مدا بعدد احلدرب واال تم
الددف تقددع -العامليددة الثا يددة وحددس اسددتقالل دول املنطقددة، كمددا تقدددم وثددائق هدد   اجملموعددة 

معلومددات مفصددلة عددن النشدداط الدبلوماسددي والعالقددات بددا بريطا يددا  -يف سددتة ولدددات
لحقدددات املرفقدددة .دددا علددد  عددددد كبدددري مدددن التشدددريعات ودول ابلدددي  العدددريب، واتدددوز امل

_____________________________________ 
(1) Archive Editions (1987) The Persian Gulf Trade Reports 1905-

1940, 8 volumes, Archive International Group, Switzerland. 

(2) Archive Editions (1987) The Persian Gulf Gazette and 

Supplements 1953-1972, 6 volumes, Archive International Group, 

Switzerland. 



 
 
 

  76                          مقدمة في مصادر تاريخ البحرين الحديث والمعاصر

  

اباصددة بالشددؤون اال تماعيددة واالقتصددادية، ومنهددا علدد  سددبيق املثددال: مرسددوم البحددرين 
 .2596، وقا ون اجلوازات البحري  لعام 2590لعام 

 
الملخصيييييييات التاريخيييييييية للخلييييييييا العربيييييييي ( 2589وموعدددددددات األرشددددددديف ) -21

0917-0953(2) 
بصددددات اسددددتمرارا  لفهددددر  لددددورغر، حيددددث تقدددددم سددددردا  تارخييددددا  تعتددددرب هدددد   املل

وتقييمددا  سياسدديا  للحددداا والشبصدديات املهمددة يف ابلددي  العددريب خددالل وبعددد احلددربا 
العددامليتا، وتتضددمن هدد   اجملموعددة الددف تقددع يف مخسددة ولدددات استعرالددا  تارخييددا  يغطددي 

، وغكدددن 2591-2568، ومدددن ا ملبصدددات سدددنوية للعدددوام 2568-2509الفدددرتة 
العثور فيها عل  تقارير إقليمية تشدمق مسدقط والبحدرين والكويدت واإلمدارات املتصداحلة 
وقطدددر، والعالقدددات مدددع السدددعودية وإيدددران باإللدددافة إىل املعاهددددات اباصدددة باالمتيدددازات 
النفطيدددة، وصدددندوق للبدددرائط يشدددتمق علددد  خدددرائط مفصدددلة ملشددديبات ابلدددي  وشددد رة 

 كمة يف املنطقة.منقحة لكق أسرة حا 
   

_____________________________________ 
(1) rchive Editions (1987) The Persian Gulf Historical Summaries 

1907-1953, 5 volumes, Archive International Group, Switzerland. 
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الحدود العربية، الوثائق األساسيية ( 2588شوفيلد، ر.ن. و بالي ، ج.هد. ) -24
0853-0961(2) 

ولددا ،  10تتضمن ه   اجملموعة عددا  كبريا  من الوثائق وابرائط الدف تقدع يف 
وتتندداول  شددأة احلدددود العربيددة، والعالقددات بددا هدد   الدددول خددالل القددر ا التاسددع عشددر 
والعشدددددرين، ومدددددن أهدددددم مدددددا ورد فيهدددددا صصدددددوص البحدددددرين: "اململكدددددة العربيدددددة السدددددعودية 

"، و"االدعدددددددداهات 2594-2519"، و"البحددددددددرين وقطددددددددر 2599-2518والبحددددددددرين 
 "، و ريها من املواليع.2599-2826الفارسية بالبحرين 

 
االمتييييييازات النفطييييييية فييييييي الخليييييييا العربييييييي ( 2585وموعدددددات األرشدددددديف ) -29

0900-0953(6) 
ولدددا ، واتددوز علدد  الوثددائق اباصددة باملفاولددات  26تقددع هدد   اجملموعددة يف 

بدا حكدام ابلدي  مدن  هدة، والشدركات النفطيدة واحلكومدة الربيطا يدة مدن  هدة أخدر ، 
وتتضددمن  صددوص أول اتفاقيددات االمتيددازات النفطيددة املتعلقددة بالكويددت والبحددرين وقطددر 

-2524ولدددين للبحددرين يتندداوالن الفددرتة  واإلمددارات العربيددة وعمددان، وقددد مت  صددييف
ومددن بددا وثائقهددا: تفاصدديق ظددروس توقيددع إجيددار التعدددين ابدداص بامتيدداز  فددط  2514

مدع  2569البحرين مع شدركة بدابكو، وكد ل  ظدروس توقيدع العقدد السدابق لد ل  عدام 
 شركة إيسرتن آ د  نرال سينديكيت.

 
_____________________________________ 

(1) Schofield, R.N. and Blake, G.H. (1988) Arabian Boundaries, 

Primary Documents 1853-1960, 30 volumes (volumes 26-30 

published during 1989-1991), Archive International Group, 

Switzerland. 

(2) Archive Editions (1989) Arabian Gulf Oil Concessions 1911-

1953, 12 volumes, Archive International Group, Switzerland. 
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-0821ا العربي دراسة لشواطئ وجزر الخلي( 2585أ درو كوك ) -22
0829(2) 

قام أ درو كوك، وهو مسؤول ابرائط يف أرشيف مكتب اهلند يف لندن، 
باإلشراس عل  مجع الوثائق اباصة ببحرية بوميب يف مخسة ولدات، وتتضمن ه   
اجملموعة الوثائقية أول دراسة كاملة لساحق ابلي  العريب، وتشتمق عل  رطط جلنيرة 

 ائط ورططات ملوا ئ أخر  يف ابلي  العريب.وميناه البحرين لمن خر 
 

اليومييييييات السياسيييييية فيييييي الخلييييييا العربيييييي ( 2550وموعدددددات األرشددددديف ) -29
0914-0958(6) 

تعتدددرب وموعدددة اليوميدددات السياسدددية يف ابلدددي  العدددريب مدددن أهدددم مصدددادر تددداريخ 
املنطقددددة خددددالل النصددددف األول مددددن القددددرن العشددددرين وأكثرهددددا تفصدددديال ، حيددددث تقددددع يف 

شدددرين ولددددا ، وتتضدددمن تقدددارير االسدددتببارات األسدددبوعية و صدددف الشدددهرية والشدددهرية ع
املعدددة مددن قبددق العمدداله الربيطددا يا املتوا دددين يف الكويددت والبحددرين وقطددر واإلمددارات 
املتصاحلة ومسقط، وتتناول ومق التطورات األمنية و ريهدا مدن األحدداا املتعلقدة .د   

ثدال: األحددداا وااللدطرابات احملليددة واركدات املسددؤولا اإلمدارات ومنهددا علد  سددبيق امل
احملليددا والربيطددا يا وبدداألخيف أ شددطة أفددراد األسددر احلاكمددة، ورتلددف الشددؤون القبليددة 

 وابصومات واألقاويق الشائعة عل  الصعيد احمللي والياللا.
 

_____________________________________ 
(1) Cook, A. S. (1989), Survey of the Shores and Islands of the 

Persian Gulf 1820-1829, 5 volumes, Archive Edition, Archive 

International Group, Switzerland. 

(2) Archive Editions (1990) Political Diaries of the Persian Gulf 

1904-1958, 20 volumes, Archive International Group, Switzerland. 
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 (2)0961-0611المعاهدات العربية ( 2556بنيلوب توسن ) -28
ر ه ا الكتاب باالشرتاك مع إغا كوي ، ويتنداول فيدخت املعاهددات اباصدة قام توسن بنش

باململكدددة العربيدددة السدددعودية والددديمن وعمدددان واإلمدددارات العربيدددة املتحددددة وقطدددر والبحدددرين 
والكويت والعدراق، ويشدمق االتفاقيدات واالتصداالت الدبلوماسدية والت اريدة واحلدوديدة، 

البنيددة التحتيددة واالتفاقيددات املاليددة. كمددا قددام توسددن وكدد ل  االتفاقيددات املتعلقددة بتطددوير 
بنشددددر فهددددر  للوثددددائق الربيطا يددددة املتعلقددددة بددددابلي  العددددريب اددددت عنددددوان:  2595عددددام 

، ويعترب ه ا الكتاب سجخت المقيمية البريطانية ووكخئها في الخليا الفارسي
الوثدددائق  مدددن أهدددم الفهدددار  بالنسدددبة للبددداحثا يف تددداريخ ابلدددي  العدددريب مدددن خدددالل

 الربيطا ية.
 
 (6)النزاعات الحدودية العربية( 2556شوفيلد، ر.ن. ) -25

تعتددددرب هدددد   اجملموعددددة تكمدددديال  جملموعددددة احلدددددود العربيددددة الددددف  شددددرها شددددوفيلد 
، وقددددد قددددام احملددددرر شددددوفيلد يف هدددد ا الكتدددداب بتضددددما املنيددددد مددددن 2588وباليدددد  عددددام 

، باإللددافة إىل وثدائق األمددم 2556 عدام الوثدائق اباصدة باحلدددود العربيدة الدف متتددد حدس
املتحدددة وسدد الت األرشددديف الددوب  األمريكددي وبددداألخيف منهددا وثددائق وزارة ابار يدددة 
األمريكية، و ريهدا مدن املصدادر املتعلقدة بالنناعدات احلدوديدة بدا البلددان العربيدة، حيدث 
ة ألددددديفت معلومدددددات مهمدددددة عدددددن إشدددددكالية احلددددددود بدددددا قطدددددر والبحدددددرين خدددددالل الفدددددرت 

_____________________________________ 
(1) Tuson, Penelope (1979), The Records of the British 

Residency and Agencies in the Persian Gulf. London, India 

Office Library and Records, 1979, xix, 188, 3 leaves of plates. 

(2) Schofield, R.N. (1992) Arabian Boundary Disputes, 20 volumes, 

Archive International Group, Switzerland. 
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، مددع اإلشددارة إىل النبددارة و ددنر حددوار وفشددت الددديبق و ددرادة وترسدديم 2828-2556
 احلدود البحرية با البلدين.

التقارير البحرية للخليا العربي والبحر األحمر ( 2551بورديت، أ. ) -60
0821-0961(2) 

تشكق ه   اجملموعة سلسلة كاملة من التقارير املتعلقة بالنشاط البحرز 
سنة، وقد قام بورديت ةهد   240يف امليا  احمليطة بشبخت اجلنيرة العربية خالل الربيطاين 

كبري جلمع مادة وثائقية مل يسبق  شرها حول: حركة السفن الت ارية، والنناعات 
القبلية، والقرصنة، وجتارة الرقيق، واالشتباكات البحرية، كما تغطي أ شطة البحرية 

، وتشكق وثائق وزارة البحرية الربيطا ية 2821ا عام امللكية والبحرية اهلندية حس حله
 نها  كبريا  من ه   اجملموعة وك ل  س الت اجملموعة الشرقية ووموعة وزارة اهلند يف 
املكتبة الربيطا ية، وال سيما ملفات مقر املقيمية السياسية يف ابلي  العريب وس الت 

 مرية بوميب.
 

-0821بحرين، الوثائق األساسية سجخت ال( 2551بنيلوب توسن ) -62
0961(6) 

قام توسن بنشر عدد من الدراسات املتعلقة بتاريخ البحرين من خالل 
ويف ه ا العمق )ال ز شاركخت فيخت بورديت وكوي ( قدم توسن  (2)الوثائق الربيطا ية،

_____________________________________ 
(1) Burdett, A (1993), Persian Gulf and Red Sea Naval Reports 

1820-1960, 15 volumes, Archive Editions, Archive International 

Group, Switzerland. 

(2) Tuson, P. (1993), Records of Bahrain: Primary Documents 

1820-1960, 8 volumes, Archive Editions, Archive International 

Group, Switzerland. 
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وموعة من الوثائق اباصة بالبحرين، والف قام ةمعها من مصادر رتلفة يف 
ربيطاين، واتوز عل  معلومات حول  شوه دولة البحرين وتأسيس أ هنة األرشيف ال

اإلدارة املد ية ومشاريع التطوير االقتصادز وتطور البحرين السياسي، كما تشتمق 
عل  عمليات املسح الطبو رايف الف قام .ا مسؤولو مرية بوميب وتقرير الكولو يق 

دورا د حول آثار البحرين عام  ، وتقرير2811ويلسون حول مغاصات اللؤلؤ عام 
، باإللافة إىل وثائق مهمة حول االدعاهات الفارسية بالبحرين والعالقات مع 2899

القو  اجملاورة و ريها من الوثائق السياسية الف تعترب من أهم مصادر دراسة تاريخ 
 البحرين خالل اجلنه األكرب من القر ا التاسع عشر والعشرين.

 
 (6)األسر الحاكمة في جزيرع العرب( 2551)راش، أ. ل.  -66

اتوز ه   اجملموعة عل  اث  عشر ولدا  يتضمن آخرها  داول )ش رات 
العوائق( احلاكمة، باإللافة إىل س الت وثائقية عن األسر احلاكمة يف اململكة 
العربية السعودية واألردن والكويت وقطر واإلمارات العربية املتحدة وسلطنة عمان، 

هم من ذل  فيما يتعلق بتاريخ البحرين هو اجمللد اباص بأسرة آل خليفة، ال ز واأل
يتضمن مراسالت رمسية واتصاالت دبلوماسية وتقارير سياسية وم كرات عن احلكام 
ال ين تعاقبوا عل  حكم البحرين، وسياسة احلكم جتا  املطالب الشعبية ومشاريع 

 اإلصالل السياسي. 

                                                                            
أبحاث بعنوان: "األرشيف والتوثيق يف ابلي  العريب"،  2595ث ال ز  شر  عام ا  ر عل  سبيق املثال البح( 2)

(، 2595، )أبددو ظدديب الحلقيية الرابعيية للمراكييز والهيمييات المهتميية بدراسييات الخليييا العربييي والجزيييرع العربييية
 .158-152ص.ص 

(2) Rush A. L. (1991)"Bahrain: the Ruling Family of Al-Khalifa", in: 

Ruling Families of Arabia, Archive Editions, Archive International 

Group, Switzerland. 
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التقيييارير السييينوية ليييوزارع الخارجيييية البريطانيييية مييين ( 2551)  دددارما، ر. أ. -61
 (2)0961-0931جزيرع العرب 

كان من عادة الدبلوماسيا إرسال تقارير دورية ذات بابع جتارز خالل 
أ ر  وزير ابار ية إدوارد  2502النصف الثاين من القرن التاسع عشر، ويف عام 
أبرزها إلنام مجيع السفراه ورؤساه   رز العديد من اإلصالحات داخق وزارتخت، من

البعثات الدبلوماسية الربيطا يا بكتابة تقرير سنوز عن أبرز أحداا العام. ومت تعميم 
دولة. ولكن ه   التقارير مل تستمر بويال  42القرار عل  الدبلوماسيا الربيطا يا يف 

 2525عام بسبب احلرب العاملية األوىل، ويف  2524حيث توقف العمق .ا عام 
أصدر وزير ابار ية يوم اك اللورد كرزن قرارا  باستملناس كتابة التقارير السنوية 

صدر قرار بكتابة ه   التقارير  2515أل يتها. ومع  شوب احلرب العاملية الثا ية عام 
بصيغة رتصرة، واالستغناه عن بابع اإلسهاب وذكر التفاصيق، واستمر العرس عل  

وقد كا ت تقارير املنطقة العربية  مة بأبرز أحداا السنة فيما بعد.ذل ، مع إلافة قائ
حيث صدر أول تقرير عن السعودية، ا  2510مدوة مع تقارير "تركيا" حس عام 

، ا األردن إثر 2516صدر بعد ذل  تقرير مستقق عن العراق عقب االستقالل عام 
بدأت ابار ية  2548 عام . ويف2542إعالن تأسيس اململكة األرد ية اهلامشية عام 

الربيطا ية بإصدار تقرير سنوز آخر عن دول ابلي  ويشمق كال من الكويت 
مت افتتال السفارة  2592والبحرين والساحق املهادن )اإلمارات( وعمان. ويف عام 

الربيطا ية يف صنعاه حيث بدأت تقارير اليمن بال هور لمن ه   السلسلة. أما 
عاما، ومنها عل  سبيق املثال  90احلسا  فقد مت ح نها لفرتة  التقارير ذات الطابع

_____________________________________ 
(1) Jarman, R. A. editor (1993) Foreign Office Annual Reports 

From Arabia 1930-1960, 4 volumes, Archive International Group, 

Switzerland. 
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 2596، وتقارير األردن للعوام 2599و 2592و 2592تقارير السعودية للعوام 
 الف مل يكن قد أفرج عنها عندما صدرت ه   السلسة.  2520و 2595و 2599و

 

 (2)يتقارير حول مصائد اللؤلؤ في الخليا العرب( 2554أ. بورديت ) -64
تقددع هدد   الدراسددة يف أربددع ولدددات وتغطددي الفددرتة مندد  منتصددف القددرن التاسددع 

، وتعتدرب املر دع الرئيسدي للتطدورات الدف بدرأت علد  مهندة 2520عشر إىل حدواا عدام 
الغوص خالل ه   الفرتة حيث استند فيها الباحث بورديت عل  س الت وزارة اهلندد 

من الوثائق املتعلقة بدالبحرين والكويدت واإلمدارات  ووزارة ابار ية ووزارة البحرية و ريها
املتصدداحلة ومسددقط، وتتضددمن معلومددات قيمددة حددول تفاصدديق األوزان واملقدداييس اباصددة 
 هندددة الغدددوص ومدددا بدددرأ عليهدددا مدددن تددددهور يف مطلدددع الثالثينيدددات مدددن القدددرن العشدددرين، 

ليدات اديددد وكد ل  عددن إدارة حمداكم الغددوص، وشدكاو  جتددار اللؤلدؤ يف البحددرين، وعم
 ؤلؤ لمن منابق االمتياز النفطي. مغاصات الل
 

سيييجخت التنميييية الوطنيييية فيييي دول مجليييس التعييياون ( 2554بورديدددت، أ. ) -69
 (6)الخليجي

تغطي ه   اجملموعة من الوثدائق التداريخ احلدديث لددول أعضداه ولدس التعداون 
ن املدددين يف ، وتتضددمن توثيددق حركددة الطددريا2520وحددس عددام  2560ابلددي  مندد  عددام 

ه   الدول، وك ل  املوارد الدفاعية فيها خالل فدرتة الدراسدة باالسدتناد إىل وثدائق وزارة 
 احلربية ووزارة الدفاع و ريها من املؤسسات الرمسية الربيطا ية.

_____________________________________ 
(1) Burdett, A., editor (1994) Records of the Persian Gulf Fisheries, 

4 volumes, Archive Editions, Archive International Group, 

Switzerland. 

(2) Burdett, A. (1994) National Development Records of the GCC 

States, 8 volumes, Archive International Group, Switzerland. 
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 مبكرات تشارلز بلجريف: -26
أمضدد  تشددارلن بل ريددف ثالثددا سددنة يف البحددرين عاصددر خالهلددا عهددد الشدديخ 

سددد  وعهدددد الشددديخ سدددلمان بدددن محدددد، حيدددث بددددأ عملدددخت كمستشدددار مددداا محدددد بدددن عي
، ومددن ا تطددورت مهامددخت لتشددمق اإلشددراس علدد  الشددؤون 2562حلكومددة البحددرين عددام 

السياسية واإلدارية والقضائية، وتوىل بل ريف خدالل هد   الفدرتة مناصدب رتلفدة حيدث 
مع دددم دوائدددر الدولدددة   أصدددبح قائددددا  جلهددداز الشدددربة ورئيسدددا  للقضددداة ومشدددرفا  عامدددا  علددد 

كالصدددحة واملعددددارس واألشددددغال العامددددة والطددددابو )دائددددرة املسدددداحة( واجلمددددارك والبلددددديات 
واملرافددق العامددة، وأدت كثددرة املسددؤوليات املنوبددة بددخت إىل عرقلددة فددرص التطددوير يف البحددرين 
حيث اقتصر  هاز  اإلدارز عل  ببقة من املوظفا اهلندود الد ين اسدتقدمهم مدن بقايدا 

ارة الربيطا يددددة يف اهلنددددد إىل  ا ددددب عدددددد قليددددق مددددن املددددوظفا البحددددرينيا، و تي ددددة اإلد
ملشدداعر السددبط الددف تولدددت عددن ذلدد  الددطر بل ريددف إىل التقدددم باسددتقالتخت متعدد را  

 .2599بأسباب صحية و ادر البحرين يف شهر إبريق عام 
ن وبعدددددد عودتدددددخت إىل بريطا يددددددا قدددددام بل ريددددددف بنشدددددر م كراتددددددخت يف  ريددددددة التدددددداغ

"، ومت Personal Columnالربيطا يدددة، والددددف مت مجعهددددا يف كتدددداب ادددت عنددددوان "
ترمجتهدددددددا إىل اللغدددددددة العربيدددددددة بعدددددددد ذلددددددد  لتصدددددددبح مدددددددن أهدددددددم مصدددددددادر التددددددداريخ اإلدارز 

، والددددف كددددان فيهددددا 2592-2562واالقتصددددادز واال تمدددداعي للبحددددرين خددددالل الفددددرتة 
حة البحرينيددة ومددار  خالهلددا بل ريددف قريبددا  مددن مجيددع األحددداا الددف بددرأت علدد  السددا

صالحيات واسعة أثارت الكثري من اجلدل عدن دور  يف تلد  املرحلدة احلامسدة مدن تطدور 
الددددن م اإلداريددددة يف تدددداريخ البحددددرين املعاصددددر  وقددددد تددددويف بل ريددددف يف شددددهر فربايددددر عددددام 

2525.(2) 

_____________________________________ 
، وقدددد قدددام مهددددز عبدددد اهلل برتمجتهدددا إىل اللغدددة العربيدددة 2596ة اإلجنلينيدددة عدددام  شدددرت مددد كرات بل ريدددف باللغددد( 2)

كمدا قامددت املؤرخدة البحرينيددة مدي حممددد ابليفددة   مييبكرات بلجريييف،، اددت عندوان: 2552و شدرها يف بددريوت عدام 
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 بعض الوثائق البريطانية المنشورع باللغة العربية:
يطا ية املنشورة باللغة العربية فيمكن العثور عل  كمية  أما بالنسبة للوثائق الرب 

كبرية منها يف الس الت الربيطا ية، حيث حرص املسؤولون الربيطا يون عل  ترمجة 
املعاهدات واالتفاقيات الف مت توقيعها مع شيوت ابلي  العريب خالل القرن التاسع 

وردت إىل املسؤولا  عشر، كما احتف ت الس الت الربيطا ية باملراسالت الف
الربيطا يا باللغة العربية مع ترمجة هلا، وغكن العثور عل  العديد من املراسالت باللغة 

(، ويالحد القار  ركاكة IOR/R/15/2/1/7العربية يف ملف وزارة اهلند رقم )
لف العبارة واستبدام اللغة العامية وكثرة األخطاه اللغوية واإلمالئية يف ه   املراسالت ا

مت  شر الكثري منها يف املؤلفات التارخيية الف صنفت حول تاريخ ابلي  العريب 
 والبحرين باللغة العربية.

شبه وباإللافة إىل اجلهد الكبري ال ز ب لخت خري الدين النركلي يف كتابخت:  
، يعد كتاب مجال زكريا قاسم: الجزيرع العربية في عهد الملك عبد العزيز

ق الكويت والخليا العربي المحفوظة في دور السجخت مختارات من وثائ
من أوائق اجلهود الف تركنت عل   شر الوثائق الربيطا ية بالعربية. وقد  (2)،البريطانية

حرص العديد من املؤرخا ال ين دو وا تاريخ ابلي  العريب والبحرين عل  إرفاق 
ومن ذل  عل  سبيق املثال  مالحق خاصة بالوثائق الربيطا ية وترمجتها إىل العربية

  (6)ملحق الوثائق يف كتاب بدر الدين عبا  ابصوصي حول تاريخ ابلي  العريب.

                                                                            
اددت  ،6000بنشددر دراسددة عددن شبصددية بل ريددف مددن خددالل املقار ددة بددا م كراتددخت املنشددورة وأوراقددخت اباصددة عددام 

 ، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت. (0956-0926تشارلز بلجريف: السيرع والمبكرات )عنوان: 

مختييييارات ميييين وثييييائق الكويييييت والخليييييا العربييييي المحفوظيييية فييييي دور ( 2596د. مجددددال زكريددددا قاسددددم ) )2(
 ، الكويت.السجخت البريطانية

، منشدورات اريخ الخلييا العربيي الحيديث والمعاصيردراسات في تي( 2598بدر الدين عبا  ابصوصي ) )6(
 دار السالسق، الكويت.
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أما وموعة املؤلفات الف احتوت عل  عدد أكرب من الوثائق الربيطا ية 
اباصة بالبحرين مرتمجة إىل العربية فهي مؤلفات مي ابليفة الف حرصت فيها عل  

ة اتوز عل  وثائق مرتمجة عن: الشيخ حممد بن خليفة، والشيخ إرفاق مالحق كبري 
عبد اهلل بن أمحد، وك ل  عن ر ال "الدولة البهية" يف بوشهر، وغكن من خالل 
ه   اجملموعة أخ  صورة  يدة عن ببيعة الوثائق الربيطا ية وتغطيتها للحداا مع ما 

وعي للمادة الوثائقية يف اتويخت مؤلفات مي ابليفة من   رة  قدية واليق مول
 (2)موثها.

وال بد من التنبيخت إىل لرورة توخي احل ر لد  التعامق مع الوثائق الربيطا ية 
من حيث ا اذها مصدرا  وحيدا  لتدوين بع  حقب تاريخ البحرين احلديث، ومن 
ذل  ما يالح خت الباحث من تضارب ه   التقارير وعدم دقة ما ورد فيها  ففي 

ثلي شركة اهلند الشرقية الربيطا ية تقييم األ ية االسرتاتي ية للبحرين عل  حماوالت مم
سبيق املثال غكن مالح ة و ود تقارير تبالغ يف تعداد مينات البحرين اجلغرافية وتربير 
اجلدو  االقتصادية للسيطرة عليها، ويف املقابق تو د تقارير أخر  تقلق من قيمتها 

ة، وذل  تبعا  للموظف املع  وميق السلطة السياسية يف االسرتاتي ية واالقتصادي
 بوميب حنو اختيار موقع جتارز دون آخر يف املنطقة.

ومن املهم أن يضع الباحث يف حسابخت أن عددا  من املسؤولا الربيطا يا 
ال ين وردت راببالم الرمسية وتقاريرهم يف الوثائق الربيطا ية مل يكو وا حمايدين يف ما 

_____________________________________ 
: األسييييطورع 0891-0803محمييييد بيييين خليفيييية ( 2552ا  ددددر علدددد  سددددبيق املثددددال: مددددي حممددددد ابليفددددة ) )2(

سييبزآباد ورجييال الدوليية بعنددوان:  2558، دار اجلديددد، بدريوت، وكدد ل  كتا.ددا الد ز  شددر سدنة والتياريخ المييوازي
، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، وكتا.ا املنشور السيطرع البريطانية على الخليا العربي البهية: قصة

، املؤسسدة العربيدة للدراسدات والنشدر، بدريوت، وكد ل   عبد اهلل بن أحميد: محيارب ليم يهيدأ بعنوان: 6006سنة 
 كتا.ا ال ز سبق ذكر  عن شبصية بل ريف با السرية وامل كرات.
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 ، بق كا وا برفا  يف موا هات عسكرية وأخر  دبلوماسية، وبالتاا ال غكن دو و 
االعتماد عل  ما كتبو  كمصدر وحيد لتدوين تاريخ البحرين، فقد قام بع  املقيما 
السياسيا يف بوشهر  هامجة البحرين وقصفها باملدافع، وبرأت خالل القرن التاسع 

ا  هودا  ل باحة مكم كق من: الشيخ عبد اهلل عشر إشكالية قا و ية يف ب ل بريطا ي
بن أمحد، والشيخ حممد بن خليفة، والشيخ عيس  بن علي، وذل  بسبب رالفتهم 
للسياسة الربيطا ية واحت ا الم املتكررة عل  التدخق السافر يف الشؤون الداخلية 

شهر عبارات للبحرين، ول ل  فإ نا  الحد استبدام بع  املقيما الربيطا يا يف بو 
شديدة الله ة  رج عن بورها الدبلوماسي، ومنها عل  سبيق املثال ما أورد  هينيق 
يف تقارير  عن الشيخ عبد اهلل بن أمحد وك ل  تقارير فليكس  و ن يف حق الشيخ 
حممد بن خليفة، وما أورد  الوكيق الربيطاين املعتمد يف البحرين كاليف ديلي من 

لد الشيخ عيس  بن علي بسبب رفضخت تسليم اجلمارك  معلومات فيها جتن والح
 للسلطة الربيطا ية. 

ومن  هة أخر  فإن بع  الكتابات التارخيية املعاصرة قد وقعت يف تكرار 
األخطاه الف وردت يف املصادر الربيطا ية من اديد أمساه أو تواريخ ال يتسع اجملال 

عل   -عل  سبيق املثال-للتفصيق فيها. فقد اعتمدت بع  الكتب املعاصرة 
وموعة التواريخ الف أوردها ديكسون لد  حديثخت عن ه رات العتوب من جند إىل 
الساحق الغريب لشبخت  نيرة قطر ومن ا ه رلم إىل الكويت وتأسيس النبارة، وتبا 
فيما بعد عدم دقة ه   التواريخ، حيث تتبع كال  من عبد اهلل بن خالد ابليفة وعلي 

ه   اهل رات وب ال  هدا  كبريا  يف التحقق من تواريخ ه   األحداا وبينا  أبا حسا
 (2)األخطاه الف وقع فيها ديكسون.

_____________________________________ 
 ، البحرين.6، جالبحرين عبر التاريخ( 2552بد اهلل بن خالد ابليفة وعلي أبا حسا )ع( 2)
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 مصادر دولية أخرى
 

يف تعليق لخت عل  املصادر الغربية حول تاريخ البحرين احلديث، الحد الشيخ عبد اهلل 
بأن األوروبيا قد أبدوا اهتماما  كبريا  بتدوين تارخيهم وبتوثيق بن خالد ابليفة 

األحداا الف وقعت يف الفرتة احلديثة بينما مل ي هر العرب واملسلمون عناية كبرية 
بتوثيق مثق ه   األحداا، و تي ة ل ل  مل جيد املؤرخون العرب أمامهم إال ما كتبخت 

اصرين بتناول ه   املادة م ر وصححوا األ ا ب. ويف حا قام بع  املؤرخا املع
األخطاه الف وردت يف املصادر الغربية، وقع آخرون يف تكرار أخطاه كبرية وقع 
الغربيون فيها لد  كتابتهم عن تاريخ العامل العريب يف العصر احلديث، ومن األمثلة 
عل  ذل : إبالق وصف القرصنة عل  حركات املقاومة العربية لد االستعمار 

غريب، فقد كررت بع  املصادر العربية ما ورد يف الوثائق الربيطا ية واهلولندية ال
والفر سية من وصف القو  احمللية يف ابلي  العريب بالقراصنة: "وفالم أن القراصنة 
احلقيقيا هم ال ين  اؤوا من أقص  الشمال ليحتلوا وينهبوا ويفتكوا بالسكان 

 (2)اآلمنا."
سهب يف حصر املادة الوثائقية ومصادر اجلغرافيا ول ل  فإ نا حا  

والرحالت األوروبية ال بد وأن  نبخت إىل أن ال ين دو وا ه   املعلومات كا وا ينتمون إىل 
قو  استعمارية وا هت مقاومة إسالمية صلبة، ومل تكن ه   القو  حمايدة وال 

وسعها للتبليف  منصفة يف تعاملها مع الشعوب اإلسالمية الف ب لت أقص  ما يف
من  ري االستعمار. ويركن ه ا املبحث عل  سرد أهم املصادر الغربية وذكر عينات مما 
ورد فيها، دون االدعاه بإمكا ية حصر مجيع ه   املصادر، فهناك مؤلفات كثرية 

_____________________________________ 
، يوليدددو 62، ع الوثيقييية ( "تددداريخ البحدددرين احلدددديث يف املصدددادر احملليدددة"،2554عبدددد اهلل بدددن خالدددد ابليفدددة )( 2)

 .64-8، مركن الوثائق التارخيية، البحرين، ص. ص 2554
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للعديد من الرحالة األوروبيا ال ين مل يتم التعرت ألعماهلم ألن ذكرهم للبحرين كان 
، ومنهم عل  سبيق املثال: الرحالة السويسرز بريكهارت والرحالة األملاين مقتضبا  فيها

 سيتنن، وشتوكويلر و ريهم كثري.
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 المبحث األول: المصادر الفرنسية
 

شهدت السنوات األخرية تنايد اهتمام الباحثا يف تاريخ ابلي  العريب باملصادر 
( 2925-2224ية الفر سية )الفر سية، فبالر م من تأخر تأسيس شركة اهلند الشرق

عن   ريتيها الربيطا ية واهلولندية، واهنيارها املبكر بسبب املشاكق الداخلية يف فر سا، 
إال أن املسؤولا الفر سيا قد وصلوا إىل منطقة ابلي  العريب ومتكنوا من كتابة عدة 

 ريها وال تقارير تتمين عن املصادر الغربية األخر   علومات وتفاصيق مل ت كر يف 
 (2)ينال حيتفد .ا األرشيف الفر سي.

لقد كا ت االمربابورية الفر سية الشرقية برفا  أساسيا  يف صراع القو  
االستعمارية يف منطقة ابلي  العريب، حيث أرسلت احلكومة بعثات دبلوماسية إىل 

د اهتم البالط الفارسي وعينت قناصق هلا يف البصرة ويف موا ئ أخر  يف املنطقة، وق
عدد من الباحثا بوثائق وزارة ابار ية الفر سية وبكتابات الرحالة والقناصق 

كما مت  شر بع  الوثائق الف تعود   (6)الفر سيا خالل القر ا السابع والثامن عشر،
إىل القرن التاسع عشر، وغكن تقدمي بع  األمثلة عل  أهم ما  شر من وثائق فر سية 

 يلي: باللغة العربية فيما 
 

_____________________________________ 
مرا عدددددددددددددددددددددددددة موقدددددددددددددددددددددددددع األرشددددددددددددددددددددددددديف الدددددددددددددددددددددددددوب  الفر سدددددددددددددددددددددددددي:  ملنيدددددددددددددددددددددددددد مدددددددددددددددددددددددددن املعلومدددددددددددددددددددددددددات غكدددددددددددددددددددددددددن( 2)

www.archivesnationales.culture.gouv.fr 
( "الغدددنو الربتغددداا للبلدددي  العدددريب مدددن خدددالل املصدددادر 2554ا  دددر علددد  سدددبيق املثدددال: صدددادق ياسدددا احللدددو )( 6)

 .92-92، مركن الوثائق التارخيية، البحرين، ص.ص 2554، يوليو 62، عمجلة الوثيقةالفر سية"، 
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 (2)(2946تقرير القنصق الفر سي يف البصرة  ا أوتر ) -2
( أول مصدر Jean Otterيعترب تقرير القنصق الفر سي يف البصرة  ا أوتر )

 ريب ي كر العتوب، وذل  يف معرت احلديث عن ثورة البحارة العرب لد  ادر شا ، 
ق فاشرت  سفن وكان احلاكم الفارسي  ادر شا  قد حاول بسط  فوذ  عل  العرا

أوروبية زودها بر ال القبائق العربية من شوابئ ابلي ، وكان أول اختبار هل ا 
عندما هنم قوات اهلولة يف البحرين وفرت سيطرتخت عليها  2912األسطول يف مايو 

وقع مترد كبري يف صفوس القوات العربية يف األسطول  2940لفرتة و ينة، ويف عام 
د ذكر العتوب كحلفاه للهولة يف ذل  التمرد، و يف أوتر الفارسي لد  ادر شا  وور 
 يف تقرير  عل  ما يلي: 

" قام عرب اهلولة وبنو العتوب بثورة لد تاما  خان ) ادر شا ( فبناه عل  
أوامر منخت أخ ت قوار.م ملهمة سرية و هنت سبع سفن هل ا الغرت، وقد عامق مري 

ل ة فقتلو  واستولوا عل  بع  سفنخت علي خان ال ز توىل قيادة األسطول العرب بغ
 وهربوا".

 
 (6)(2998تقرير القنصق الفر سي يف البصرة روسو ) -6

، وذل  عندما 2998ورد أول ذكر للكويت يف املصادر الفر سية عام 
( عرب Bourg de Bourgاعرتت سبيق الكابنت الفر سي بورغ دز بورغ )
عاصمة اهلند الفر سية فل أ إىل الصحراه وهو يف بريقخت من فر سا إىل بو دا رز 

الكويت، ومنها  ادر عل  منت سفينة بريطا ية إىل اهلند، وورد ذكر ه   احلادثة يف 
األرشيف الفر سي يف عدة وثائق أ ها مراسالت القنصق الفر سي يف البصرة روسو 

_____________________________________ 
 ،  قال  عن األرشيف الفر سي.260-225، مر ع سبق ذكر ، ص. ص نشأع الكويت(، 6006سلوت )( 2)
 ،  قال  عن األرشيف الفر سي.295-291املر ع السابق، ص.ص  )6(
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)ابن شقيق الفيلسوس الفر سي  ان  اك روسو( ي كر فيخت تفاصيق ما حصق 
سي وترتيب مغادرتخت بالتنسيق مع شيخ الكويت ويشكو يف  فس للضابط الفر 

ابطاب من قلة األموال املتوفرة لديخت وكثرة الدائنا مما منعخت من مغادرة البصرة قبق 
 الوفاه بالتناماتخت جتاههم.

 
 (2)(2846تقرير رحلة السفينة الفر سية الفاووريت ) -1

ووريت إىل البحرين يف وصلت السفينة الفر سية الفا 2846يناير  28يف 
يناير من  فس العام، وقد قام  62 ولة هلا يف موا ئ ابلي  العريب، و ادرت يف 

قبطان السفينة تيو ا بي  بكتابة تقرير عن ه   الرحلة كما قام برسم الشيخ عبد اهلل 
بن أمحد وأرفقخت مع التقرير، وال غل  القار  لتقرير القبطان إال أن يبدز دهشتخت من 

تمامخت بالتفاصيق ودقة وصفخت ملا شاهد  يف البحرين من قالع ومعامل عمرا ية، اه
وت كر  ألمساه من قابلهم ووصفخت لشبصيالم ومالح تخت لتعاملهم مع بعضهم البع  
وك ل  ا تباهخت لبع  الشؤون البحرية ومنها وصفخت لطريقة تصميم "البغلة" الف كا ت 

بخت بدقة مالح ة الشيخ عبد اهلل ر م كرب سنخت، راسية يف امليناه. وقد أبد  بي  إع ا
ووصف يف تقرير  مدينف املنامة واحملرق واحلركة الت ارية فيهما ووفرة البضائع يف 
األسواق، كما لفت ا تباهخت و ود عشرة عربات ملدافع برتغالية الصنع أمام مننل 

لعديد من الشيخ حممد بن خليفة. ومل يغفق القبطان بي  يف تقرير  أن يتعرت ل
املالمح اال تماعية لسكان البحرين من لبا  ومأكق وعادات وتقاليد، والحد و ود 

_____________________________________ 
، ص. عبد اهلل بين أحميد محيارب ليم يهيدأ( 6006قامت مي ابليفة بنشر تفاصيق ه   الرحلة يف كتا.ا ) )2(
"، كمددا  شدددر  دديف النيدددارة باللغددة العربيدددة  2846عددن كتددداب: "زيددارة سدددفينة فر سددية للبحدددرين  ،  قددال  688-689ص

"، 2846( "يوميدات سدفينة فر سدية يف زيارلدا للبحدرين عدام 6001كامال  يف ولة الوثيقدة: زافدري بي دوين بليكدوك )
 .92-26ين، ص.ص ، مركن الوثائق التارخيية، البحر 6006، يوليو 44، ع الوثيقة ترمجة ب.ك.  اراين،
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عدد من البا يان واجلنود السعوديا، وقدر سكان البحرين يف تل  الفرتة مواا عشرة 
 آالس  سمة يسكن منهم أربعة آالس يف املنامة. 

 ذكر تشكق حلف لقد سبقت الوثائق الفر سية املصادر الغربية األخر  يف
العتوب، وك ل  يف احلديث عن الدور الت ارز للكويت يف النصف األول من القرن 
الثامن عشر، مما يدلق عل  أ ية الوثائق الفر سية كمصدر أساسي لتاريخ البحرين 
وابلي  العريب يف القر ا الثامن عشر والتاسع عشر امليالديا، وال ينال البحث 

را  عن التو ق يف تفاصيق املراحق املبكرة للو ود الفر سي يف العلمي املعاصر قاص
ابلي  العريب وسرب أ وار الوثائق احملفوظة يف األرشيف الوب  بباريس، ومع تنايد 
االهتمام  ادة ه ا األرشيف يف اآلو ة األخرية بدأت تتكشف وموعة مهمة من 

يقها إىل النشر يف السنوات القادمة املراسالت والتقارير وابرائط الف  أمق أن تأخ  بر 
حنو مادة  بغية اقيق التوازن العلمي با رتلف املصادر، وتوسيع أفق البحث العلمي

  ديدة غكن أن تسهم بصورة كبرية يف تدوين تاريخ البحرين احلديث.
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 المبحث الثاني: الوثائق األمريكية
 

، ويعتددددرب مددددن 2514عددددام تأسددددس األرشدددديف الددددوب  األمريكددددي يف العاصددددمة واشددددنطن 
أكرب دور األرشيف يف العامل إذ حيتوز عل  أكثر من ثالا مليارات صفحة مدن املدادة 

، باإللددافة إىل مخددس ماليددا صددورة 2999املكتوبددة الددف ير ددع تدداريخ أقدددمها إىل عددام 
 90.000وإحددد  وتسددعون مليددون قدددم مددن األفددالم الوثائقيددة املصددورة، ومددا ينيددد عددن 

دد كبدددري مددددن ابددددرائط واملددددادة البيا يدددة احملفوظددددة علدددد  امليكددددروفيلم. شدددريط مسدددد ق، وعدددد
ويتضددمن األرشددديف األمريكدددي سدد الت احلكومدددة املركنيدددة ومددواد تتعلدددق بالعالقدددات مدددع 
الددددول األخدددر ، منهدددا السددد الت األملا يدددة واليابا يدددة الدددف متدددت مصدددادرلا بعدددد ا تهددداه 

ية األمريكيددة يف ابددارج والعالقددات احلددرب العامليددة الثا يددة، وسدد الت احلمددالت العسددكر 
 (2)الدبلوماسية و ريها من الوثائق.

كما حيتوز األرشيف الوب  األمريكي عل  كمية كبرية من الوثدائق الدف تعتدرب 
مدادة أساسددية يف تدددوين تدداريخ البحددرين وابلددي  العددريب خددالل النصددف الثدداين مددن القددرن 

يدددة ووزارة الددددفاع وكددد ل  سددد الت العشدددرين، وبددداألخيف منهدددا: سددد الت وزارة ابار 
املؤسسددات األمنيددة املتعددددة وتقددارير فروعهددا يف الشددرق األوسددط. وغكددن احلددديث عددن 
تغطيددة املصددادر األمريكيددة ألحددداا ابلددي  وشددبخت اجلنيددرة العربيددة مددن خددالل مددرحلتا  
يددة تبدددأ األوىل مندد  مطلددع القددرن العشددرين، وتبدددأ الثا يددة يف مرحلددة مددا بعددد احلددرب العامل

الثا يدددددة، حيدددددث متتددددداز املصدددددادر يف املرحلدددددة األوىل برتكينهدددددا علددددد  الشدددددؤون اجليولو يدددددة 
والدراسدددات اال تماعيدددة واالقتصدددادية، بينمدددا تتضدددمن املصدددادر األمريكيدددة يف مرحلدددة مدددا 
بعد احلرب العاملية الثا ية كمدا  كبدريا  مدن التقدارير الصدادرة عدن املؤسسدات الرمسيدة، وتركدن 

_____________________________________ 
ملنيددددددددددد مددددددددددن املعلومددددددددددات عددددددددددن األرشدددددددددديف الددددددددددوب  األمريكددددددددددي غكددددددددددن مرا عددددددددددة موقعددددددددددخت علدددددددددد  اال رت ددددددددددت:  )2(

www.archives.gov 
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ياسية واألمنية بصورة أكرب من ذز قبق، ممدا يضدطر الباحدث للتسداؤل عل  الشؤون الس
عدددن سدددبب اقتصدددار الكثدددري مدددن املدددؤرخا املعاصدددرين علددد  املصدددادر الربيطا يدددة كمصددددر 
أوحددد للحددداا الددف وقعددت يف البحددرين خددالل القددرن العشددرين والعددنوس عددن املصددادر 

العدددريب يف مرحلدددة مدددا بعدددد احلدددرب األمريكيدددة الدددف أبددددت اهتمامدددا  ممددداثال   نطقدددة ابلدددي  
العامليددددة الثا يددددة. فقددددد رأت اإلدارة األمريكيددددة أن البحددددرين تشددددكق أ يددددة كبددددرية بالنسددددبة 
لسياسددتها يف الشددرق األوسددط وذلدد  بسددبب موقعهددا االسددرتاتي ي والدددور الدد ز غكددن 
يف أن تؤديخت يف مقاومة املدد الشديوعي مدن  هدة، وللثدروة النفطيدة الدف كدان أول ظهورهدا 

البحرين من  هة أخر ، وذلد  بفضدق  هدود التنقيدب الدف قدام .دا فرا د  هدوملن والدف 
 . وغكن تفصيق أهم املصادر األمريكية فيما يلي: 2516تتو ت بن ال باهر عام 

 
 (:2526-2856تقارير بعثة الكنيسة اإلصالحية األمريكية يف البحرين ) -2

مريكيددة إىل البلدددان العربيددة مددن أهددم تعتددرب  ريدددة بعثددة الكنيسددة اإلصددالحية األ
مصادر تاريخ البحدرين احلدديث وذلد  ألهندا ا د ت مدن البحدرين مقدرا  هلدا، وقدد  شدرت 

جزييييرع يف مثدددان ولددددات ادددت عندددوان:  2588اجملموعدددة الكاملدددة لبعثدددة الكنيسدددة عدددام 
، حيدث تعكدس هد   الوثدائق 0962-0892العرب المنسية/ نداء جزييرع العيرب 

مدددن التطدددور السياسدددي واال تمددداعي والثقدددايف يف ابلدددي  العدددريب والبحدددرين  سدددبعا عامدددا  
بصددفة خاصددة، حيددث مشددق  شدداط البعثددة تقدددمي ابدددمات الطبيددة والتعليميددة واجلدددوالت 
السددددياحية يف أر دددداه املنطقددددة، ومتكددددن أعضددددائها مددددن إقامددددة عالقددددات وثيقددددة مددددع حكددددام 

ة وتقدددددارير فصدددددلية تغطدددددي الفدددددرتة املنطقدددددة، وتتضدددددمن اجملموعدددددة يف بيالدددددا موثدددددا  ميدا يددددد
، اتدددوز علددد  مجيدددع أعدددداد ولدددة " نيدددرة العدددرب املنسدددية" والدددف تغدددري 2856-2502
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إىل " ددداه  نيددرة العددرب" الددف توقفددت عددن الصدددور عددام  2545امسهددا ابتددداه مددن عددام 
   (2)عددا . 690بعد أن صدر منها  2526

هدم مدا اتويدخت تقدارير البعثدة األمريكيدة وقد  شر الباحث األمريكي أ توين مثا  وافيا  عدن أ
، حيددث أشددار إىل كيفيددة 2518-2500مددن مددادة حددول تدداريخ البحددرين خددالل الفددرتة 

وقوع اختيار البعثة عل  البحدرين لتكدون املوقدع الرئيسدي الد ز تددار مدن خاللدخت املقدرات 
، 2522والكويددددت عددددام  2856األخددددر  الددددف مت تأسيسددددها يف البصددددرة ومسددددقط عددددام 

ذلدد  إىل عدددة أسددباب، أ هددا: املوقددع االسددرتاتي ي يف وسددط ابلددي  العددريب بددا وأر ددع 
شددط العددرب يف الشددمال ومسددقط يف اجلنددوب، كمددا اسددتعرت ببيعددة املعلومددات الطبيددة 
الف وردت يف تقدارير البعثدة مدن خدالل عملهدا يف مستشدف  اإلرسدالية الدف كا دت تعدا  

ة كدق صدبال، وكدان أبباؤهدا جيدرون العديدد حالة مرلية يف العيادات ابار ي 20حواا 
من عمليات  راحة العا واستملصال األورام و ريها من العمليات بصفة يوميدة، وتقددم 
التقدددارير تفاصددديق دقيقدددة عدددن أمدددرات الطددداعون والكدددولريا واملالريدددا والسدددق والرومددداتينم يف 

 املنطقدة مددن البحدرين، كمدا تقددوم بدربط ا تشددار بعد  هد   األمددرات باألولداع العامددة يف
 حيث املنات والعادات والتقاليد وأ واع األبعمة واأللبسة الف كا ت منتشرة آ  اك.

وقدددد متكدددن بعددد  أعضددداه البعثدددة مدددن إقامدددة عالقدددات وبيددددة مدددع أفدددراد األسدددرة 
احلاكمددة، حيددث كددان الطبيددب مددريا يتمتددع بعالقددات بيبددة مددع الشدديخ عيسدد  بددن علددي 

من الروبيات لدعم إيدرادات املستشدف  الدف مل تكدن  ال ز كان يتعهد : "مقائب كثرية 
كبرية يف تلد  األيدام." وتضديف التقدارير أيضدا  معلومدات مهمدة عدن ببو رافيدة البحدرين 
وعددن احليوا ددات والطيددور املو ددودة فيهددا وعددن حركددة السددفن وأ واعهددا، وتتحدددا كدد ل  

علومددات  غرافيددة عددن عالقددة العديددد مددن األمددرات املنتشددرة  هنددة الغددوص. كمددا تتددوفر م
_____________________________________ 

(1) Arabian Mission of the Reformed Church of America (1988) 

Neglected Arabia/Arabia Calling 1892-1962. 8 volumes, Archive 

Editions, Archive International Group, Switzerland. 
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مهمة قددمها وموعدة مدن األببداه الد ين قداموا ةدوالت يف رتلدف مددن البحدرين وقراهدا 
ملعاجلة سكان تل  املنابق وتوفري ابدمات الطبية هلدم، ومنهدا علد  سدبيق املثدال  ولدة 

متدددنقال  بدددا الرفددداع و دددو وعسدددكر  2529الطبيدددب هدددول فدددان فدددالك الدددف قدددام .دددا عدددام 
والبديع حيث وصف أحدوال هد   القدر  واددا عدن وا العهدد آ د اك والدور والنالق 

الشددديخ محدددد بدددن عيسددد  بدددن علدددي آل خليفدددة الددد ز اسدددتقبلخت مفددداوة لدددد  وصدددولخت إىل 
 البديع يف هناية  ولتخت.

كمددددا تتددددوفر يف تقددددارير البعثددددة معلومددددات  ايددددة يف األ يددددة عددددن بددددواكري احلركددددة 
بعثدددة بتأسددديس  دددواة املددددار  احلديثدددة يف التعليميدددة علددد  الصدددعيد احمللدددي، حيدددث قامدددت ال
ولكددن بصددورة متوالددعة، فقددد   2850البحددرين والددف بدددأت تددناول عملهددا يف هنايددة عددام 

كددان مع ددم مدرسددي البعثددة مددن خرجيددي اجلامعددات الدد ين مل يتلقددوا تدددريبا  كافيددا  ملمارسددة 
زو دة  مهنة التدريس، وكان أول مدر  حيمق رخصة للتدريس هو السيدة إلينابيدث دام

وأصددددبحت املددددديرة األوىل  2525الطبيددددب لددددويس دام الددددف وصددددلت إىل البحددددرين سددددنة 
للمددددددار  األمريكيددددددة، ا تولددددددت إدارة مدرسدددددة البحددددددرين للبنددددددات الدددددف تأسسددددددت عددددددام 

، بينمددا أديددرت مدددار  البنددا مددن قبددق مسددرت بر ددارد هدداكن، ويقدددم كددال  مددن دام 2561
البحددرين، فقدد كددان عددد املسدد الت يف  وهداكن معلومدات مهمددة عدن مسددرية التعلديم يف

مثددان عشددرة بالبددة وكا ددت تقددوم السدديدة دام  2561مدددار  البنددات لددد  افتتاحهددا عددام 
بتدددريس مجيددع املقددررات بنفسددها، ويف  ضددون سددنتا ارتفددع عدددد الطالبددات يف املدرسددة 

. وفيمددا خيدديف تعلدديم 2519بالبددة يف بدايددة العددام الدراسددي يف أكتددوبر  221ليصدق إىل 
لبنددا يشددري مسددرت هدداكن إىل االهتمددام املتنايددد لددد  شددبيبة البحددرين بددالتعليم حيددث بلددغ ا

أربعدددة ومخسدددون بالبدددا  حيضدددرون  2512عددددد الطلبدددة املسددد لا لديدددخت يف املدرسدددة عدددام 
الدددرو  بصددورة يوميددة، فضددال  عددن دورات اللغددة اإلجنلينيددة الددف كا ددت تسددتقطب أعدددادا  

 ألعمار واملستويات اال تماعية.أكرب من البحرينيا من رتلف ا
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كمددا تقدددم تقددارير البعثددة معلومددات ال تقددق أ يددة عددن األولدداع اال تماعيددة يف 
البحددرين وعددن تطددور املددرأة البحرينيددة يف رتلددف اجملدداالت، وال ينبغددي إ فددال الصددور الددف 
ن تضددمنتها تقدددارير البعثدددة والدددف اعتربهدددا أ تدددوين مصددددرا  مهمدددا  مدددن مصدددادر تددداريخ البحدددري

احلددديث، حيددث تتددوفر وموعددة  ددادرة مددن الصددور الددف التقطهددا أعضدداه البعثددة يف مراحددق 
 (2)رتلفة من توا دهم يف البحرين خالل الفرتة الف تغطيها ه   الس الت.

 
 (6)(:2569وثائق وزارة ابار ية األمريكية )من  عام  -6

املراسددددالت  اتددددوز وثددددائق وزارة ابار يددددة األمريكيددددة علدددد  وموعددددة كبددددرية مددددن
املتبادلددددة بددددا وزارة ابار يددددة وبعثالددددا الدبلوماسددددية يف كددددق مددددن إيددددران ومسددددقط وعدددددن 
والعددددراق واململكددددة العربيددددة السددددعودية باإللددددافة إىل مراسددددالت السددددفارات األمريكيددددة يف 
مصر وسوريا ولبنان وفلسدطا و ريهدا مدن دول املنطقدة. وتبددأ سد الت هد   اجملموعدة 

(. 2880مدع و ددود بعد  التقددارير الدف ير ددع تارخيهدا إىل عددام ) 2569يف مطلدع سددنة 
ولكددن الوثددائق األكثددر أ يددة مددن بددا هدد   السدد الت هددي اجملموعددة الددف تبدددأ يف الفددرتة 

(، والسدددنة 2591-2549، وتغطدددي فدددرتة الدددرئيس األمريكدددي ترومدددان )2549-2594

_____________________________________ 
، مركدن الوثدائق 2589، ينداير 2، عمجلية الوثيقية( "وثائق التاريخ احلديث للبحرين"، 2589أ توين، ت. أ. )( 2)

 ، وقد أعيد  شر البحث باللغة اإلجنلينية يف كتاب البحرين عرب العصور:202-88التارخيية، البحرين، ص. ص 

Anthony T.A. (1993)“Documentation of the modern history of 

Bahrain from American sources (1900-1938)”, in A. Al-Khalifa and 

M. Rice, editor. (1993); Bahrain through the ages, the History, Kegan 

Paul International, London and New York, pp.62-78.  

(2) National Archives, Washington D.C., United States State 

Department Diplomatic Post and Central Files, Collections in the 

Record Group 59, including U.S. State Department dispatches from 

abroad, translations from local press and copies of local government 

documents and official reports, Dating mostly post - 1925 but some 

prior to this.  
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ة األمريكيددة: (، حيددث كددان لدوزيرز ابار يدد2522-2591األوىل مدن رئاسددة آينهنداور )
مارشددال و دددون فوسدددرت داال  دور كبددري يف اديدددد و هدددة السياسددة ابار يدددة األمريكيدددة 
بعددد احلددرب العامليددة الثا يددة. وبددالر م مددن عدددم و ددود ممثليددة أمريكيددة يف البحددرين خددالل 
تل  الفرتة )  را  بضوعها لن ام احلماية الربيطا ية( إال أن تقدارير السدفارات األمريكيدة 

دول اجملدداورة مثددق إيددران واململكددة العربيددة السددعودية تقدددم مددادة مهمددة عددن األولدداع يف الدد
السياسدددية واالقتصدددادية واال تماعيدددة يف املنطقدددة بصدددفة عامدددة والبحدددرين بصدددفة خاصدددة، 
حيددث اهتمددت البحريددة األمريكيددة بدداملوقع االسددرتاتي ي للبحددرين وسددط ابلددي  العددريب، 

لددددع املدددداا املتدددددهور لربيطا يددددا وع نهددددا عددددن إدارة وكا ددددت اإلدارة األمريكيددددة تدددددرك الو 
إمربابوريتها املرتامية األبراس إثر ابسائر الفادحة الف تعرلت هلا  رّاه احلرب العامليدة 

عنددددددما أبلدددددغ السدددددفري الربيطددددداين اللدددددورد إيفتشدددددابق وزيدددددر  2549الثا يدددددة، واديددددددا  عدددددام 
ة عدن امدق مسدؤوليالا األمنيدة ابار ية األمريكي مارشال بأن بريطا يا أصدبحت عدا ن 

يف تركيددا واليو ددان ملوا هددة خطددر املددد الشدديوعي وبأهنددا باتددت مضددطرة لسددحب قوالددا مددن 
املنطقددة ملددول شددهر إبريددق مددن ذلدد  العددام، وسددرعان مددا بدددأت القددوات األمريكيددة اددق 
حمدددق القدددوات الربيطا يدددة فشدددرعت يف إ شددداه سلسدددلة مدددن القواعدددد العسدددكرية يف سدددواحق 

 األبي  املتوسط وابلي  العريب.  البحر
وتتضددددددمن سدددددد الت وزارة ابار يددددددة األمريكيددددددة آالس التقددددددارير الددددددف تتندددددداول 
الشددددؤون اإلداريددددة واألولدددداع السياسددددية واالقتصددددادية واال تماعيددددة وكدددد ل  املراسددددالت 
السددرية ومقدداالت الصددحف والرتمجددات وابددرائط والصددور والرسددوم البيا يددة باإللددافة إىل 

شددؤون األمنيددة لدددول املنطقددة، وتكمددن أ يددة هدد   السدد الت مددن حيددث و ددود اليددق ال
عدد كبري من املباببات املتبادلة با وزراه ابار ية األمريكيدة الد ين تعداقبوا علد  هد ا 
املنصددب خددالل الفددرتة املدد كورة مددع رؤسدداه البعثددات األمريكيددة يف الشددرق األوسددط، كمددا 

البيدددت األبدددي  باسدددم الدددرئيس األمريكدددي،  اتدددوز علددد  بعددد  املراسدددالت الصدددادرة عدددن
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وتتضددمن كدد ل  حمالددر ا تماعددات مهمددة بددا العديددد مددن حكددام املنطقددة مددع رؤسدداه 
 البعثات الدبلوماسية لديهم. 

 
-2542وموعددددددددات التقددددددددارير الصددددددددادرة عددددددددن املؤسسددددددددات األمنيددددددددة األمريكيددددددددة ) -1

2589:)(2) 
يف الواليدات املتحددة مددن  تعتدرب وموعدة التقدارير الصدادرة عدن األ هدنة األمنيدة 

أبددرز مددا غتدداز بددخت األرشدديف الددوب  األمريكددي عددن دور األرشدديف العامليددة األخددر ، ومددن 
أهددم هدد   املؤسسددات: وكالددة االسدددتببارات املركنيددة، ومكتددب ابدددمات االسدددرتاتي ية، 
وتقارير رئاسة األركدان، ووموعدة تقدارير مؤسسدة را دد، وملفدات األمدن القدومي  ؤسسدة  

 2542دز. و ريهددددددا مددددددن املؤسسددددددات. وتغطددددددي هدددددد   التقددددددارير الفددددددرتة مددددددا بددددددا كينيدددددد
( 2522-2542حيدددث تتضدددمن التقدددارير األمنيدددة اباصدددة بدددوزارة ابار يدددة ) ،2589و

معلومدات (؛ 2592-2542وتقارير وكالة االستببارات املركنية عدن الشدرق األوسدط )
صدق يف إيدران، و ريهدا مدن عن قبائق اجلنيرة العربية، وك ل  عن فرتة حكم م تفصيلية

 التقارير الف تتناول األولاع األمنية ومبيعات األسلحة يف املنطقة.
 

( علددد  معلومدددات هامدددة 2521-2522كمدددا اتدددوز تقدددارير رئاسدددة األركدددان )
عددن القواعددد العسددكرية األمريكيددة الربيددة والبحريددة واجلويددة يف الشددرق األوسددط، وتتندداول  

مدن السدعودية والكويدت والبحددرين. أمدا تقدارير مؤسسددة كد ل  األولداع األمنيدة يف كددق 
( فتتمين عن  ريها بأهنا أكثر حداثة وتتناول مواليع أوسدع مدن 2589-2590را د )

_____________________________________ 
(1) National Archives, Washington D.C, Formerly confidential 

reports and documents from the Office of Strategic Services, the 

CIA, the Joint Chiefs of Staff, the Rand Corporation, the 

Kennedy National Security Files, covering the Middles East. 

Dating from 1941 to 1985. 
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حيث املضمون وذل  لتغطيتهدا العديدد مدن القضدايا اال تماعيدة واالقتصدادية باإللدافة 
 رير ه   املؤسسة.إىل مشاكق التسلح النووز يف املنطقة، وقد مت  شر العديد من تقا

 
 (2)(:2599-2590تقارير شركة أرامكو حول األحساه وعمان ) -4

تعترب وموعدة الدراسدات الدف أعددت مدن قبدق قسدم األمداا يف شدركة أرامكدو 
مدددن أهدددم املصدددادر الدددف تعكدددس مدددد  االهتمدددام األمريكدددي بتفاصددديق السددداحق الشدددرقي 

، وتتضمن تفاصديق ابلفيدة 2550عام لل نيرة العربية والف مت  شرها يف أربعة ولدات 
اإلقليميددددة والقبليددددة للمنطقددددة الشددددرقية وإمددددارات السدددداحق املهددددادن وعمددددان خددددالل الفددددرتة 

، وقد كان الدافع إل راه ه   الدراسدات هدو حا دة اإلدارة األمريكيدة 2590-2599
للحصول عل  تقييم شامق غهد ملرحلة التنقيب عن الدنفط يف املنطقدة، وتشدتمق وثدائق 
ه   اجملموعة عل  دراسات تفصيلية عن مدن املنطقدة وقبائلهدا باإللدافة إىل معلومدات 

  غرافية واقتصادية مدعمة بابرائط والرسوم البيا ية. 
 

وبالر م من وفرة املادة الوثائقية حول البحرين وابلدي  العدريب فدإن الباحدث يف 
دراسدات الدف اهتمدت باملصدادر تاريخ املنطقة ال غكنخت العثدور إال علد  عددد قليدق مدن ال

األمريكيددددة يف تلدددد  الفددددرتة احلامسددددة، وغكددددن عددددنو ظدددداهرة إ ددددال املصددددادر األمريكيددددة يف 
الدراسددات املعاصدددرة عدددن البحدددرين إىل القناعدددة الدددف سدددادت يف بعددد  األوسددداط العلميدددة 
بدددأن الواليددددات املتحدددددة األمريكيددددة قددددد عنفدددت عددددن التدددددخق يف شددددؤون األقدددداليم العربيددددة 

عة للنفدددوذ الربيطددداين والفر سدددي ومل تشدددأ أن تضدددعف مدددن قدددوة حلفائهدددا عدددن بريدددق ابالددد
منافسددتهم يف املنطقددة، واحلقيقددة هددي أن اإلدارة األمريكيددة كا ددت قددد دخلددت يف منافسددة 

_____________________________________ 
(1) William Mulligan, F. S. Vidal and George Rentz (1990) The 

Aramco Reports on Al-Hasa and Oman 1950-1955. 4 volumes, 

Archive Editions, Archive International Group, Switzerland. 
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شديدة مع بريطا يا لبسط  فوذهدا علد  مصدادر الدنفط، ولتحقيدق ذلد  أوفددت ممثليهدا 
ولددداع السياسدددية واالقتصدددادية واال تماعيدددة يف إىل املنطقدددة لكتابدددة تقدددارير وافيدددة عدددن األ

دول الشدددرق األوسدددط، وقدددد ظهدددرت هددد   الننعدددة بصدددورة  ليدددة يف خطددداب سدددرز كتبدددخت 
إىل مسدددؤول قسدددم الشدددرق األوسدددط  2549املفدددوت األمريكدددي يف بدددريوت يف ديسدددمرب 

 بوزارة ابار ية األمريكية لوز هندرسن، وال ز قال فيخت: 
ىل القيدددادة يف الشدددرق األدم، وللمحاف دددة علددد  "لددددينا التدددنام أخالقدددي بدددأن  تدددو 

ه ا االلتدنام ال بدد مدن أن  لعدب اللعبدة السياسدية مدع القدو  الرئيسدية، وال غكنندا )كمدا 
قال روزفيلت( أن  قوم بد ل  مدن خدالل ا تقداد اآلخدرين عدن بعدد مدن البيدت األبدي ، 

ن يدؤدز بندا إىل ال غكننا أن  قف  امدين دون أن حنرك ساكنا ، فإن من شدأن ذلد  أ
فقدان موقعنا لصاحل اآلخرين وسنفقد مع ذل  ثقة العرب بندا... ال يدنال هنداك  دوس 
يف العدددامل العدددريب مدددن  لبدددة التو دددخت العدددام يف الواليدددات املتحددددة حندددو العنلدددة الدددف سدددتدفع 
باحلكومددة األمريكيددة للتبلددي عددن التنامالددا جتددا  الشددرق األوسددط متامددا  كمددا حصددق بعددد 

 (2)الية."احلرب امل
وبندددداه علدددد  هدددد ا التغددددري الكبددددري يف اجتددددا  السياسددددة األمريكيددددة مددددن العنلددددة الددددف 
التنمدددددت .دددددا يف رحلدددددة مدددددا قبدددددق احلدددددربا العدددددامليتا، إىل االخندددددراط الكامدددددق يف الشدددددؤون 
السياسددددددية واألمنيددددددة واالقتصددددددادية لدددددددول ابلددددددي  العددددددريب بعددددددد ذلدددددد ، فددددددإن سدددددد الت 

التارخييدة الدف تغطدي اجلدنه األكدرب  تحدة تنخدر بالوثدائقاملؤسسات الرمسية يف الواليات امل
مددن القددرن العشددرين، وال تددنال احلا ددة ملحددة إىل توسدديع أفددق البحددث العلمددي يف تدداريخ 
البحددددددرين عددددددن بريددددددق االسددددددتناد إىل مصددددددادر األرشدددددديف الددددددوب  األمريكددددددي يف تقصددددددي 

_____________________________________ 
"نحيو سياسيية  بعندوان:2549ز كتبدخت الدوزير األمريكدي املفدوت يف لبندان  دورج وادزورا يف ديسدمرب تقرير سر ( 2)

وثددائق ابار يدددة األمريكيدددة )  ىقليمييية ىيجابيييية فيييي مرحلييية ميييا بعيييد الحييرب فيييي الشييير  األدنيييى، سيييوريا/لبنان"،
890D.00/3-646.) 
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  ددر قددد ال  األحددداا واقيقهددا، وعدددم االكتفدداه  صددادر حمدددودة ترتكددن علدد  و هددات
 تتوفر فيها عوامق النناهة واحلياد.
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 المبحث الثالث: المصادر الروسية
اهتمددت اإلمربابوريددة الروسددية يف شددؤون شددبخت اجلنيددرة العربيددة وابلددي  العددريب مندد  مملددات 

وقددد  (2)السددنا وذلدد  لعدددة أسددباب، منهددا: و ددود عدددد كبددري مددن املسددلما يف روسدديا،
وموعة من املستشدرقا الدرو  الد ين كتبدوا يف وداالت  ا عكس ه ا االهتمام يف ظهور

الدراسات العربية واإلسالمية. إال أن اإلمربابورية الروسية مل تقم بإرسال أيدة بعثدات أو 
محددالت إىل شددرق اجلنيددرة العربيددة حددس السددنوات األخددرية مددن القددرن التاسددع عشددر. ولعددق 

، كا ددت  قطددة 2825س عددام التطددورات الكددرب  الددف بددرأت عقددب إ شدداه قندداة السددوي
البدايددة يف  دد ب اهتمددام روسدديا لبسددط  فوذهددا علدد  حركددة املالحددة العامليددة وذلدد  عددن 
بريدق الوصددول إىل امليددا  الدافملدة يف ابلددي  العددريب، فقدد كددان مددن أهدم  تددائ  إ شدداه قندداة 
السدددويس تقلدددييف مسدددافات الدددرحالت البحريدددة بدددا الشدددرق والغدددرب، واسدددتعار املنافسدددة 

رية بددا القددو  األوروبيددة للسدديطرة علدد  خطددوط املالحددة العامليددة خددالل العقددود االسددتعما
األخدددرية مدددن القدددرن التاسدددع عشدددر، حيدددث شدددرع األملدددان يف التو دددق يف العدددامل العدددريب عدددن 
بريددق تنفيدد  مشددروع سددكة حديددد بغددداد، ممددا دفددع بددالرو  ال دداذ خطددوات لدددس إىل 

الت اريدددة والعسدددكرية، وأصدددبحت فكدددرة  تعنيدددن مدددواقعهم يف املنطقدددة باسدددتبدام الوسدددائق
الوصول إىل ابلدي  العدريب مدن أهدم حمداور سياسدة روسديا القيصدرية خدالل العقدد األخدري 

 (6)من القرن التاسع عشر وأوائق القرن العشرين.
 

_____________________________________ 
مليدددون  269ن روسددديا البدددالغ عدددددهم ، مدددن ومدددوع سدددكا%5م 2859بلغدددت  سدددبة املسدددلما يف روسددديا عدددام ( 2)

( "شبخت اجلنيرة العربية وابلي  مدن خدالل الوثدائق والددوريات لسدان 6004 سمة آ  اك، ا  ر:  يكوالز دياكوس )
 .22، مركن الوثائق التارخيية، البحرين، ص 6004، يوليو 42، عالوثيقةبطرسربج )بداية القرن العشرين("، 

 .22-24املر ع السابق، ص. ص  )6(



 
 
 

                          مقدمة في مصادر تاريخ البحرين الحديث والمعاصر
019  

  

وقدد ظهدر اهتمدام الددرو  بدبالد فدار  مدن خددالل  هدودهم إلقامدة العديدد مددن 
ود فدددار  الشدددمالية وصدددوال  إىل مدددوا ئ خطدددوط السدددك  احلديديدددة الدددف تنطلدددق مدددن حدددد

ابلددي  العددريب، كمددا شددرعت روسدديا القيصددرية يف إقامددة شددركات النقددق البحددرز الببددارز 
لدددربط مدددوا ئ البحدددر األسدددود  دددوا ئ ابلدددي  العدددريب عدددرب البحدددر املتوسدددط والبحدددر األمحدددر 

ذلد   وعملت عل  إجياد مراكن جتارية للبضائع الروسية عل  سواحق ابلدي ، ولتحقيدق
سددعت إىل إ شدداه قاعدددة مريددة علدد  ابلددي  العددريب، وحاولددت القيددام  ددد خددط حديدددز 

 (2)إليها عرب إيران لنقق املعدات واللوازم احلربية لتعنين ه   القاعدة.
وكدددان لل دددروس الدوليدددة الدددف بدددرأت يف مطلدددع القدددرن العشدددرين األثدددر البدددالغ يف 

لة يف حددرب  ندوب إفريقيدا )حددرب دعدم املشدروع الروسدي  حيددث كا دت بريطا يدا مشدغو 
البددوير(، كمددا كا ددت الدولددة العثما يددة تعدداين مددن لددائقة ماليددة الددطرت بسددببها إىل مددنح 
الروسي فالدغري كابينست امتياز إ شاه خط سكة حديدز يربط برابلس الشدام  ينداه 

، ومل تكددددن اقتصدددداديات فددددار  أحسددددن حدددداال   فقددددد 2858ديسددددمرب  10الكويددددت يف 
التدددهور املدداا يف فددار  م فددر الدددين شددا  إىل مطالبددة الددرو   نحددخت قرلددا  أجلددأت حالددة 
، ا تتابعت القروت الروسية لفدار  حدس بلغدت حدواا أربعدة ماليدا 2500ماليا  عام 

 .  2501 نيخت اسرتلي  ملول عام 
وقددد لددمنت القددروت الددف منحتهددا اإلمربابوريددة الروسددية لفددار  موقعددا  متميددنا  

تغاللخت للحصول عل  امتيدازات إلقامدة خطدوط حديديدة يف املنطقدة حيدث هلا قامت باس
عمدددددت إىل إرسددددال بعثددددة تتضددددمن عددددددا  مددددن ابددددرباه واملهتمددددا  شددددروعات السددددك  

، وا تقلددت 2500احلديديددة مثددق ساخا سددكي وتوميلددوس وريددتش إىل بهددران يف مددار  
  وشدداهبار للتعددرس البعثددة بعددد ذلدد  إىل أصددفهان وشددرياز وبوشددهر واحملمددرة وبندددر عبددا

علددد  مكدددان مناسدددب للحصدددول علددد  منفددد  مدددرز يطدددق علددد  ميدددا  ابلدددي  العدددريب، ويف 

_____________________________________ 
 .19، ديب، ص دراسات في تاريخ الخليا العربي الحديث والمعاصر( 6006راشد توفيق أبو زيد ) )2(
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الوقدددت  فسدددخت مت تكليدددف كدددق مدددن سدددريومياتيكوس وبيلندددربج بدراسدددة فكدددرة إ شددداه خدددط 
، فقددام املبعوثددان 2500مالحددي يصددق مددا بددا ابلددي  العددريب والبحددر األسددود يف يو يددو 

اد والكويت .دس دراسة مدد  إمكا يدة إقامدة جتدارة منت مدة بنيارة احملمرة والبصرة وبغد
مددع مددوا ئ ابلددي  العددريب، و ددت  عددن هدد   الدراسددات قيددام العديددد مددن السددفن الروسددية 

 (2).2504-2500برحالت جتارية إىل ابلي  العربية خالل الفرتة 
إىل وقد شهدت الفرتة ذالا قيام البحرية الروسدية بإيفداد بعد  قطعالدا احلربيدة 

ابلدددي  العدددريب يف م ددداهر استعرالدددية لددددس إىل منافسدددة الو دددود العسدددكرز الربيطددداين. 
فرلددت إهندداه  2504ولكددن اهلنغددة الددف تعرلددت هلددا روسدديا يف حر.ددا لددد اليابددان عددام 

خالفالا مع بريطا يا والوصدول إىل صديغة تفداهم مشدرتك بدا الطدرفا يف منطقدة ابلدي  
أسدفرت عدن  2504قية با القوتا يف مدينة بطرسربج عام العريب، حيث مت توقيع اتفا

اعرتاس روسيا باملصاحل اباصة لربيطا يا يف منطقة ابلدي  العدريب، كمدا مت توقيدع اتفاقيدة 
مت  و بهدددا تقسددديم فدددار  إىل ثدددالا مندددابق: األوىل مشاليدددة  ضدددع  2509أخدددر  عدددام 

ين، أمدا املنطقدة الثالثدة فدتم االتفداق للنفوذ الروسي، والثا ية  نوبية  ضدع للنفدوذ الربيطدا
عل   علها منطقة حمايدة تقع بينهما مع تعهدد الددولتا بداحرتام  فدوذ كدق منهمدا علد  
منطقتهدددا، وقدددد حدددّدت هاتدددان االتفاقيتدددان مدددن قددددرة روسددديا علددد  الوصدددول إىل منطقدددة 

 (6)ابلي  العريب.
 الوثائق الروسية: 

ة الربيطا يددة يف منطقددة ابلددي  العددريب لقددد كددان مددن أهددم  تددائ  املنافسددة الروسددي
خددالل السددنوات األوىل مددن القددرن العشددرين و ددود كميددة كبددرية مددن التقددارير الروسددية عددن 
األولدددداع العامددددة يف املنطقددددة وبدددداألخيف منهددددا البحددددرين، حيددددث اتددددوز دور األرشدددديف 

_____________________________________ 
 .15-12املر ع السابق، ص. ص  )2(

 .49-42املر ع السابق، ص. ص  )6(
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اسددية املبتلفددة يف مدينددة بطرسددربج علدد  آالس الوثددائق املتعلقددة بالشددؤون الت اريددة والسي
والعسددددكرية و ريهددددا مددددن املعلومددددات حددددول منطقددددة ابلددددي ، ولعددددق أهددددم دور األرشدددديف 

 املو ودة يف املدينة بالنسبة للباحثا يف تاريخ شرق اجلنيرة العربية هي:
 

 State Historical Archives of Saintأرشدديف الدولددة املركددنز ) -2

Petersburg) 
، وتغدددري امسدددخت 2512ربج عدددام تأسدددس أرشددديف الدولدددة املركدددنز يف مديندددة بطرسددد

ألكثدددر مدددن مدددرة قبدددق أن يعدددرس .ددد   التسدددمية )أرشددديف الدولدددة التدددارخيي املركدددنز بسدددان 
، وحيتدوز علد  أكثدر مدن مليدوين ملدف حيتدوز 2552بطرسربج( الف أبلقت عليخت سدنة 

امللدددف الواحدددد علددد  عددددة مملدددات مدددن الوثدددائق الدددف تعدددود إىل فدددرتة اإلمربابوريدددة الروسدددية 
، وتتضددمن أوراقددخت سدد الت اإلدارة املركنيددة 2529وحددس عددام  2901ندد  عددام املمتدددة م

والشدددددربة واجلدددددديش واحملدددددداكم باإللددددددافة إىل السددددد الت اباصددددددة بالعالقددددددات ابار يددددددة 
ل مربابوريددة الروسددية بددوال فددرتة و ودهددا، كمددا اتددوز علدد  وثددائق مهمددة عددن عالقددات 

الوسددط  والقوقدداز، وتتندداول كدد ل   اإلمربابوريددة الروسددية مددع الدددول اإلسددالمية يف آسدديا
عددن الصددراع الروسددي مددع الدولددة العثما يددة وفددار  خددالل القددر ا الثددامن عشددر والتاسددع 
عشدددر امليالديدددا. وغكدددن العثدددور يف هددد   السددد الت علددد  معلومدددات تتنددداول العالقدددات 

يدول الت ارية والثقافية با روسيا والعامل اإلسالمي باإللدافة إىل تقدارير أخدر  حدول اب
العربية و ريها من تقارير القناصق واملسؤولا الدف يعدود تارخيهدا إىل مطلدع القدرن التاسدع 

 (2)عشر.
_____________________________________ 

ملنيددددد مددددن املعلومددددات حددددول أرشدددديف الدولددددة املركددددنز بسددددان بطرسددددربج غكددددن مرا عددددة موقعددددخت علدددد  اال رت ددددت: ( 2)
www.ruslan.ru:8001 وجيدر التنبيدخت إىل و دود أرشديف مركدنز آخدر حيمدق امسدا  مشدا.ا   ديندة بطرسدربج ،

، وهنددداك أكثدددر مدددن مخسدددا مكتبدددة وبنيدددة ودار 2529ولكندددخت خيدددتيف بسددد الت املديندددة منددد  الثدددورة البلشدددفية عدددام 
 www.iisg.nlأرشيف يف روسيا غكن احلصول عل  معلومات وافية عنها من خالل املوقع التاا: 
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Navy  ) 
حيتوز ه ا األرشديف علد  سد الت بالغدة األ يدة حدول األولداع االقتصدادية 

يب، حيث قامت العديد من السفن احلربية والت ارية بدرحالت والسياسية يف ابلي  العر 
إىل مدددوا ئ ابلدددي  يف هنايدددة القدددرن التاسدددع عشدددر ومطلدددع القدددرن العشدددرين ودون قبابنتهدددا 
معلومددات قيمددة عددن األولدداع العامددة يف املنطقددة، وبددالر م مددن اجلهددد الدد ز ب لددخت بعدد  

املتعلقددددة بالعالقدددددات البدددداحثا يف  شددددر وثدددددائق هدددد ا األرشددددديف فددددإن آالس السددددد الت 
 البحرية مع دول ابلي  العريب ال تنال وهولة بالنسبة للبحث التارخيي.

وقدد أبدددت األما ددة العامددة ملراكددن الدراسددات والوثددائق يف ابلددي  العددريب واجلنيددرة 
  (2)العربية اهتماما  باالبالع علد  حمتويدات الوثدائق احملفوظدة يف دور األرشديف الروسدية،

من الباحثا الدرو  الد ين عندوا بكتابدة تداريخ ابلدي  العدريب مدن خدالل كما ظهر عدد 
املصددددددادر الروسددددددية، ومددددددن أبددددددرزهم عضددددددو أكادغيددددددة العلددددددوم السددددددوفياتية بوديافسددددددكي، 
والربوفيسددور ألدديكس فاسدديليف، كمدددا  شددرت ولددة الوثيقددة وموعدددة مددن البحددوا حدددول 

ة، ومددن أ هددا مددوا  يكددوالز تدداريخ ابلددي  واجلنيددرة العربيددة مددن خددالل الوثددائق الروسددي
   (6)دياكوس.

_____________________________________ 
را ع ما كتبخت عبدد اهلل بدن خالدد ابليفدة حدول  هدود األما دة العامدة ملراكدن الدراسدات والوثدائق يف ابلدي  العدريب )2(

، 69، عمجليية الوثيقييةاددت عنددوان: "تدداريخ البحددرين احلددديث يف املصددادر الروسددية"،  2559واجلنيددرة العربيددة عددام 
، مجلية الوثيقيةوان: "وثائق من خلف السدتار احلديددز"، بعن 2559، وك ل  مقالخت ال ز  شر عام 2559يناير 
 .2559، يناير 12ع

، مجلييية الوثيقييية("، 2("البحدددرين رؤيدددة روسدددية للحدددداا )2551مدددن أهدددم هددد   املباحدددث: بوديا سدددكي، د. )( 6)
مددا ( "شددبخت اجلنيددرة العربيددة ك2559، مركددن الوثددائق التارخييددة، البحددرين.  ورياتشددكا كينددادز )2551، يندداير 66ع

( "عمددان 6006. سددري ي  رجيوريددف )2559، يوليددو 16، عمجليية الوثيقيية"، 2590-2800رآهددا الددرو  مددن 
يف القددرن التاسددع عشددر وبدايددة القددرن العشددرين مددن خددالل الوثددائق املو ددودة يف األرشدديفات الرمسيددة لسددان بطرسددربج"، 

مددن أرشدديفات سددان بطرسددربج ( "بعدد  الوثددائق 6006.  يكددوالز ديدداكوس )6006، يندداير 42، عمجليية الوثيقيية
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 بعض التقارير الروسية عن البحرين:

 (:2500تقرير أوفينسكو، ج. س. ) -2
تعتدددرب تقدددارير القنصدددق العدددام الروسدددي يف بوشدددهر أوفينسدددكو مدددن أهدددم مدددا كتدددب 
حددددول احلركددددة الت اريددددة يف ابلددددي  العددددريب يف هنايددددة القددددرن التاسددددع عشددددر ومطلددددع القددددرن 

د كدددان أوفينسدددكو  دددنة الوصدددق بدددا الدددبالط الروسدددي ومشددديبات ابلدددي  العشدددرين، فقددد
العددريب، حيددث قددام بنيددارة مع ددم املدددن الت اريددة يف ابلددي  آ دد اك وقدددم تقددارير مفصددلة 

،  2500-2859عددن تدددروي  جتدددارة السدددكر الدوليددة يف منطقدددة ابلدددي  العدددريب يف الفدددرتة 
ناتخت وأبرز األ شطة الت ارية فيدخت، كما استعرت مواصفات كق ميناه يف املنطقة وأهم ممي

مؤكددددا  بدددأن مع دددم مدددوا ئ ابلدددي  كالبصدددرة والكويدددت واملنامدددة ومسدددقط والشدددارقة ورا  
ابيمدددة وأبدددو ظددديب وديب كا دددت مالئمدددة للبدددواخر احلديثدددة الثقيلدددة، وبعدددد تفصددديق مددددعم 
ق باجلدددداول والرسدددومات البيا يدددة لشدددرل اجتاهدددات جتدددارة السدددكر الدوليدددة العدددابرة عدددن بريددد

موا ئ ابلي  العريب تعرت أوفينسكو للحديث عدن رتلدف أ دواع السدكر والكميدة الدف 
يددددتم اسددددتريادها يف كددددق ميندددداه، مقدددددرا  ح ددددم جتددددارة السددددكر يف البحددددرين خددددالل الفددددرتة 

روبددددق، بينمدددددا بلغددددت قيمدددددة السددددكر املسدددددتورد إىل  92.649مددددواا:  2859-2500
ينقددق السددكر مددن البحدددرين إىل   روبددق، حيددث 95.982حددواا:  2500البحددرين عددام 

 (2)كق من قطر واملوا ئ الصغرية يف األحساه ات إشراس العثما يا.

                                                                            
.  6006، يندداير 42، عمجليية الوثيقييةحددول العالقددات الثقافيددة واإل سددا ية بددا روسدديا ودول شددبخت اجلنيددرة العربيددة"، 

، 44، عمجلة الوثيقة( "شبخت اجلنيرة العربية يف ابرائط احملفوظة باألكادغية الروسية"، 6001كراسنيكوفا، و. أ. )
( "مددن هددم القناصددق الددرو  يف شددبخت اجلنيددرة العربيددة يف هنايددة 6004تشددكا، أ. د. )، و ينددادز  اريا6004يوليددو 

 .6004، يوليو 42، عمجلة الوثيقةالقرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين"، 
( "شبخت اجلنيرة العربية وابلي  من خالل الوثدائق والددوريات لسدان بطرسدربج )بدايدة 6004 يكوالز دياكوس )( 2)

 .90-625، مركن الوثائق التارخيية، البحرين، ص. ص 6004، يوليو 42، عمجلة الوثيقةين("، القرن العشر 
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 (2502تقرير سريومياتنيكوس ) -6

قددددام الددددبالط الروسددددي بتكليددددف سددددريومياتنيكوس بدراسددددة فكددددرة إ شدددداه خددددط 
مالحددي يصددق مددا بددا ابلددي  العددريب والبحددر األسددود باالشددرتاك مددع بيلنددربج، وقددد وصددق 

، وقامددددا بنيددددارة احملمددددرة 2500يو يددددو  25املبعوثددددان إىل بوشددددهر قددددادما مددددن بددددوميب يف 
والبصدددرة وبغدددداد والكويدددت ا عدددادا مدددن بريدددق بنددددر عبدددا  ولن دددة وأمدددرا إىل أوروبدددا يف 
هناية شهر سبتمرب من  فدس العدام، وقدد رفدع سدريومياتنيكوس بعدد عودتدخت إىل بطرسدربج 

ي أشددار فيددخت إىل الفددرص املتاحددة لتصددريف املنت ددات الروسددية تقريددرا  إىل وزيددر املاليددة الروسدد
يف ابلي ، بشرط و ود خدط بدواخر روسدي يتمتدع  سداعدة حكوميدة حدس يدتمكن مدن 
منافسة الت ارة الربيطا ية الف كا ت ليمن يف ابلي  العريب آ  اك. وقد أوصد  التقريدر  

د سددفينة حربيددة روسددية كدد ل  بافتتددال بندد  روسددي يف املنطقددة وشدددد علدد  لددرورة و ددو 
 بشكق دائم يف ميا  ابلي .

ألقددددددد  سدددددددريومياتنيكوس حمالدددددددرة أمدددددددام مجعيدددددددة أ صدددددددار  2502ويف  دددددددوفمرب 
املعلومدددددات العسدددددكرية ادددددت عندددددوان: "أ يدددددة ابلدددددي  والكويدددددت الدوليدددددة" بددددديف فيهدددددا 
 ا طباعاتخت عن ابلي  العدريب، وقدد تناولدت احملالدرة النقداط الرئيسدة الدف تضدمنها كتابدخت:

، حيدددث قدددام بوصدددف 2509الددد ز صددددر يف سدددان بطرسدددربج عدددام  صيييور مييين الخلييييا
الولدددع اجليوسياسدددي ملنطقدددة ابلدددي  العدددريب، مؤكددددا  بأ دددخت يف حالدددة تنفيددد  مشدددروع سدددكة 
حديدد بغددداد ومتديدددها إىل الكويدت فددإن أ يددة املنطقددة سدتنداد بسددبب موقعهددا يف  قدداط 

ن ابرائط الف كدان قدد أعددها خدالل التقابع با أوروبا والشرق، كما عرت وموعة م
أسفار ، وتعرت بعد ذل  للحديث عن وصف املوا ئ الرئيسدة يف ابلدي  معتدربا  املنامدة 

 سددمة وقدددر إمجدداا  90.000مددن أهددم هدد   املددوا ئ، حيددث قدددر عدددد سددكاهنا مددواا 
، كمدا قددر 2852-2859ماليدا روبدق خدالل الفدرتة  5املبيعات السنوية فيها مدواا 

روبدق،  4.454.000روبدق والصدادرات بقيمدة  4.698.800مجاا الواردات بقيمدة إ
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وال شدددد  بددددأن مددددا ورد يف هدددد ا التقريددددر يقدددددم معلومددددات  ايددددة يف األ يددددة عددددن الولددددع 
 (2)االقتصادز يف البحرين يف هناية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين.

 
 (:2506مراسالت بو ويا فلنسكي ) -1

العلميددة يف  امعددة موسدددكو بابتعدداا العددامل البيولددو ي بو ويدددا  قامددت اجلمعيددة
، 2506فلنسددكي يف مهمدددة علميدددة إىل السدداحق الشدددرقي لل نيدددرة العربيددة يف ربيدددع عدددام 

فقام بنيارة احملمرة والكويت والبحرين ومسقط، واستقبق مفاوة من قبق احلكام احملليدا 
الرسددددائق الددددف وصددددف فيهددددا وكتددددب إىل السددددلطات السياسددددية يف موسددددكو وموعددددة مددددن 

األولددددداع السياسدددددية واالقتصدددددادية واال تماعيدددددة يف املنطقدددددة، حيدددددث لفدددددت اال تبدددددا  إىل 
اهتمددام القددو  احملليددة بتدددعيم الو ددود الروسددي يف ابلددي  العددريب وذلدد  لددر بتهم يف  يددق 
االسددددتقالل وإهندددداه حالددددة العنلددددة السياسددددية واالحتكددددار الت ددددارز الدددد ز فرلددددتخت علدددديهم 

 يف تل  املرحلة. بريطا يا
، وكدان قدد قابدق 2506وقد وصق بو ويافنسدكي إىل البحدرين يف شدهر إبريدق 

الشيخ حممد بدن عبدد الوهداب الفيحداين يف داريدن والد ز قدام بددور  برتتيدب لقداه لدخت مدع 
الشيخ عيس  بن علي حاكم البحدرين الد ز اسدتقبلخت مفداوة بالغدة، وحضدر املقابلدة وا 

 ، كمددددا أتدددديح للعددددامل الروسددددي أن يقابددددق حكددددام احملمددددرة العهددددد الشدددديخ محددددد بددددن عيسدددد
 والكويت ومسقط يف  فس العام، حيث أشار يف أحد خطاباتخت بأ خت: 

_____________________________________ 
( "شدددبخت اجلنيدددرة العربيدددة وابلدددي  مدددن خدددالل الوثدددائق والددددوريات لسدددان بطرسدددربج"، 6004 يكدددوالز ديددداكوس )( 2)

 ، وا  ر ك ل :28-29مر ع سابق، ص. ص 
Nicolai Diakov (2002) "Some Documentation from Saint Petersburg's 

Archive on the History of Cultural and Human Contacts Between 

Russia and States of the Arabian Peninsula in the 19th and First Half 

of the 20th Century", Al-wathiqa, vol 41, January 2002, Bahrain, pp. 

197-198. 
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"بالر م من أن األهداس العلمية للبعثة كا ت بعيدة كق البعد عدن أز هددس 
سياسي، إال أ   أثناه مقاباليت مدع شديوت املنطقدة ورعايداهم كندت أ دد  فسدي مضدطرا  

 ة عل  العديد من األسمللة الف جيب أن تو خت إىل السياسيا والدبلوماسيا". ل  اب
ويف تعليقدخت علد  ببيعددة الو دود الربيطداين يف ابلددي  العدريب  قدق بو ويافنسددكي 

 عن مضيفخت الشيخ حممد بن عبد الوهاب ال ز أسّر لخت بالقول: 
لين مو دودون "ال تستغرب خوس العرب من اإلجنلين يف ابلي  العدريب، فداإلجن

هندا مند  أكثدر مددن مائدة عدام، وحنددن ال  عدرفهم إال مدن خددالل مددافعهم وسدفنهم احلربيددة 
إذ ال تو د أز قوة أوروبية أخر  غكدن أن تسداعد العدرب يف املنطقدة، وسديكون عامدق 

 ابوس ألعف إذا أمرت السفن الروسية بصفة دورية يف ميا  ابلي ".  
لروسدددي بو ويافنسدددكي، يعتدددرب الباحدددث الروسدددي ويف اليلدددخت ملراسدددالت العدددامل ا

 يكددوالز ديدداكوس بددأن أ يتهددا تنبعددث مددن حيددث تقدددمي صددورة مغددايرة عددن االحتكددار 
الربيطدداين للحركددة املالحيددة والت اريددة يف ابلددي  العددريب، وعددن مددد  التددنام القددو  العربيددة 

ديددد السددالل يف املنطقددة بسلسددلة املعاهدددات املا عددة الددف فددرت علدديهم توقيعهددا اددت ل
 (2)يف هناية القرن التاسع عشر.

 
 (:2504-2500تقارير رحالت البحرية الروسية ) -4

حرصت البحرية الروسية عل  فدرت و ودهدا يف منطقدة ابلدي  العدريب، حيدث 
قامت بع  سفن األسطول الروسي بالرسو يف موا ئ ابلي  يف استعرالدات عسدكرية  

_____________________________________ 
(1) Nicolai Diakov (2002) "Some Documentation from Saint 

Petersburg's Archive on the History of Cultural and Human Contacts 

Between Russia and States of the Arabian Peninsula in the 19th and 

First Half of the 20th Century", Al-wathiqa, vol 41, January 2002, 

Bahrain, pp. 193-197. 
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اينا ، فمنهم من قدام باسدتقباهلم، ومدنهم مدن اكتفد  كان موقف احلكام احملليا منها متب
بإرسددال مندددوبا عدددنهم حرصددا  علدد  عددددم اسددتثارة السددلطات الربيطا يدددة ال دداذ موقدددف 
لددهم بعددد مغددادرة السددفن الروسددية، وقددد تركدت لنددا تقددارير قبابنددة هدد   السددفن مصدددرا  

، ومدن أهدم هد   مهما  لتأريخ أحداا املنطقدة ووصدف موا ملهدا يف مطلدع القدرن العشدرين
 الرحالت: 

إىل ابلددي  العددريب يف بريقددخت مددن  2500رحلددة الطددراد الروسددي " يليدداك" أوائددق عددام  -أ
عدددن إىل الصددا ورسددا يف بندددر عبددا ، ولكددن السددفن الربيطا يددة قامددت  ضددايقة الطددراد 

 والطرار  للمغادرة.
 

، 2502 مددار  29-9رحلددة الطددراد الروسددي " يليدداك" مددرة أخددر  خددالل الفددرتة  -ب
مددن بوشددهر إىل البصددرة ا رسددا يف الكويددت، و ددادر ابلددي  باجتددا  الصددا اددت مراقبددة 

 السفن الربيطا ية بوال فرتة الرحلة.
 

، 2502ديسددمرب  20رحلددة السددفينة احلربيددة الروسددية "فاريددا" إىل ابلددي  العددريب يف  -ج
ن املينددائا، الددف مددرت  سددقط ومددن ا بوشددهر وح ددي قبطاهنددا مفددق اسددتقبال يف كددق مدد

 ومحلت معها القنصق الروسي العام يف بريق العودة.
 

، والددددف كددددان اهلدددددس منهددددا 2506رحلددددة املدددددمرة الروسددددية "إسددددكولدا" يف ديسددددمرب  -د
استعرالدديا  حيددث أ.ددرت السددفينة السددكان احملليددا بضددبامتها وتسددليحها العدداا، وكددان 

مدددن الكويدددت ولن دددة وبنددددر علددد  متنهدددا القنصدددق الروسدددي العدددام بالبصدددرة، ومدددرت بكدددق 
 عبا .
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بصدحبة السدفينة الفر سدية "إيفرييدت"،  2501هد_ رحلة الطراد الروسي "بويدارين" عدام 
إىل ميندداه مسددقط قادمددة مددن  يبددويت، والددف كددان اهلدددس منهددا إظهددار مددد  التوافددق بددا 
سياسددددددة الدددددددولتا يف موا هددددددة بريطا يددددددا يف منطقددددددة ابلددددددي  العددددددريب، حيددددددث تو هددددددت 

ن إىل بوشهر والكويت مرورا  بلن ة ومسقط قبق مغدادرة ميدا  ابلدي ، وقدد قدام السفينتا
قبطدددددان الطدددددراد الروسدددددي ساريتشددددديف بكتابدددددة تقريدددددر مفصدددددق عدددددن األولددددداع السياسدددددية 
واالقتصددادية يف ابلددي  العددريب، وأتدديح لددخت مقابلددة امللدد  عبددد العنيددن أثندداه زيارتددخت للكويددت 

قع األثرية فيها. كما كتدب القبطدان تعليقدات هامدة الف جتول يف أسواقها وزار بع  املوا
حول العالقات با الدولة العثما ية واإلجنلين يف املنطقة، مؤكددا  مدا كتبدخت بو ويافنسدكي 
عددن ر بدددة القددو  احملليدددة يف تدددعيم الو دددود الفر سددي والروسدددي .دددس إلدددعاس الو دددود 

 (2)ة دولية.الربيطاين ال ز أثقق كاهق السكان احملليا وفرت عليهم عنل
وباإللددافة إىل الددرحالت البحريددة ذات الطددابع العسددكرز، فقددد قامددت السددفن 
الت ارية بالرسو يف موا ئ ابلي  العدريب يف عددة مناسدبات خدالل الفدرتة  فسدها، حيدث 

، ومدددرت  سدددقط 2502قامدددت السدددفينة الروسدددية كور يلدددوس بدددرحلتا إىل املنطقدددة عدددام 
ا إىل بوشددهر حمملددة  بتلددف البضددائع كالسددكر و اسدد  وبندددر عبددا  ولن ددة يف بريقهدد

والقطن واحلرير وصفائح الكريوسا واألخشاب، ومحلدت معهدا يف بريدق العدودة التمدور 
والصدددمغ والقطدددن ابدددام واألفيدددون والسددد اد و ريهدددا مدددن البضدددائع. وقدددد أتبعدددت هاتدددان 

تهددا يف ، وأفر ددت محول2502النيارتددان برحلددة ثالثددة قامددت .ددا السددفينة "سددي ريد" عددام 
البصدددرة وبوشدددهر ومحلدددت يف رحلدددة عودلدددا كميدددات مدددن احلبدددوب واألكسددديد األمحدددر مدددن 

 2501 نيددرة أبددو موسدد ، كمددا وصددلت املنيددد مددن السددفن الت اريددة الروسددية يف األعددوام 

_____________________________________ 
 .256-252املر ع السابق، ص. ص ( 2)
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، ممددددا شدددد ع السددددلطات الروسددددية علدددد  إيفدددداد مندددددوبا لدراسددددة إمكا يددددة فددددتح 2504و
 (2)مرة.مصارس مالية روسية يف بوشهر وشرياز واحمل

تقتصر املصادر الروسية يف التأريخ للسنوات األوىل من القرن العشرين، 
ولكنها تقدم معلومات  اية يف األ ية عن األولاع السياسية واالقتصادية 
واال تماعية يف عهد الشيخ عيس  بن علي، ويتعا عل  أز باحث يف تاريخ ه   

بعا االعتبار لتحقيق التوازن با رتلف  الفرتة أن يأخ  ه   املادة التارخيية القيمة
املصادر اإلقليمية واحمللية لتقصي حقائق تل  الفرتة احلامسة الف دخلت فيها البحرين 
مرحلة احلداثة وتطوير املؤسسات اإلدارية والقضائية، كما ينبغي للباحث املنصف أن 

حمللية والوقوس يف يأخ  يف احلسبان ما ب لخت الشيخ عيس  بن علي لتحقيق السيادة ا
و خت األبماع الربيطا ية والف ا تهت بعنلخت عن سلطات احلكم، و  را  هليمنة املصادر 
الربيطا ية عل  مع م البحوا الف كتبت عن ه   املرحلة فإن مادة األرشيف الروسي 
قد تساعد عل  تكوين صورة أكثر ولوحا  عن الشيخ عيس  بن علي ال ز مل يكن 

 ين املعتمد كاليف ديلي منصفا  يف تقييم شبصيتخت. الوكيق الربيطا
 

 مصادر غربية أخرى
( من أهم 2829-2911يعترب كتاب الرحالة الدمناركي كارسنت  يبور )

املصادر الغربية يف تاريخ ابلي  العريب، والبحرين بصفة خاصة، فقد قدم  يبور إىل 
امس إىل اجلنيرة العربية الشرق يف محلة استكشافية   مها مل  الدمنارك فردري  اب
(، تويف 2929-2920وسوريا ومصر، حيث قض   يبور هنال  سبع سنوات )

خالهلا رفاقخت األربعة قبق أن يتموا رحلتهم. وقد توقف  يبور يف بريق عودتخت يف عدة 

_____________________________________ 
، مر دع سدابق، ص. دراسات في تاريخ الخلييا العربيي الحيديث والمعاصير( 6006راشد توفيق أبو زيد ) )2(

 .49-40ص 
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 2924موا ئ يف ابلي  العريب ومكث فيخت بوال الفرتة الواقعة ما با شهرز ديسمرب 
ال  با موا ملخت و نر ، وس ق معلومات مهمة عن القبائق العربية مت و  2929ويو يو 

املتوا دة يف لفف ابلي ، كما ادا عن القبائق النازلة  نويب العراق حول البصرة، 
وتعرت لوصف سلطة ب  خالد وب  كعب واملنتفق وال فري وعرب بندر ريق، 

البحرين آ  اك. وتعترب  وبوشهر الف كا ت  ضع لسلطة قبيلة املطاريش وتتبع هلم
ابريطة الف رمسها  يبور للبلي  العريب من أفضق ما رسم من خرائط املنطقة، حيث 
بّا فيها موابن القبائق العربية املبتلفة عل  شوابئ ابلي . وقد  شرت ه   ابريطة 
يف مرا ع عربية وأ نبية كثرية من أ ها كتاب سلوت عن  شأة الكويت. وباإللافة 

ه   ابريطة فإن رحلة  يبور تشتمق عل  مادة هامة عن العادات والتقاليد  إىل
 (2)واألزياه واملوسيق  يف اجملتمعات الشرقية خالل القرن الثامن عشر.

_____________________________________ 
، ا ظهدددرت ترمجددة فر سدددية لددخت يف األعدددوام 2996ظهددرت الطبعددة األوىل مدددن مؤلفددات  يبدددور باللغددة األملا يدددة عددام ( 2)

مدددا ظهدددرت ترمجدددات إجنلينيدددة لدددخت فيمدددا بعدددد ولكنهدددا كا دددت  اقصدددة ومل تغطدددي القسدددم ، ك2980و 2998و 2994
اباص بابلي  العريب، وقد  شرت ولة الوثيقة ترمجة ألهم ما ورد يف رحلة  يبور عن ابلي  العريب، ا  در: "الشدرق 

، 2581، يوليدو 1، عمجلية الوثيقيةعدام"،  600بعيون  يبدور، مشداهدات رحالدة أملداين عدن الشدرق مند  أكثدر مدن 
، 2996، وقدددد  شدددر الكتددداب ألول مدددرة يف الددددمنارك عدددام 258-294مركدددن الوثدددائق التارخييدددة، البحدددرين، ص. ص 

 ، ا  ر:2955و شرت ترمجتخت اإلجنلينية عام 
Carsten Neibuhr (1774), Beschrijving van Arabie, Amserdam-

Utrecht, first edition was printed in Denmark in 1772, and an English 

translation was published in 1799, Travels through Arabia & other 

countries in the East. Translated into English by Robert Heron. 

Edinburgh, R. Morison and Son. 
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 المصادر العثمانية
 

باحدث يف تداريخ البحدرين ال تقق املصدادر العثما يدة أ يدة عدن املصدادر الغربيدة بالنسدبة لل
عنددما خضدعت  2914احلديث، فقد وصق العثمدا يون إىل منطقدة ابلدي  العدريب سدنة 

هلدددم البصدددرة وتبعهدددا إقلددديم األحسددداه، واسدددتمر التوا دددد العثمددداين يف املنطقدددة حدددس مطلدددع 
القرن العشرين، ول ل  فإن املصادر العثما ية تغطي كق الفرتة احلديثة وتوفر للبداحثا  

وقددددع العثمددددا يون يف منافسددددة مريددددرة مددددع الربتغدددداليا يف ميددددا  ابلددددي  العددددريب بددددوال فقددددد 
النصدف الثدداين مددن القددرن السدداد  عشددر، وأقدداموا عالقددات قويددة مددع القبائددق العربيددة الددف 
اسددتن دت .ددم لددد ابطددر الربتغدداا، ووصددلت القددوات العثما يددة إىل البحددرين يف أكثددر 

حنددة مددع الربتغدداليا بددالقرب مددن مياههددا خددالل مددن مناسددبة وخددات  نودهددا معددارك با
. وبددالر م مددن إعددالن الدولددة العثما يددة تبعيددة البحددرين لسددلطتهم 2995-2992الفددرتة 

يف األحساه، إال أن ه   التبعية كا ت امق بابعا  رمنيا ، إذ مل تكدن البحريدة العثما يدة 
فددرت سدديطرتخت علدد   بدداحل م أو القددوة الددف تسددمح هلددم بدددحر األسددطول الربتغدداا الدد ز

املنطقددة بددوال القددرن السدداد  عشددر، واقتصددرت السدديادة العثما يددة علدد  البصددرة وإقلدديم 
األحسدداه وشددبخت  نيددرة قطددر، يف حددا بقيددت  ددنر البحددرين متثددق احلددد الفاصددق الدد ز مل 

 (2)يستطع العثما يون جتاوز   نوبا .
الثدداين مددن القددرن ولددد  اهنيددار الو ددود الربتغدداا يف ابلددي  العددريب خددالل العقددد 

السابع عشر أقام العثما يون عالقات جتارية وسياسية مع اهلولنديا ال ين أسسوا مركدنا  
ملقيميدددتهم الت اريدددة يف البصدددرة، واتسدددمت العالقدددات العثما يدددة اهلولنديدددة بالتقلدددب تبعدددا  
 لل ددروس السياسددية واالقتصددادية، ولكددن العامددق األهددم بالنسددبة لتطددور اإلدارة العثما يددة

_____________________________________ 
-161، اسدطنبول، ص.ص ، مؤسسدة فيصدق للتمويدق، تركيداتاريخ الدولة العثمانيية(، 2588يلماز أوزتو دا ) )2(

115. 
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خدالل القددرن السددابع عشددر هددو العالقددة مددع القبائددق العربيددة يف إقليمددي البصددرة واألحسدداه 
الف أعلن شيوخها خضوعهم للدولة العثما ية عقب دخدول السدلطان سدليمان القدا وين 

، واسددددتمر احلكددددم العثمدددداين قائمددددا  علدددد  األحسدددداه  سدددداعدة قبائددددق 2914بغددددداد عددددام 
 املنتفق.

الس بددددا العثمدددددا يا وابوالددددد الددددد ين ا فدددددردوا ويف مرحلددددة الحقدددددة  شددددب ابددددد
وامتددددد سددددلطاهنم مددددن قطددددر  نوبددددا  وحددددس  2290بالسددددلطة علدددد  األحسدددداه مندددد  عددددام 

الكويددت مشدداال  وسدديطروا علدد  بريددق القوافددق بددا جنددد والعددراق، وأقددام ابوالددد عالقددات 
قويدددة مدددع حلدددف العتدددوب الددد ز تشدددكق يف شدددرق اجلنيدددرة العربيدددة، ولددد ل  فدددإن املصدددادر 
العثما يدددة تنخدددر باملدددادة الوثائقيدددة الدددف تعتدددرب مصددددرا  مهمدددا  للكيا دددات القبليدددة يف شددددرق 
اجلنيرة العربية يف هناية القرن السابع عشر وبوال فرتة القرن الثامن عشر، وهدي أول مدن 
ادددا عددن اددالف العتددوب وعالقددالم مددع قبائددق اهلولددة وه ددرلم مددن شددبخت  نيددرة قطددر 

 (2)مت ها حنو القرين.
وتس ق املصادر العثما ية والربيطا ية عل  حد سواه تفاصيق املنافسة املريرة 
الف ا دلعت با الدولتا عل  النفوذ يف منطقة ابلي  العريب، حيث سيطر 
العثما يون عل  األحساه، ورفعت الرايات العثما ية يف مراحق رتلفة من القرن التاسع 

منية إىل خضوع السلطة السياسية فيها إىل عشر عل  أرت الكويت وقطر يف إشارة ر 
اسطنبول، وك ل  كان احلال يف البحرين الف وا خت حاكمها الشيخ حممد بن خليفة 

( رد فعق بريطاين عنيف لد  قيامخت برفع علم الدولة العثما ية يف 2841-2829)
 . 2822بالد  سنة 

_____________________________________ 
، ديب، ص.ص دراسيييات فييي تيياريخ الخلييييا العربييي الحييديث والمعاصييير(، 6006راشددد توفيددق أبددو زيددد ) )2(

24-29. 
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يف ابلي  لقد كا ت السياسة الربيطا ية لدس إىل تثبيت الولع القائم 
العريب عن بريق سياسة احملاف ة عل  استقالل مشيبات ابلي  لد األبماع 
اإلقليمية والدولية، بينما تبنت الدولة العثما ية سياسة مغايرة تقتضي توا دا  مريا  
فاعال  يف ابلي  يت اوز حدود البصرة ليشمق السواحق العربية للبلي  وصوال  إىل 

ة التغلغق الربيطاين املتنايد، وكان الفتتال قناة السويس عمان، وذل  .دس موا ه
، أثر  عل  ه ا التو خت ملا للقناة من أثر عل  تسهيق مهمة الوصول إىل 2825سنة 

منطقة ابلي  العريب والبحر واألمحر. وقد تكللت  هود املقيمية السياسية الربيطا ية 
حية والت ارية يف ابلي  العريب يف بوشهر بالن ال يف مسعاها الحتكار احلركة املال

وذل  عن بريق فرت معاهدات عل  دول ابلي  متنعهم من إقامة أية عالقات 
دبلوماسية أو قنصلية مع أز قو  دولية باستثناه بريطا يا، ويف حا اهنارت الدولة 
العثما ية يف العقد الثاين من القرن العشرين استمرت احلماية الربيطا ية عل  املنطقة 
حس إعالن استقالل البحرين وقطر وتشكيق دولة اإلمارات العربية املتحدة عام 

2592. 
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 المبحث األول: المصادر العثمانية في تركيا
 

 (2)الوثائق العثمانية
أد  التوا د العثماين يف منطقة ابلي  العريب بوال الفرتة املمتدة من القرن 

ترك العديد من اآلثار اإلجيابية الف كان الساد  عشر وحس مطلع القرن العشرين إىل 
من أ ها توفر مادة تارخيية لبمة يف األرشيف العثماين لدراسة تاريخ املنطقة، 
وباألخيف منها البحرين الف تعامق العثما يون معها بصورة مباشرة، ويف حا اهتم 

عريب فإن وثائق الربيطا يون بنشر وثائقهم وإتاحتها للباحثا يف تاريخ منطقة ابلي  ال
الدولة العثما ية ال تنال تعاين من اإلقصاه واإل ال الرمسي، فاجلنه األكرب من مادة 
األرشيف العثماين  ري متال البالع الباحثا حس يومنا ه ا، ومل ينق ح خت من 
التصنيف والفهرسة عل   رار املكتبات الوبنية يف أوروبا، بينما يشكق تعلم اللغة 

ديا  كبريا  أمام الباحثا يف تاريخ ابلي  من خالل ه   املصادر. وبالر م العثما ية ا
ومن  (6)من ه   املصاعب فإ خت غكن االستفادة من املادة الوثائقية املتاحة يف تركيا،

 أهم س اللا ما يلي: 
  
 

_____________________________________ 
غكدن احلصدول علدد  املنيدد مددن املعلومدات حددول الوثدائق العثما يدة وأمدداكن توا ددها يف موقددع األرشديف الرمسددي:  )2(

www.devletarsivleri.gov.tr 
الدليق ال ز أعد  زكريا كورشون وحممد موس  القري  من أهم ما  شر مدن فهدار  الوثدائق العثما يدة عدن يعترب ( 6)

ابلددي  وشددبخت اجلنيددرة العربيددة، وغكددن العثددور علدد  مددادة قيمددة حددول البحددرين يف رتلددف مراحددق التوا ددد العثمدداين يف 
، الددار العربيددة للموسددوعات، العثميياني سيواحل نجييد "األحسيياء" فيي األرشيييفمنطقدة ابلددي ، والكتداب بعنددوان: 

 .6009بريوت 
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 (2)(Başbakanlık Osmanlı Arşivi) أرشيف رئاسة الوزراء العثماني -أ
الوزراه باسطنبول مي السلطان أمحد يف مدينة اسطنبول  يعترب أرشيف رئاسة

 2655األرشيف املركنز للدولة العثما ية، إذ يتناول تاريخ الدولة من   شألا عام 
، ويعد ثالث أكرب أرشيف يف العامل من حيث كمية الوثائق 2564وحس اهنيارها عام 

ومخسون مليون وثيقة مل  الف يضمها، حيث يبلغ وموع الوثائق احملفوظة فيخت مائة
باملائة منها، وبالر م من األ ية البالغة ملا حيتويخت ه ا األرشيف  19يصنف أكثر من 

من وثائق عن األ  مة اإلدارية واالقتصادية واحلياة اال تماعية للقاليم العربية الف 
املادة حكمها العثما يون ألربعة قرون فإن البحث العلمي يف العامل العريب قد أ ق 
 العثما ية بشكق كبري، وغكن تقسيم وثائق األرشيف العثماين إىل ثالثة أقسام:

 
 القسم األول، تصنيف الدفاتر  -

وهي الس الت املتسلسلة الف دو ت فيها قرارات الدوائر العثما ية املبتلفة، 
وأهم الدوائر الف غكن العثور فيها عل  وثائق حول ابلي  العريب بصفة عامة 

 والبحرين بصفة خاصة هي: 
 

دفاتر الديوان اهلمايوين: ومن أبرزها دفاتر األحكام، ودفاتر الشكاو ، ودفاتر  -2
الدول األ نبية، ودفاتر أذون السفر، و ريها من الدفاتر اباصة باألقليات ودفاتر 
التحرير، ولكن األهم من با ه   الدفاتر مجيعا  هي دفاتر املهمة الف يبلغ عدد 

، وتتناول العديد 2509-2991دفرتا  تغطي الفرتة  622ملتعلق منها باجلنيرة العربية ا
من اجلوا ب التارخيية للو ود العثماين يف املنطقة واتوز عل  ملبصات مو نة عن 

_____________________________________ 
مجليية مكتبيية ( "األرشدديف العثمدداين مصدددرا  مهمددا  مددن مصددادر تدداريخ اجلنيددرة العربيددة"، 2559سددهيق صددابان ) )2(

 .92-94، ص.ص 2559أكتوبر  -، مايو 2، ع1، م  الملك فهد الوطنية
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األحداا الف  رت يف تل  املنابق، وقد مت العثور يف ه   الدفاتر عل  مادة مهمة 
البصرة وأولاع القبائق العربية يف الساحق الشرقي من املراسالت اباصة بإقليم 

لل نيرة العربية، حيث كا ت الوثائق العثما ية أول من تعرت للحديث عن العتوب 
 . 2902وه رلم من قطر و نوهلم يف أم قصر بسبب خالفهم مع قبائق اهلولة سنة 

 
  وعا ، منها الدفاتر دفاتر املالية املعروفة بالباب الدفرتز: وتنقسم إىل ستة وثالثا -6

اباصة بالفرق العسكرية ودفاتر الروز اوي ال ز كان يتوىل احلسابات اليومية ودفاتر 
التشريفات، وغكن العثور فيها عل  معلومات مهمة عن أولاع الفرق العسكرية يف 
البصرة واألحساه ومحاللم يف ابلي  العريب ويف البحرين، واملطالبة بدفع أ ورهم 

يات بعضهم، و ريها من املعلومات املهمة عن الصراع العثماين الربتغاا يف ميا  وترق
 ابلي .

 
دفاتر الباب العاا: وتتفرع إىل دفاتر دائرة الصدارة  بتلف أ واعها، ودفاتر  -1

أوراق الباب العاا، ومن أهم وموعالا بالنسبة لتاريخ املنطقة  دفاتر الصادر والوارد 
دفاتر، ولكن املتال منها بكق أسف قليق  2208يرة العربية وعددها لواليات اجلن 

 دا  ويغطي الفرتة األخرية فقط من مراحق الدولة العثما ية، وتشتمق عل  دفاتر 
دفرت(.  22دفاتر( وبغداد ) 2دفاتر( والبصرة ) 9دفاتر( واليمن ) 5واليات احل از )

تر الصادر والوارد فهي دفاتر العينيات أما اجملموعة األخر  الف ال تقق أ ية عن دفا
دفرتا  موزعة عل  واليات الدولة العثما ية كافة، وال ز يهمنا  2929الف يبلغ عددها 

، 2501-2822منها هو ما يتعلق بواليات اجلنيرة العربية والعراق، وتغطي الفرتة 
لمحاف ة عل  ومن مواليعها عل  سبيق املثال: كيفية توفري السفن احلربية الالزمة ل

(، 892)دفرت العينيات رقم 2825أمن سواحق اجلنيرة العربية وخلي  البصرة عام 
والرواتب املبصصة للقبائق العربية يف املنطقة، ومعلومات عن البساتا املبصصة 
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(، وأعمال القرصنة يف ابلي  892)دفرت رقم  2892لقائمقام الكويت يف الفاو عام 
(، و صييف راتب 2928)دفرت رقم 2895اه عليها عام واإل راهات املتب ة للقض

 (.2260)دفرت رقم 2895لقائمقام قطر عام 
 

دفاتر الن ارات: وهي الدفاتر اباصة بالواليات واملفتشيات العامة والدوائر  -4
احلكومية، مثق دفاتر   ارة الداخلية ودفاتر   ارة ابار ية ودفاتر الواليات، ويقدر 

 (2)بنحو ثالمثائة ألف دفرت.عدد ه   الدفاتر 
 

 القسم الثاني، تصانيف وثائق األرشيف العثماني -
وغكن اديد ما يتعلق بإقليم البصرة واجلنيرة العربية منها بشكق عام يف 
تصا يف اإلرادة ابصوصية واإلرادة الداخلية واإلرادة العسكرية وتصا يف أوراق 

ة و ريها من التصا يف: مثق تصنيف يلدز، وابطوط اهلمايو ية وتصا يف الصدار 
 المعلم جودت وتصنيف الفرمانات المبهبة وتصنيف المعاهدات.

 

 القسم الثالث، المعلومات التوضيحية -
وتشتمق عل  عدد كبري من ابرائط واملبططات ويتوفر يف األرشيف 
العثماين ك ل  قسم خاص بألبومات الصور وأ لبها حمفوظ يف دفاتر تصنيف يلدز، 

 (6)اإللافة إىل املقتنيات األخر  الف حصق عليها األرشيف من بع  األفراد.ب
 

_____________________________________ 
ر يف فهدددر  أرشدددديف رئاسدددة الددددوزراه العثمدددداين إدارة غكدددن احلصددددول علددد  املنيددددد مدددن تفاصدددديق وموعدددات الدددددفات )2(

 ، بعنوان:6000، وظهرت منخت  سبة أحدا يف اسطنبول عام 2556األرشيف ال ز صدر يف أ قرة عام 
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü (2000), Başbakanlık 

Osmanlı Arşivi Rehberi. 2 Baskı. Istanbul. 

، مطبوعددات مكتبددة امللدد  فهددد الوبنيددة، مصييادر تيياريخ الجزيييرع العربييية فييي تركيييا(، 0660سددهيق صددابان ) )6(
 .62-62الريات، ص.ص 
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 دور األرشيف األخرى -ب
 ( Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi)أرشيف طوب قابي  -0

يقع ه ا األرشيف يف متحف بوب قايب يف اسطنبول، ويعترب أقدم أرشيف 
قر ا ابامس عشر والساد  يف تركيا، حيث حيتوز عل  وثائق ير ع تارخيها إىل ال

عشر امليالديا، ومن أ ها: دفاتر ابنينة، وابطابات والقرارات السلطا ية الصادرة يف 
رتلف مراحق الدولة العثما ية إلافة إىل وثائق باللغات العربية والفارسية، وقد مت 

، وال يو د با 2592ألف وثيقة من ه ا األرشيف حس عام  291تصنيف حواا 
يدينا دراسات  ادة حاولت االستفادة من الوثائق املو ودة يف بوب قايب لدراسة أ

 تاريخ منطقة ابلي .
 

 (Bahri Bölümü Arşivi) أرشيف البحرية -2
يشكق أرشيف البحرية  نها  من املتحف البحرز ال ز يقع يف مدينة 

-2810أسطنبول، ويضم أكثر من مخسة وعشرين مليون وثيقة، تغطي الفرتة 
، وقد مت إعداد فهر  هل ا األرشيف يقع يف عشر ولدات تضم يف ثناياها 2568

معلومات مهمة عن ميناه البصرة والعاملا فيخت، وعن النشابات البحرية العثما ية يف 
البحار اجلنوبية من رصد واستطالع وتوفري األسلحة وال خرية للسابيق البحرية 

 ات والشؤون القا و ية والدوائر األخر .املرابطة هناك، باإللافة إىل احلساب
وهناك دور أرشيف أخر  غكن االستفادة منها يف تركيا مثق أرشيف 
ابار ية ال ز يضم وثائق مهمة عن تاريخ الدولة العثما ية وعالقالا ابار ية، وإن  
كا ت الوثائق الف حيويها ال ترق  إىل مستو  األرشيفا السابقا، وك ل  أرشيف 

، و ريها من دور 2544-2525هورية يف أ قرة وحيتوز عل  وثائق تغطي الفرتة اجلم
 األرشيف.
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وغكن القول بأن تو خت الباحثا يف تاريخ البحرين وابلي  العريب حنو الوثائق 
العثما ية سيشكق إسهاما  كبريا  يف توليح الكثري من القضايا الف اعرتاها الغموت 

وا عل  البحرين وعالقالا مع القو  الدولية واإلقليمية، منها ما يتعلق بالتنافس الد
وك ل  عن تشكق حلف العتوب ودورهم السياسي واالقتصادز يف كق من الكويت 
والنبارة والدمام والبحرين و ريها من موا ئ الساحق الشرقي لل نيرة العربية، ولعق 

ق الس الت اباصة املادة املتوفرة يف األرشيف العثماين عن شبصيات املنطقة مث
بالشيخ عيس  بن علي وأمحد بن حممد آل ثاين و اسم بن حممد آل ثاين، و ريهم 
من الشبصيات الف كتب العثما يون عنها يف دفاتر س الت األحوال، ستسهم يف 
اقيق التوازن لد  تقييم ه   الشبصيات الف اعتمد البحث العلمي فيها عل  مادة 

ية والكثري مما ورد عن املسؤولا الربيطا يا ال ين قاموا بتقييم حمدودة يف املصادر العرب
  (2)ه   الشبصيات بناه عل  ما يتوافق مع مصاحلهم يف املنطقة.

 
 

 كتب الجغرافيا البحرية
تركن اهتمام الباحثا يف اجلغرافيا التارخيية للبلي  العريب عل  املصادر 

طا ية باإللافة إىل ابرائط الفر سية واهلولندية، األوروبية وباألخيف منها الربتغالية والربي
ولكننا ال جند  هدا  مماثال  لد  الباحثا يف الر وع إىل املصادر العثما ية والبحث 
فيها، فقد توا د العثما يون يف مار ابلي  العريب من  القرن الساد  عشر وحس 

ن كتب اجلغرافيا البحرية هناية القرن التاسع عشر وصنفت خالل ه   الفرتة العديد م

_____________________________________ 
، 221ادددثت الوثددائق العثما يددة عددن الشدديخ عيسدد  بددن علددي يف عدددة موالددع أ هددا دفددرت سدد ق األحددوال رقددم  )2(

يف سد الت أرشديف يلددز، وك ل  عن شبصية  اسم بن حممد آل ثاين يف  فس الس ق، وعدن أمحدد بدن حممدد 
 وعن  ريهم من شبصيات اجلنيرة العربية وزعماه القبائق.
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باللغة العثما ية، والف غكن إلقاه الضوه عل  أبرز ثالثة منها عل  سبيق املثال ال 
 احلصر:

 
 (2)(2969-2962الريس بريز ) -2

يعترب الريس حميي الدين بريز أشهر املصنفا العثما يا يف اجلغرافيا البحرية، 
عا  نصب قبطان يف أول شبابخت، وأتيح فقد بدأ حياتخت يف السل  البحرز العثماين و 

 2949لخت مقابلة السلطان باينيد الثاين وك ل  مقابلة ابنخت السلطان سليم، ويف عام 
عا قائدا  ألسطول اهلند العثماين فحقق العديد من اإلجنازات العسكرية إلافة إىل 

ن متكنوا من إجنازاتخت العلمية، ومن ذل  اسرت اعخت مليناه عدن من الربتغاليا بعد أ
تو خت حنو ابلي  العريب منطلقا   2992، ويف عام 2948احتالهلا لفرتة و ينة عام 

سفينة، ومتكن من السيطرة عل  مسقط وعل   نيرة  10من السويس بأسطول يضم 
، وكا ت لديخت أوامر أن حيتق  نيرة البحرين إن أمكن، ولكنخت تعرت 2996قشم سنة 

ها: فشلخت يف إخضاع هرمن، و رق بع  سفن لعدة  كسات يف تل  احلملة، من
أسطولخت، ومتكن األسر  الربتغاليا موزتخت من الفرار، فالطر للرتا ع  ا تبق  من 
أسطولخت إىل البصرة تاركا  العديد من سفن أسطولخت ملوا هة رد الفعق الربتغاا. وعل  

ها بناه عل  إثر عودتخت عن بريق السويس استدعي الريس بريز إىل القاهرة وأعدم في
 أوامر من السلطان سليمان القا وين وكان عمر  آ  اك مثا ون عاما . 

وموعة من ابرائط، كما رسم  كتاب بحريةوقد ترك الريس بريز يف مؤلفخت: 
خرائط أخر  ال تنال حمفوظة يف دور األرشيف العثما ية. ويف الوقت ال ز 

من اجلامعات الغربية ال ينال  استحوذت فيخت خرائط الريس بريز عل  اهتمام العديد

_____________________________________ 
"، وأهددا  إىل السدلطان سدليم األول، كتاب بحرية ودنييا خريطيه سييصنف الريس بريز كتابخت ات عندوان: " )2(

 .2519وقد  شر  اجملمع التارخيي الرتكي عام 
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، 2991-2996امسخت يف العامل العريب مرتبطا  باحلملة العثما ية الفاشلة خالل عامي 
دون الن ر إىل أن أ ية ما ت كر  املصادر العثما ية من زيارتخت للموا ئ العما ية وموا ئ 

لها بتبعيتهم شرق اجلنيرة العربية وتوقفخت يف البحرين وحصولخت عل  اعرتاس امسي من أه
 (2)للحكم العثماين.

 
 (6)(2992-2991سيدز علي ) -6

عهدت البحرية العثما ية إىل سيدز علي ريس قيادة األسطول العثماين عام 
، عل  إثر فشق الريس بريز يف مهمتخت، وكان عليخت  لييف السفن الراسية يف 2991

، 2994يق بغداد عام ميناه البصرة وإعادلا إىل مصر، فوصق إىل البصرة برا  من بر 
وبعد إصالل السفن العثما ية  ادر باألسطول مت ها  إىل مصر، ومر يف بريقخت 
بالبحرين والقطيف، ولكنخت فو ئ صمسة وعشرين سفينة برتغالية تقطع عليخت الطريق 

ساعة  رقت  28يف مضيق هرمن، ووقعت با الطرفا معركة شديدة استمرت حواا 
سفن برتغالية، وبفعق الريال العاتية ا ف  االشتباك دون فيها سبع سفن تركية وست 

حسم املعركة، فالطر الريس علي لال دفاع بسفنخت إىل سواحق اهلند حيث دفعتخت 
الريال إىل ميناه سورات ال ز كان حيكمخت خداو د خان باسم الدولة العثما ية، فرتك 

الرب مرورا  باهلند  سيدز علي لديخت السفن وهي يف حالة سيملة وقفق را عا  عن بريق
. وصالس ما 2999وأفغا ستان وفار  والعراق إىل أن وصق إىل اسطنبول عام 

_____________________________________ 
-111، مر دع سدبق ذكدر ، ص.ص تاريخ الدولة العثمانيية(، 2588ا  ر عل  سبيق املثال: يلماز أوزتو دا ) )2(

114. 
هددد، وقددد ترمجددخت 2121" ملؤلفددخت سدديدز علددي يف اسددطنبول، إقدددام مطبعدخت سددي سددنة "مييرآع الممالييك شدر كتدداب  )6(

 ، ات عنوان:2855إىل اللغة اإلجنلينية املستشرق اهلنغارز فامربز و شر  يف لندن سنة 
The Travels and Adventures of the Turkish Admiral Sidi Ali Reis, 

in India Afghanistan Central Asia and Persia, During the Years 

1553-1556 (London 1899). 
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تعرت لخت الريس بريز قام السلطان سليمان القا وين باستدعاه سيدز علي وأكرم 
، ولخت كتب أخر  يف اجلغرافيا مرآع الممالكوفادتخت، وأمر  بكتابة م كراتخت الف مساها: 

  (2) .والرياليات والفل
لوصف البحرين، حيث أشار إىل  مرآع الممالكوقد تعرت سيدز علي يف 

، وا تماعخت مع حاكمها الريس مراد ال ز أخرب  بعدم و ود 2994توقفخت فيها عام 
أز سفن برتغالية يف ابلي  العريب آ  اك، وقد تع ب سيدز علي من أن البحارة 

م باملاه الع ب من قاع ابلي ، وملا جيلبون امليا  الع بة للحاكم عن بريق ملئ قرا.
شرب من ه   امليا  الحد بأهنا أكثر برودة وع وبة من  ريها، واستنت  بأن ه ا هو 

   (6)سبب إبالق تسمية البحرين عل  ه   اجلنر.
 
 
 (1)(2292كاتب  ليب )  -1

صنف العامل اجلغرايف مصطف  بن عبد اهلل حا ي خليفة املعروس بكاتب 
، وال يقق ه ا الكتاب أ ية 2292عام تحفة الكبار في أسفار البحار  ليب كتابخت: 

عن كتاب سيدز علي، بق يعترب تكملة لخت أل خت يلقي الضوه عل  النشاط البحرز 
العثماين يف البحر املتوسط والبحر األمحر وابلي  العريب واحمليط اهلندز يف القرن 

_____________________________________ 
 .119-114، مر ع سبق ذكر ، ص.ص تاريخ الدولة العثمانية(، 2588يلماز أوزتو ا ) )2(

(2)  Salih Ozbaran (1989), "Bahrain in the Sixteenth Century as 

Reflected in Turkish and Portuguese Sources", al-Watheeqa, v.19, 

July 1989, Bahrain. p. 227. 
 ، مطبعة مرية، اسطنبول.تحفة الكبار في أسفار البحارهد(، 2165كاتب  ليب ) )1(
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لسابع عشر، وتتوفر يف اسطنبول الساد  عشر وحس هناية النصف األول من القرن ا
 (2).2522ببعة حديثة للكتاب  شرت عام 

 
 (0907-0847الكتب السنوية للدولة العثمانية )السالنامه 

السالنامة لفد مركب من كلمتا،  ا: سال وتع  السنة، و امة وتع  
الرسالة أو الكتاب، وهي الكتب السنوية الف تلبيف أهم أحداا العام لل هة 

 درة عنها، وهي عدة أقسام أ ها:الصا
 

سالنامة الدولة العثما ية: وهي عبارة عن معلومات عامة عن السلطة املركنية يف  -أ
الدولة العثما ية وعن الواليات التابعة هلا وعماهلا و ريها من األحداا والتطورات الف 

يف  برأت يف ذل  العام، ولكن ه   الس الت السنوية مل تتوفر بكق أسف إال
السنوات األخرية من احلكم العثماين للقاليم العربية، إذ أهنا تغطي الفرتة من  عام 

 عددا . 92فقط، ومل يصدر منها سو   2529وحس عام  2849
 

سالنامات الوزارات: تتضمن ه   السالنامات معلومات عامة متعلقة بالوزارات  -ب
نامة العسكرية والبحرية والعلمية الصادرة عنها مثق سالنامة   ارة ابار ية والسال

 و ريها من الوزارات.
 

سالنامات الواليات: وتتضمن س الت متفرقة عن الواليات ابالعة للدولة  -ج
العثما ية، تتعلق بتارخيها وموقعها اجلغرايف وشؤوهنا اإلدارية واملالية واجلمركية باإللافة 

_____________________________________ 
والسديطرة الربتغاليدة يف ابلدي  (، "دراسدة يف الوثدائق واملصدادر املنشدورة عدن الغدنو 2588بارق  افع احلمدداين ) )2(

 .50، مركن الوثائق التارخيية، البحرين، ص.2588، يناير 26، العدد الوثيقةالعريب"، 
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يف ه   الواليات، وغكن القول  إىل احلديث عن بع  اجلوا ب اال تماعية والثقافية
بأن ه   الس الت هي األكثر أ ية بالنسبة ملولوع البحث فقد صدرت أعداد 

أعداد خالل الفرتة  9منها تتناول واليات اجلنيرة العربية وهي: والية احل از )
( ووالية 2506-2850أعداد خالل الفرتة  9( ووالية البصرة )2881-2852
(، كما صدرت س الت أخر  عن 2850-2880الفرتة أعداد خالل  9اليمن )

واليات الشام وبغداد، ولكنها ال تغطي سو  الفرتة األخرية من التوا د العثماين يف 
 (2)األقاليم العربية.
 

 المؤلفات العثمانية:
تعتددرب مؤلفددات فبددر الدددين روم بيدد  أ لددو يف مسددائق اجلنيددرة العربيددة، مددن أهددم 

يددة عددن تدداريخ ابلددي  العددريب يف مطلددع القددرن العشددرين، حيددث مددا ورد يف املصددادر العثما 
تنددداول فيهددددا )باالشدددرتاك مددددع زميلدددخت حممددددد  دددايب( العديددددد مدددن القضددددايا املتعلقدددة بالولددددع 
السياسددي يف أقدداليم اجلنيددرة العربيددة الددف  ددر  بشددأهنا النددناع مددع الدولددة العثما يددة، سددواه 

وآل ثداين يف قطدر، أو مدن قبدق القدو   من قبق القو  احمللية مثدق آل خليفدة يف البحدرين
الدولية يف املنطقة مثدق صدراع اإلجنليدن مدع العثمدا يا يف ابلدي . وقدد خددم فبدر الددين 
روم بيدد  أ لددو الدولددة العثما يددة يف عدددة مناصددب، حيددث عمددق  ائبددا  لسددفري الدولددة يف 

دن ومددن ا وزيددرا  بطرسددربج، ومستشددارا  يف وزارة ابار يددة العثما يددة وسددفريا  للدولددة يف لندد
 فددي فبدددر الدددين مددن بدددالد ،  2564للمعددارس، ولددد  إعددالن اجلمهوريدددة الرتكيددة عددام 

. وكددان فبددر الدددين قددد عمددق علدد  2518وبقددي يف املنفدد  حددس صدددر العفددو عنددخت عددام 

_____________________________________ 
ملنيدددد مدددن املعلومدددات حدددول السدددالنامات يف الواليدددات العربيدددة وبعددد  الصدددور عنهدددا وتفاصددديق مدددا تضدددمنتخت غكدددن ( 2)

-59، مر دع سدبق ذكدر ، ص.ص العربية فيي تركييا مصادر تاريخ الجزيرع(، 6006الر وع إىل: سهيق صابان )
221  . 
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 شددددر هدددد   املؤلفددددات ا طالقددددا  مددددن قناعتددددخت بضددددرورة إ ددددراه إصددددالحات شدددداملة يف تلدددد  
مدددا مل يكدددن متدددوفرا  لغدددري  آ ددد اك بسدددبب املناصدددب الدددف  األقددداليم، وأتددديح لدددخت مدددن الوثدددائق

امتيييازات معييادن البتييرول فييي منطقيية تبوأهددا يف وزارة ابار يددة العثما يددة، فكتددب عددن: 
مسييألة وعددن  (1)،السييواحل القطرييية مسييألةو (6)،مسييألة جييزر البحييرينو (2)،الجزيييرع
تعلقدة بن دد ، وكتب كد ل  عدن مسدائق ممسألة المحمرع، ومسألة الكويت، وبغداد

ومسدقط وحضددرموت وعدددن، و ريهددا مددن أقدداليم اجلنيدرة العربيددة. وقددد  شددرت مجيددع هدد   
   (4)م.2528هد املوافق لعام 2114املؤلفات من قبق السلطات العثما ية عام 

 
 

 بعض الوثائق العثمانية المنشورع
مل تشهد الدولة الرتكية احلديثة ب ل  هود كبرية لنشر الوثائق العثما ية 

متدة عرب ما يربو عل  ستة قرون من التاريخ اإلسالمي، ومل لتم دور األرشيف امل
العربية باملقابق بنشر الرتاا العثماين الضبم احملفوظ يف متاحفها ومكتبالا الوبنية 
والف تؤرت للعامل العريب لفرتة متتد إىل أربعة قرون، وباملقار ة مع املصادر الربتغالية أو 

ا ية فإن الوثائق العثما ية ال تنال مغيبة يف خنائن دور األرشيف الرتكية املصادر الربيط
دون فهرسة أو تصنيف. وبالر م من ذل  فإن املادة القليلة املتاحة للباحثا تقدم 

_____________________________________ 
، الجزيييرع قطعييه سييندت كييي بتييرول معييدنلري مسييأله سييي( 2528فبددر الدددين روم بيدد  أ لددو وحممددد  ددايب ) )2(

 املطبعة العامرة، اسطنبول.
 .، املطبعة العامرة، اسطنبولبحرين ادت لري مسأله سي( 2528فبر الدين روم بي  أ لو وحممد  ايب ) )6(
 ، املطبعة العامرة، اسطنبول.قطر سواحلي مسأله سي( 2528فبر الدين روم بي  أ لو وحممد  ايب ) )1(

( "اجلنيدرة 6000ملنيد من املعلومات حول مؤلفات فبر الدين روم بيد  أ لدو غكدن مرا عدة: سدهيق صدابان ) )4(
، )أكتدوبر 6، عددد 2، ولدد فهيد الوطنييةمجلة مكتبة المليك العربية يف أعمال مؤلفا عثما يا مع ترمجيتهما"، 

 .641-664(، ص. ص 6002مار  -6000
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الكثري من املعلومات التارخيية الف غكن أن تسهم يف إثراه تاريخ البحرين وابلي  
 األمثلة فيما يلي: العريب احلديث، وغكن إيراد بع  

 (2)(2228 -2998دفاتر املهمة )يف سنوات متفرقة من األعوام  -2
تولت إدارة النشر باألرشيف العثماين  شر بع  دفاتر املهمة خالل الفرتة 

( وال ز حيتوز عل  معلومات 1يف أ قرة، ومن أ ها الدفرت رقم ) 6000 – 2551
با القبائق العربية يف البصرة واألحساه،  مهمة عن أولاع اجلنيرة العربية والعالقات

وبع  ابالفات الف وقعت با املسؤولا العثما يا والنعماه احملليا، ومنها ك ل  
( إلافة إىل 26( والدفرت رقم )9( والدفرت رقم )2( والدفرت رقم )9دفرت املهمة رقم )

دارة العثما ية يف (، وتتضمن مجيع ه   الدفاتر مادة  نية عن اإل86الدفرت رقم )
الواليات العربية، وتغطي فرتة التوا د الربتغاا يف منطقة ابلي  العريب. و  را  ألن 
ه   الدفاتر قد  شرت باللغة الرتكية فإهنا مل تستقطب إال عددا  لمليال  من الباحثا 

 العرب يف تاريخ اجلنيرة العربية ومنطقة ابلي . 

_____________________________________ 
 .19-14املر ع السابق، ص.ص ( 2)
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 (2)(2995البحرين وفشلها ) تفاصيق محلة مصطف  بي  عل  -6
تقع ه   الوثيقة يف دفاتر املهمة وقد قام بتدوينها أحد القادة العسكريا 
ال ين هامجوا البحرين وذل  بعد وفاة مصطف  بي ، وتتضمن معلومات مهمة عن 
سري ه   احلملة والدفاعات الربتغالية الف مت جتهينها لصاحل الريس مراد لد اهل وم 

ن املفاولات الف أسفرت عن دفع تعويضات وترحيق من تبق  من العثماين، وع
 احملاربا العثما يا بعد فشلهم ال ريع. 

 (6)(2995فرمان تعيا حاكم البحرين الريس مراد برتبة صن ق بي  ) -1
قام علي أبا حسا بنشر صورة ه   الوثيقة احملفوظة يف دفاتر الشؤون العامة 

بية، وفيها جييب السلطان العثماين عل  خطاب حاكم مع ترمجتها إىل اللغة العر 
البحرين آ  اك الريس مراد بعد أن راسلخت صصوص الدخول يف باعة السلطان 
العثماين، وقد أكد السلطان فيها عل  عدم إقرار  باحلملة الف قام .ا مصطف  بي  

 لد البحرين.
 (1)(2996إلدارية )خطاب من بيلريب البصرة علي باشا حول بع  اإل راهات ا -4

قام الباحث الرتكي صاحل أوزبران بنشر ه   الوثيقة يف مثخت عن التنافس 
العثماين الربتغاا يف ابلي  العريب، وتتضمن الوثيقة معلومات مهمة عن التقسيمات 

_____________________________________ 
 شرت ه   الوثيقة باللغة الرتكية يف ولة التاريخ الصادرة عن كلية اآلداب ةامعدة اسدطنبول يف عدددها السدابع  )2(

و شددرها يف ولدددة دراسدددات ابلددي  واجلنيدددرة العربيدددة يف ، كمدددا ترمجهدددا إىل العربيددة الدددداقوقي 2528عشددر الصدددادر عددام 
(، "صفحات من تاريخ البحرين خدالل الوثدائق العثما يدة"، 2585، كما قام بتحقيقها علي أبا حسا )64العدد 
 .92، مركن الوثائق التارخيية، البحرين، ص 2585، يوليو 29، العدد الوثيقة

 .96املر ع السابق، ص ( 6)

، ترمجدة د. 0580-0534األتراك العثميانيون والبرتغياليون فيي الخلييا العربيي (، 2595ن )صاحل أوزبرا )1(
 .84-82عبد اجلبار  ا ي، مركن دراسات ابلي  العريب ةامعة البصرة، مطبعة اإلرشاد، بغداد، ص.ص 
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اإلدارية إلقليم البصرة وإيرادالا وأمساه املسؤولا العثما يا فيها، وعن الرواتب 
  منحها لبع  شيوت القبائق العربية يف إقليمي البصرة واألحساه.واألعطيات الف

فرمان صادر من اسطنبول إىل بيلريب البصرة لشن محلة عل  البحرين  -9
(2991)(2) 

 شر صاحل أوزبران  يف ه   الوثيقة باللغة اإلجنلينية وفيها تفاصيق مهمة عن 
ة وما أحدثو  من  ريب يف سفين 24مهامجة الربتغاليا للبحرين بأسطول يتكون من 

املنطقة، وعن األمر السلطاين حلاكم البصرة بالتعاون مع واا بغداد لت هين محلة 
 لدس إىل السيطرة عل  البحرين والتصدز للربتغاليا يف ميا  ابلي  العريب.

فرمان صادر عن بيلريب األحساه حول الت هينات لشن محلة لد البحرين  -2
(2999)(6) 

   الوثيقة عن التدابري الالزمة للقيام مملة عسكرية كا ت الدولة تتحدا ه
، ومن ذل  جتهين 2999العثما ية تنوز شنها لبسط سيطرلا عل  البحرين عام 

املدافع و لب املقاتلا العثما يا من الفرق املرابطة يف البصرة والتأكد من الدخق 
العسكرية يف حال القيام .   السنوز للبحرين والتحقق إذا كان سيغطي النفقات 

 احلملة.
خطاب من واا البصرة علي باشا إىل السلطان العثماين حول العتوب  -9
(2902)(1) 

_____________________________________ 
(1) Salih Ozbaran (1989), "Bahrain in the Sixteenth Century as 

Reflected in Turkish and Portuguese Sources", Al-Watheeka, v.19, 

July 1989, Bahrain. p. 224.  
 .82-89املر ع السابق، ص.ص  )6 (
، العدددد األول، الوثيقيية(، "دراسددة لتدداريخ العتددوب"، 2586 شددرت يف ولددة الوثيقددة، را ددع: علددي أبددا حسددا ) )1(

تاريخ البحرين السياسي مالحق كتابخت: ( بنشرها لمن 2581، كما قام فائق بهبوب )206، ص 2586يناير 
، واهددددتم بإعددددادة  شددددرها واقيقهددددا  129-121، منشددددورات دار السالسددددق، الكويددددت، ص.ص 0783-0871
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تعترب ه   الوثيقة أول مصدر يتحدا عن حلف العتوب و شابهم البحرز 
يف فرحية ومناولتهم ملهنة الغوص والت ارة واملواصالت وعن التنافس ال ز وقع بينهم 

بائق اهلولة يف الساحق الفارسي، ومن ا  نوهلم يف أم قصر وبلبهم احلماية من وبا ق
 السلطة العثما ية بسبب األذ  ال ز تعرلوا لخت من واا الع م يف البحرين.

 (2)(2890تقرير معشوق باشا عن األولاع العامة يف ابلي  العريب ) -8
يعكس جتدد اهتمام ورد ه ا التقرير يف أرشيف الباب العاا باسطنبول، و 

الدولة العثما ية ببسط  فوذها عل  ابلي  العريب، حيث أوعنت إىل متصرس البصرة 
معشوق باشا أن يكتب تقريرا  حول األولاع العامة يف منطقة ابلي  العريب، فأرسق 
مبعوثا عنخت إىل كق من الكويت واألحساه والقطيف ومسقط، واتصق بعدد من 

تقريرا  مفصال  عن األولاع الت ارية والعسكرية واإلدارية يف الت ار، وكتب بعد ذل  
ابلي  العريب، ادا فيخت عن  شابات األسطول الربيطاين يف ابلي  العريب وعن 
مراكن  فوذهم، وقام بتقدير ما اتاج الدولة العثما ية إىل إرسالخت من تعنينات لبسط 

ما ية الف  شرت خالل القرن التاسع  فوذها، ويعترب ه ا التقرير من أهم الوثائق العث
 عشر.

وبناه عل  ما سبق ذكر  من وثائق عثما ية تثور العديد من األسمللة اجلادة 
حول بع  االفرتالات التارخيية الف أصبحت مع كثرة التكرار وقلة التحقيق العلمي 
ب من املسلمات، فاملصادر العثما ية الف أرخت لفرتة القرن الساد  عشر مثق كتا

الريس بريز وكتاب سيدز علي، وك ل  ما ورد من وثائق يف دفاتر املهمة ودفاتر 

                                                                            
-222، مركدن البحدوا والدراسدات الكويتيدة، ص.ص نشيأع الكوييت(، يف كتابخت: 6006ك ل  ب.ج.سلوت )

262. 
منشددورة عددن البصددرة وأسددطوهلا وصدداللا بددابلي  العددريب (، "وثددائق عثما يددة  ددري 2550مهدددز  ددواد البسددتاين ) )2(

 -209، مركددن الوثدددائق التارخييددة، البحدددرين، ص.ص 2550، يوليدددو 29، ع الوثيقيييةأواسددط القددرن التاسدددع عشددر"، 
 .228-221، وك ل  222
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 2206-2962الباب العاا تؤكد بأن البحرين مل تكن خالعة بوال الفرتة 
لالحتالل الربتغاا، حيث كا ت اإلدارة اهلرمنية فيها متقطعة، وتكرر ورود اسم 

-2996أو اهلرمنيا بوال الفرتة  "الريس مراد" ال ز مل يكن خالعا  للربتغاليا
يف البحرين، بق إ خت أعلن يف عدة مناسبات خضوع البحرين بصورة رمنية  2995

للسلطة العثما ية. كما تؤكد املصادر العثما ية و ود شبصيات يف البحرين عل  
، وابنخت 2999شاكلة الريس مراد، منهم عل  سبيق املثال: حممد شا  املتوىف عام 

ز أبال بخت وزير هرمن  ور الدين يف محلة مرية يف  فس العام. وال بد خضر شا  ال 
من االعرتاس بأن املصادر الربتغالية املنشورة ال تقدم لنا الكثري من املعلومات حول 
الولع اإلدارز والسياسي يف البحرين خالل ه   الفرتة، وقد قام بع  الباحثا 

شكلت إمارة مستقلة با ثالثة أبراس  بتقدمي   رية  ديدة مفادها أن البحرين قد
متنازعة: الربتغاليون يف هرمن وسواحق عمان، والعثما يون يف البصرة واألحساه، 
والفر  يف اجلهة املقابلة من ابلي ، ولكي حيافد حكام البحرين عل  استقالهلم 

 روس الطروا إىل التقلب يف والهالم با ه   األبراس املتنازعة بغية التكيف مع ال
السياسية الصعبة الف فرلها الصراع االستعمارز املستعر يف منطقة ابلي  العريب، 
وكان االعتماد بالدر ة األوىل عل  الوثائق العثما ية الف ال ش  بأن دراسة املنيد 
منها سيسهم إسهاما  كبريا  يف سد الثغرات التارخيية حول حقيقة األولاع اإلدارية يف 

 رتة النفوذ الربتغاا.البحرين أثناه ف
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 المبحث الثاني: المصادر العثمانية في مصر
 

ادت قيدادة  2822بددأ حممدد علدي باشدا  شدابخت العسدكرز يف احل داز بشدن محلدة عدام 
ابندددخت بوسدددون الددد ز اسدددتطاع أن يسدددتبليف مكدددة واملد يدددة مدددن سدددلطة الدولدددة السدددعودية 

ابندددخت إبدددراهيم يف أواخدددر (، ا أتبعهدددا مملدددة أخدددر  ادددت قيدددادة 2828-2944األوىل )
.ددددس القضددداه علددد  السدددلطة السدددعودية يف جندددد. وقدددد زحدددف إبدددراهيم بدددن  2822عدددام 

حممدددد علدددي باشدددا حندددو الدرعيدددة عاصدددمة السدددعوديا ومتكدددن مدددن إخضددداعها يف سدددبتمرب، 
 .  2828سنة 

ولددد  تددردز األولدداع األمنيددة مددرة أخددر  يف اجلنيددرة العربيددة أرسددق حممددد علددي 
، فقددددام بتوبيددددد احلكددددم املصددددرز يف 2818خورشدددديد باشددددا عددددام  محلددددة  ديدددددة بقيددددادة

احل از وجند، ومتكن من بسط  فدوذ  علد  األحسداه وعدا حممدد رفعدت أفنددز عدامال  
عليهددا، وأوكددق إليددخت مهمددة إقددرار السددلم ولددمان خضددوع مجيددع األقدداليم الددف كا ددت اددت 

مهامجدة القدالع  سيطرة السعوديا يف األحساه لسدلطتخت. وعنددما شدرع حممدد أفنددز يف
الددف اصددن فيهددا النعمدداه املتمددردون و ددد الشدديخ عبددد اهلل بددن أمحددد  فسددخت يف موا هددة 
مباشدددرة مدددع القدددوات املصدددرية إثدددر لديددددهم لقلعدددة الددددمام الدددف كا دددت ادددت سدددلطة ابندددخت 
مبارك، وكان مبارك يسديطر مدن تلد  القلعدة علد  سدواحق القطيدف وتددين لدخت مجاعدات 

بالواله. ولد  تردد بريطا يا يف الوفاه بالتنامالا الدفاعيدة جتدا   من ب  خالد وب  ها ر
البحرين وفق معاهدة السالم العامة من  هة، وتنايد األبماع الفارسية يف البحدرين مدن 

للتفدداوت  2815 هدة أخدر ، تو دخت الشديخ عبدد اهلل حنددو خدور حسدان يف شدهر يو يدو 
ع اتفاقيددة خضدعت فيهددا البحددرين مدع حممددد أفندددز، وأسدفرت هدد   املفاولددات عدن توقيدد

للسلطة املصرية والتنمت بدفع خرا ها السدنوز إىل عامدق خورشديد باشدا يف األحسداه، 
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وحصددق حددداكم البحدددرين   دددري ذلدد  علددد  خطددداب أمدددان باسددم حممدددد علدددي باشدددا علددد  
 (2)أموالخت وحاللخت ورعيتخت.

ن وقددددد أد  توقيددددع هدددد   املعاهدددددة إىل احت دددداج بريطا يددددا الددددف كا ددددت تعتددددرب أ
اسددتقالل البحدددرين لدددرورز السدددتمرار  فوذهدددا يف منطقددة ابلدددي  العدددريب، وكا دددت تشدددعر 
بتبدوس شدديد مددن التوسدع املصدرز يف شددرق اجلنيدرة العربيدة، فأوكلددت مهمدة إلغداه هدد   
املعاهددددة إىل املقددديم السياسدددي الربيطددداين يف بوشدددهر هينيدددق الددد ز سدددارع  باببدددة حممدددد 

يف رالفة االلتنامات الف قطعها حممد باشا علد   فسدخت أفندز حم را  إيا  من االستمرار 
بعدم القيام بأز عمدق عسدكرز يف منطقدة ابلدي ، كمدا و دخت اد يرا  ممداثال  للشديخ عبدد 

( الف لدمنت سديادة البحدرين 2860اهلل من مغبة ا تهاك بنود معاهدة السالم العامة )
يددددددة اعتمدددددددت السددددددلطات واسددددددتقالهلا. وعندددددددما فشددددددق هينيددددددق يف إقندددددداع األبددددددراس املعن

الربيطا ية عل  القنصق الربيطاين يف االسكندرية كامبدق الد ز جندح يف إقنداع حممدد علدي 
باشدددددا بضدددددرورة عددددددم التددددددخق يف البحدددددرين حدددددس ال تتبددددد  بريطا يدددددا مدددددن ذلددددد  ذريعدددددة 

يدأمر فيهدا خورشدديد  2815يو يدو  22( املؤرخددة يف 22الحتالهلدا، وأصددر إرادتدخت رقدم )
يف شدددؤون البحدددرين وأن يدددرتك حاكمهدددا الشددديخ عبدددد اهلل بدددن أمحدددد  باشدددا بعددددم التددددخق

مستقال  يتدبر أمور  بنفسدخت، وأمدام الضدغوط الربيطا يدة املسدتمرة أصددر حممدد علدي باشدا 
يقضدددي بدددإ الق بددداب املصدددروفات املفتدددول حلملدددة جندددد  2815فرما دددا  آخدددر يف سدددبتمرب 

 (6)ور وع خورشيد باشا وقواتخت إىل القاهرة.
لنددددا هدددد   الفددددرتة الددددو ينة مددددن خضددددوع الشدددديخ عبددددد اهلل بددددن أمحددددد لقددددد تركددددت 

للسدددلطة املصدددرية وموعدددة مدددن الوثدددائق املهمدددة حدددول تددداريخ البحدددرين احلدددديث يف القدددرن 

_____________________________________ 
، منشددورات دار السالسددق، الكويددت، 0871-0783تيياريخ البحييرين السياسييي ( 2581ائق بهبددوب )فدد )2(

 .600-256ص.ص 

 .609 -609املر ع السابق، ص.ص  )6(
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التاسدددددع عشدددددر، وبدددددالر م مدددددن قصدددددر الفدددددرتة النمنيدددددة الدددددف تغطيهدددددا هددددد   الوثدددددائق إال أن 
ة التفاصديق. حيددث املعلومدات الدواردة فيهدا تفدوق أز مصددر آخدر مدن حيدث الكدم ودقد

تتحدددا الوثددائق املصددرية بإسددهاب عددن ولددع البحددرين احمللددي واإلقليمددي، وعددن التنددافس 
االستعمارز املستعر يف ابلي  العريب للسيطرة علد  البحدرين باإللدافة إىل التقدارير الدف 
تتناول أولاع البحرين االقتصادية ومد  سيطرة الشيخ عبد اهلل بن أمحد عل  السدلطة 

 اخق، وغكن توليح أهم ما ورد يف املصادر املصرية عن البحرين فيما يلي:يف الد
 

 األرشيف المصري
يعتددددرب األرشدددديف املصددددرز مددددن أقدددددم دور األرشدددديف يف العددددامل العددددريب، ويعددددود 

-2809الفضدددق يف تأسيسدددخت إىل حممدددد علدددي باشدددا الددد ز اهدددتم بتوثيدددق فدددرتة حكمدددخت )
عدددا عليهددددا را دددب أفندددددز مسددددؤوال  ، و 2868( فقدددام بإ شدددداه الدفرتخا دددة عددددام 2846

وولددددع هلددددا الئحددددة تددددنيف علدددد  معاقبددددة أز مسددددؤول يتقدددداعس عددددن تسددددليم السدددد الت 
واملسددتندات إىل الدفرتخا ددة  ائددة  لدددة يف ميدددان عددام، ومددن ا أقددام للدفرتخا ددة روافددد 
مسدددداعدة يف احملاف ددددات واملددددديريات والفددددروع اإلداريددددة املبتلفددددة، وعهددددد إىل املستشددددرق 

روسدديخت مرا عددة لددوائح الدفرتخا ددة فددأ ر  تعددديالت عليهددا وفددق القواعددد املتبعددة الفر سددي 
 (2).2950يف األرشيف القومي الفر سي ال ز أقيم عام 

وكددان أهددم تطددور بددرأ يف األرشدديف املصددرز خددالل القددرن العشددرين هددو إ شدداه 
ام ، ومددن ا لددمها لدددار الكتددب يف  فددس العدد2522دار الوثددائق التارخييددة القوميددة سددنة 

بقرار من رئاسة اجلمهورية لتصبح دار الكتب والوثدائق القوميدة، وقدد هددس هد ا القدرار 
إىل مجدددع الوثدددائق املصدددرية املشدددتتة يف عددددة مواقدددع وإعدددادة ترتيبهدددا يف مبدددىن واحدددد وتدددوفري 

_____________________________________ 
ميين وثييائق األرشيييف المصييري فييي تيياريخ الخليييا وشييبه الجزيييرع ( 6002عبددد العنيددن عبددد الغدد  إبددراهيم ) )2(

 .22-20، مركن زايد للرتاا والتاريخ، العا، ص. ص العربية
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صددددر قدددرار آخدددر  2592  دددام فهرسدددة مركدددنز لتسدددهيق مهمدددة البحدددث فيهدددا. ويف عدددام 
تدددأليف والنشدددر إىل دار الكتدددب والوثدددائق القوميدددة ليصدددبح بضدددم اهليملدددة املصدددرية العامدددة لل

امسهددا: اهليملددة املصددرية العامددة للكتدداب، فأصددبحت بدد ل  أكددرب مكتبددة وبنيددة يف الشددرق 
األوسدددط. واتدددوز دار الوثدددائق باهليملدددة علددد  كميدددة لدددبمة مدددن الوثدددائق الدددف تر دددع إىل 

سددد الت احملددداكم العصدددر األيدددويب وكددد ل  اململدددوكي والعثمددداين، ومنهدددا ح ددد  الوقدددف و 
وفرما ددددات السددددالبا ودواويددددن التفتدددديش واملاليددددة والروز اوددددة وبيددددت املددددال، و ريهددددا مددددن 
الوثدددائق الدددف تغطدددي رقعدددة  غرافيدددة أوسدددع مدددن الدددبالد املصدددرية. و  دددرا  لقصدددر الفدددرتة الدددف 
تعامق فيها املصريون بصورة مباشرة مع الشيخ عبد اهلل بن أمحد آل خليفدة فدإن الوثدائق 

تعلق بالبحرين تنحصر يف وموعة قصر عابدين الف تسم  كد ل  وثدائق القلعدة، الف ت
 (2)، وغكن تفصيلها فيما يلي:2815و 2818وتغطي السنتا 

 
 (0849-0817وثائق قصر عابدين )

مل يأل خلفاه حممد علي باشا  هدا  الستكمال ترتيب الوثائق اباصدة مكدم 
 الت يف عهددددددد حممدددددد علدددددي باشددددددا أسدددددرلم وبددددداألخيف منهدددددا مددددددا مت حف دددددخت مدددددن سددددد

( بت ميدددددددددددع 2895-2821(، فقدددددددددددد قدددددددددددام ابدددددددددددديوز إمساعيدددددددددددق )2809-2846)
( 2524-2858دفرتخا ددات كافددة املددديريات يف القدداهرة، كمددا أصدددر عبددا  حلمددي )

الئحدددة  ديددددة بددددلت مسدددم  الدفرتخا دددة إىل احملفوظدددات العموميدددة، و ددداه امللددد  فدددؤاد 
لتارخييددددة بقصددددر عابدددددين وخصصددددها لوثددددائق ( فأقددددام دار احملفوظددددات ا2529-2512)

أسددددرة حممددددد علددددي وأبنائددددخت حددددس آخددددر عهددددد عبددددا  الثدددداين وأمددددر برتمجددددة الوثددددائق الرتكيددددة 
واإلفرجنيددة إىل العربيددة متهيدددا  لتسدد يق تدداريخ أسددرتخت، ومددن ا لددمت وثددائق عابدددين إىل 

_____________________________________ 
ة فيهدا غكدن مرا عدة موقدع اهليملدة العامدة ملنيد من املعلومات حول تطور دار الوثائق القومية واجملموعدات الوثائقيد )2(

 www.darelkotob.org.eg  للكتاب:
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شاسدددعة دار الوثدددائق القوميدددة بالقددداهرة، وتغطدددي هددد   الوثدددائق أحدددداا مسددداحة  غرافيدددة 
تشدددمق احل ددداز وعسدددري والددديمن وجندددد واألحسددداه، وكددد ل  البحدددرين والكويدددت و ندددوب 
العددراق، وتعتددرب مصدددرا  مهمددا  لتدداريخ ابلددي  العددريب   ددرا  ملددا احتوتددخت مددن تقددارير  ايددة يف 

   (2)الدقة ا فردت .ا عن املصادر الغربية واإلقليمية األخر .
 

مركددن الوثددائق والدراسددات يف ، وملدددة ثددالا سددنوات اسددتطاع 2596ويف عددام 
أبدددو ظددديب احلصدددول علددد   سدددبة كاملدددة مدددن وموعدددة وثدددائق محلدددة حممدددد علدددي و شدددابخت 

مددددن دار الوثددددائق القوميددددة  2840-2822العسددددكرز يف اجلنيددددرة العربيددددة خددددالل الفددددرتة 
قدام قسدم الوثدائق العثما يدة بفهرسدة وتلبدييف هد   الوثدائق  2599بالقاهرة، ومن  عدام 
ويف  (6)دة الدارسا يف تاريخ ابلي  العدريب وشدبخت اجلنيدرة العربيدة منهدا.ليفتح باب استفا

قددام عبددد العنيددن عبددد الغدد  إبددراهيم بنشددر فهددر  وموعددة مددن وثددائق القلعددة  6002عددام 
الف حيتفد مركن زايد للرتاا والتاريخ بنسبة منها، ومدن أهدم الوثدائق املتعلقدة بدالبحرين 

 يف ه ا الفهر :
 

محراه: مدن حممدد رفعدت أفنددز إىل حممدد علدي باشدا، بتداريخ  629/224عابدين  -2
م(، عدددددن األخبدددددار اباصدددددة بدددددالقطيف والبحدددددرين 2818هدددددد ) 2694ذز القعددددددة  69

 والساحق الشرقي لشبخت اجلنيرة العربية.
 

_____________________________________ 
 .26عبد العنين عبد الغ  إبراهيم، مر ع سابق، ص  )2(
-2809( "وثائق القلعة: حممد علدي يف اجلنيدرة العربيدة وعالقاتدخت بدابلي  العدريب 2550حممد مرسي عبد اهلل )( 6)

 .25-20، مركن الوثائق التارخيية، البحرين، ص. ص 2550، يناير 22، عمجلة الوثيقة"، 2846
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محددددراه: مددددن حمددددافد املدينددددة املنددددورة إىل كبددددري معدددداوين  58أصددددلية/622/9عابدددددين  -6
م(، يقددددددم فيهدددددا تقريدددددرا  عدددددن 2815هدددددد ) 2699فر صددددد 5 نددددداب ابدددددديوز، بتددددداريخ 

 األحوال يف جند ويف الساحق الشرقي لل نيرة العربية.
 

محددددراه: صددددورة عددددن حمضددددر كتبددددخت رفعددددت أفندددددز إىل  ندددداب  629/219عابدددددين  -1
م(، خدداص  همتددخت يف البحددرين والكويددت 2815هددد )2699البامشعدداون يف آخددر صددفر 

 وفيخت عدد من املالحق يف ه ا الشأن.
 

محدددراه: مددددن خورشدددديد باشدددا إىل بامشعدددداون  ندددداب  80أصددددلية/ 622/60عابددددين  -4
م(، بتعيددا عددريب آ ددا كبددري اهلددوارة 2815هددد )2699مجدداد األول  28ابددديوز، بتدداريخ 

 املقيم يف الر  واليا  عل  إقليم البحرين.
 

 65محددراه: مددن خورشدديد باشددا إىل حممددد علددي باشددا، بتدداريخ  629/229عابدددين  -9
الربيطداين يف بوشدهر م(، عن العالقات بينخت وبدا املقديم 2815هد ) 2699اد األوىل مج

 عن الشؤون اباصة بالبحرين.
 

محدددراه: مدددن خورشددديد باشدددا إىل حممدددد علدددي باشدددا،  99أصدددلية/ 629/44عابددددين  -2
م(، يفيددددد   قتددددق حممددددد أفندددددز يف األحسدددداه، 2815هددددد )2699شددددعبان  61بتدددداريخ 

  ها خورشيد باشا . ا الصدد.والتدابري الف ا 
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محدددراه: مدددن خورشددديد باشدددا إىل حممدددد علدددي باشدددا،  99أصدددلية/ 229/44عابددددين  -9
م(، خيطددددر  قتددددق حممددددد أفندددددز ومتددددرد بعدددد  2815هددددد ) 2699شددددعبان  61بتدددداريخ 

 (2)العرب يف تل  اجلهات ويفيد بأن القاتق وهول.
 

 بعض الوثائق المصرية المنشورع عن البحرين
ب عبددد الددرحيم عبددد الددرمحن عبددد الددرحيم مددن أهددم مددا  شددر مددن وثددائق يعددد كتددا

شبخت اجلنيرة العربية يف األرشيف املصرز، وقد أفرد الفصق ابامس مدن كتابدخت لنشدر اثد  
 (6)عشر وثيقة من الوثائق املتعلقة بالبحرين والساحق العماين، ومن أ ها:

 
خورشدديد باشددا إىل رئدديس  م، مددن2815إبريددق 2هددد/2699حمددرم  62رسددالة بتدداريخ  -2

معدداوين  ندداب ابددديوز حددول احددتالل اإلجنليددن جلنيددرة خددرج، ومرفددق .ددا تقريددر مفصددق 
 يولح أ ية البحرين.

 
م، مددددن خورشدددديد 2815يوليددددو  10هددددد/2699مجدددداد  األوىل  28رسددددالة بتدددداريخ  -6

 باشا إىل رئيس معاوين  ناب ابديوز، مرفق .ا بع  التقارير املتعلقة بالبحرين.
 

م، مدن خورشديد 2815أ سدطس  20هدد/2699مجداد  األوىل  65رسالة بتداريخ  -1
باشددا إىل حممددد علددي باشددا عددن حركددة حممددد رفعددت يف القطيددف وهدمددخت لقصددر العمدداير 

 التابعا للبحرين ومرفق .ا رسالة من حممد رفعت عن ه   العملية.
_____________________________________ 

 122، 104، 106، 659، 654، 694( مر دددع سدددابق، ص.ص 6002عبدددد العنيدددن عبدددد الغددد  إبدددراهيم ) )2(
 .121و
، اجمللدد من وثائق شبه الجزيرع العربيية فيي عصير محميد عليي( 2586عبد الرحيم عبد الرمحن عبد الرحيم ) )6(

 .960-291لنشر والتوزيع، الدوحة، قطر، ص.ص األول، دار املتنيب ل
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ن خورشديد م، مد2815أ سدطس  20هدد/2699مجداد  األوىل  65رسالة بتداريخ  -4
 باشا إىل حممد علي باشا حول موقف اإلجنلين من البحرين.

 

م، مدددن خورشددديد 2815أ سدددطس  61هدددد/2699مجددداد اآلخدددر  26رسدددالة بتددداريخ  -9
باشددا إىل حممدددد علددي باشدددا عددن األولددداع يف منطقدددة ابلددي  ومرفدددق .ددا املراسدددالت بيندددخت 

 وبا سعد املطريز وشيخ البحرين واملقيم الربيطاين.
 

م، مدددددن حمسددددن بددددن زايدددددد 2815أكتددددوبر  2هددددد/2699ر دددددب  66الة بتدددداريخ رسدددد -2
هوارز إىل خورشيد باشا، مرفق .ا خطابات مدن هينيدق املقديم الربيطداين، وعبدد اهلل بدن 

 أمحد.
 

م، مدددن خورشددديد باشدددا إىل 2815أكتدددوبر  26هدددد/2699شدددعبان  1رسدددالة بتددداريخ  -9
 حممد علي باشا، حول مسألة البحرين.

 

م، مدددن خورشددديد باشدددا إىل 2815أكتدددوبر  26هدددد/2699شدددعبان  1اريخ رسدددالة بتددد -8
 حممد علي باشا بن موقف املقيم الربيطاين من الصلح ال ز مت مع شيخ البحرين.

 
تييييياريخ البحيييييرين السياسيييييي كمدددددا اعتمدددددد فدددددائق محددددددز بهبدددددوب يف كتابدددددخت: 

ق بصورة أساسية عل  الوثائق املصرية والربيطا يدة، واددا يف الفصد 0783-0871
الرابدددددع مدددددن الكتددددداب عدددددن التندددددافس املصدددددرز الربيطددددداين يف ابلدددددي  العدددددريب مدددددن خدددددالل 
املراسدددالت والتقدددارير وحمالدددر اال تماعدددات الدددف احدددتفد .دددا األرشددديف املصدددرز، وقدددام 
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بنشددر الكثددري مددن تفاصدديق هدد   الوثددائق يف هدد ا الفصددق وأتبعددخت  لحددق  شددر فيددخت الوثددائق 
 (2)التالية:

 

اه: خطدداب مو ددخت مددن الشدديخ عبددد اهلل بددن أمحددد ابليفددة محددر  629/254عابدددين  -2
إىل خورشيد باشا عدن االتفداق الد ز مت إبرامدخت مدع عاملدخت علد  األحسداه حممدد أفنددز، 

 م(.2815هد )2699مجاد األول  1بتاريخ 
 

محدراه: خطداب مو دخت مدن خورشديد باشدا إىل املقديم الربيطداين  629/219عابدين  -6
يف بوشهر هينيق خيفف فيها من وبأة ابالس با الطرفا حول تبعيدة البحدرين ويؤكدد 

هددددد 2699مجدددداد األول  29أهنددددا كا ددددت اكددددم مددددن قبددددق السددددعوديا يف جنددددد، بتدددداريخ 
 م(. 2815)

 

مددددن املقدددديم السياسددددي الربيطدددداين يف بوشددددهر  محددددراه، تصددددريح 629/219عابدددددين  -1
هينيق بعدث بدخت إىل حممدد أفنددز احلداكم املصدرز للحسداه يدرف  فيدخت خضدوع البحدرين 

 م(.2815هد )2699ربيع الثاين  21للسلطة املصرية، بتاريخ 
 

محددراه: خطدداب مددن خورشدديد باشددا إىل حممددد علددي  20أصددلية/ 629/40عابدددين  -4
قددف حاكمهددا الشدديخ عبددد اهلل بددن أمحددد املعددادز لربيطا يددا، باشددا عددن أ يددة البحددرين ومو 

 م(.2815هد )2699شعبان  1بتاريخ 
 

محدراه: إ د ار مدن املقديم السياسدي الربيطداين يف بوشدهر هينيدق  629/219عابدين  -9
هدددددددد 2699ذز احل دددددددة  21إىل خورشددددددديد باشدددددددا بعددددددددم التعدددددددرت للبحدددددددرين، بتددددددداريخ 

 م(.2815)
_____________________________________ 

، دار السالسق، الكويت، الفصق الرابع 0871-0783تاريخ البحرين السياسي ( 2581فائق بهبوب )( 2)
 .644-109، وك ل  قسم املالحق ص. ص 629-225ص. ص 
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مي ابليفة اهتماما  مماثال  بنشر املنيدد مدن الوثدائق  وقد أبدت الباحثة البحرينية
، الددد ز عنيدددت مدددن خاللدددخت عبيييد اهلل بييين أحميييد محيييارب ليييم يهيييدأاملصدددرية يف كتا.دددا: 

بتحقيددق بعدد  الروايددات التارخييددة الددواردة يف وثددائق عابدددين وخاصددة يف الفصددق املتعلددق 
مدن ر دوع العديدد مدن وبالر م  (2).2815صضوع الشيخ عبد اهلل للسلطة املصرية عام 

البدداحثا إىل املصددادر املصددرية يف كتابددة تدداريخ البحددرين فددال تددنال هندداك حا ددة إىل مجددع 
الوثددائق التارخييددة الددف تتعددرت للحددديث عددن البحددرين يف األرشدديف املصددرز و شددرها يف  
كتدداب واحددد، فقددد تناولددت الوثددائق املصددرية تطلعددات الدولددة السددعودية األوىل واألبمدداع 

ة والعما يددة باإللددافة إىل الر بددة الربيطا يددة يف عددنل البحددرين عددن العددامل ابددار ي الفارسددي
والتفدرد بالتعامدق معهدا ومدا ب لتدخت مدن  هدود إلقنداع حممدد علدي باشدا بصدرس الن در عدن 
لدددم البحدددرين إىل سدددلطتخت، وال شددد  بدددأن مجدددع هددد   الوثدددائق و شدددرها يف  هدددد علمدددي 

فيهددا الصددراع اإلقليمددي والدددوا للسدديطرة  موحددد سدديلقي الضددوه علدد  فددرتة حامسددة اسددتعر
علددد  البحدددرين، فضدددال  عمدددا تدددوفر  هددد   الوثدددائق مدددن مدددادة تفصددديلية عدددن صدددراع القدددو  
 الداخلية واألولاع االقتصادية واألمنية خالل النصف األول من القرن التاسع عشر.

 

_____________________________________ 
اسدددات والنشدددر، ، املؤسسدددة العربيدددة للدر عبيييد اهلل بييين أحميييد: محيييارب ليييم يهيييدأ( 6006مدددي حممدددد ابليفدددة ) )2(

 .219 -265بريوت، ص. ص 
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 لمحليةالمصادر اإلقليمية وا
 

يف مقدمة كتابخت عن  نيدرة العدرب اددا حدافد وهبدة عدن ال دروس الدف دفعتدخت لتدأليف 
ه ا الكتاب  حيث ذكر بأ دخت قددم إىل دار اإلمدارة ومقدر احلكدم يف مكدة عقدب سدقوط 

 ، فلفت   ر  ما رآ  من:2564احلكومة اهلامشية فيها عام 
سددتطالع إىل معرفددة "أكدددا  الددورق املهملددة يف فندداه اإلمددارة، فدددفع  حددب اال

ما اويها، وما كنت أعتقد أن من بينها أوراقا  ذات أ ية ت كر،  ري أين و ددت األمدر 
علدد  خددالس مددا ظننددت  و دددت السدد الت اإلداريددة للحكومددة اهلامشيددة كمددا و دددت  
كثددددريا  مددددن األوراق السياسددددية اهلامددددة الددددف هلددددا عالقددددة بددددالثورة العربيددددة واحلركددددة العربيددددة يف 

 (2)املبتلفة".أبوارها 
وقددد دفعدددت هددد   احلالدددة املنريدددة لوثدددائق الثدددورة العربيدددة الكدددرب  وهبدددة إىل تددددوين  
كتدداب حيفددد فيددخت أهددم أحددداثها خوفددا  عليهددا مددن الضددياع. واحلقيقددة هددي أن الكثددري مددن 
املهتمددا ةمددع الوثددائق العربيددة يسددردون قصصددا  شددبيهة تددنم عددن إ ددال كبددري للوثددائق يف 

 داقش إمساعيدق يددا ي أسدباب هد   ال دداهرة وأر عهدا إىل العديدد مددن  العدامل العدريب، وقددد
 األسباب الف أو نها فيما يلي: 

اإل ال وعدم معرفة القيمدة احلقيقدة لتلد  الوثدائق الدف متثدق سد ال  حدافال  ألعمدال   -2
 كق أمة من األمم، وال ز بدو خت لن يكون هلا تاريخ تعتن بخت.

تبدداع األسدداليب العلميددة الصددحيحة يف ذلدد  ممددا سددوه حفددد تلدد  الوثددائق، وعدددم ا -6
 يسبب تلفها وبمس معاملها وا عدام الفائدة منها. 

_____________________________________ 
، مطبعددة جلنددة التددأليف والنشددر، القدداهرة، مقدمددة جزيييرع العييرب فييي القييرن العشييرين(: 2529حددافد وهبددة ) )2(

 الطبعة األوىل للكتاب.
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قددد تددؤدز الثددورات الددف تقددوم يف بعدد  الدددول إىل هدددم دور احلكومددة وإحراقهددا أو  -1
العبددث  حتويالددا  ددا فيهددا الوثددائق، ممددا ينددت  عنددخت اختفدداه الكثددري مددن السدد الت اهلامددة 

 بتل  الفرتة.
 

تسدددرب تلددد  الوثدددائق إىل خدددارج الدددبالد عدددن بريدددق مجاعدددات  صصدددت يف لريدددب  -4
الوثائق واملبطوبات واآلثار،   را  ملا تدر  تل  الت دارة  دري املشدروعة مدن أربدال بائلدة 
للقددائما عليهددا، وغكددن العثددور يف املكتبددات واملتدداحف الوبنيددة يف أوروبددا علدد  كميددات  

واملبطوبددات الددف مت لريبهددا للبددارج .دد   الطددرق  ددري كبددرية مددن تلدد  الوثددائق واآلثددار 
 الشرعية.

تعّمد التبليف من بع  الوثائق الف قد تددين عهددا  مدن العهدود فيل دأ مسدؤولوها  -9
 (2)إىل إعدام الوثائق الرمسية بغية التبليف منها.

 
ول ل  فإن البحث يف الوثائق العربية أمر صدعب باملقار دة مدع البحدث يف دور 

ف يف أوروبا، وغكن إلافة عوامق أخر  تسدهم يف عرقلدة مهمدة الباحدث العدريب األرشي
منهدا تفشددي األميددة يف اجلنيدرة العربيددة يف القددرن التاسدع عشددر ومطلددع القدرن العشددرين، ممددا 
أد  إىل عدم اهتمام الكثري من الددول بتوثيدق أعمدال املؤسسدات الرمسيدة فيهدا، ولد ل  

د علد  املؤلفدات التارخييدة الدف وصدلت إليندا رطوبدة ومل فإن أ لب املصادر العربية تعتمد
ير  بعضدها الندور إال يف تسدعينيات القدرن العشدرين، وقدد اعتمددت هد   املؤلفدات علد  
 هددود فرديددة مل تكددن ا دد  بددأز دعددم رمسددي أو  ضددع إلشددراس مؤسسددي، و ددت  عددن 

ع املتكلدف والتهويدق ذل  الننع إىل استبدام التعابري اإل شائية واأللفاظ املنمقدة والسد 

_____________________________________ 
، مكتبددة العبيكددان، الريددات، مصييادر التيياريخ الحييديث ومنيياها البحييث فيييه( 2555إمساعيددق أمحددد يددا ي ) )2(

 .22-20ص. ص 
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مددن أمددر السددلطة السياسددية بغيددة التقددرب إليهددا ممددا أثددر بصددورة كبددرية علدد  مصددداقية هدد   
 املصادر ودقة املعلومات الواردة فيها.

 
وقددد ا عكسدددت هدد   ال ددداهرة بصددورة ملحوظدددة علدد  مع دددم املكتبددات الوبنيدددة 

علدد  بغيتددخت )إن  ودور األرشدديف العربيددة الددف جيددد الباحددث فيهددا صددعوبة كبددرية للحصددول
توفرت(، وبناه عل  ذل  فإن  الب املادة يف ه ا الفصق ترتكن علد  الكتدب التارخييدة 
الددف عاصددرت بعدد  األحددداا التارخييددة يف البحددرين، مددع إشددارات مقتضددبة عددن  هددود 

 التوثيق الف ب لت عل  الصعيد احمللي. 
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 المبحث األول: المصادر اإلقليمية
 

 :الفارسية المؤلفات التاريخية -أ
ليس لدينا يف ه ا البحث تفاصيق دقيقة حول وموعات الوثائق احملفوظة يف 

ومن  احية أخر  فإن الدراسات املعاصرة يف تاريخ  (2)األرشيف املركنز بطهران،
ابلي  العريب مل تر ع إىل املصادر الفارسية إال يف حاالت  ادرة، وال ش  بأن هناك 

ة باللغة الفارسية حول تاريخ البحرين واحللي  العريب وذل  الكثري من املادة التارخيي
  را  للعالقات املباشرة الف أقامتها الدولة الصفوية مع الربتغاليا، باإللافة إىل 
التمثيق القنصلي ال ز ح ي بخت الربيطا يون واهلولنديون والفر سيون يف البالط 

الف أقامتها القو  االستعمارية يف  الصفوز، وك ل  إ شاه املراكن والوكاالت الت ارية
األرالي الفارسية، ولعق املشكلة الف توا خت الباحث يف تاريخ البحرين من خالل 
املصادر الفارسية هي حماوالت تسييس املادة التارخيية الف ب هلا بع  املؤرخا الفر  

ة السلبية الف للتوافق مع التو هات الرمسية للسلطات السياسية القائمة آ  اك، والن ر 
كان يكنها الكثري منهم جتا  القبائق العربية يف ابلي  العريب حيث اتسمت العالقات 
العربية الفارسية يف  الب العصور احلديثة بالتوتر وصراع اهليمنة والنفوذ عل  أر اه 

 ابلي  العريب.
و تي ة ملا ذكر من عوامق، فإن املصادر الفارسية اتاج إىل تنقية من 

شوائب الف سادت لفرتة من النمان، وغكن القول بأن الدراسات الف اعتمدت عل  ال
املصادر الفارسية يف تدوين تاريخ ابلي  العريب قليلة للغاية، وغكن أن   كر منها 
عل  سبيق املثال كتابات مي حممد ابليفة وك ل  الكتاب ال ز  شر  علي عبد اهلل 

_____________________________________ 
للحصددددول علدددد  معلومددددات بالفارسددددية عددددن املكتبددددة الوبنيددددة واألرشدددديف املركددددنز بددددإيران غكددددن مرا عددددة املوقددددع:  )2(

www.nlai.ir 
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عما ية يف عهد دولة البوسعيد، ومن أهم املصادر فار  عن العالقات الفارسية ال
 (2)الفارسية الف ر ع إليها:

 
 مري حممد بن سيد برهان الدين خواو دشا  الشهري  ريخوا د:  -2

، يف القرن التاسع اهل رز و شر تاريخ روضة الصفاصنف مريخوا د كتابخت: 
وتقع يف عشرة  2525منخت عدة ببعات أشهرها ببعة مكتبة بريوز الف ظهرت عام 

ولدات قام مريخوا د بتأليف اجمللدات الستة منها، وكتب اجلنه السابع بعد وفاتخت ابن 
أختخت خوا د مري، وقام من بعد ا رلا قلي خان هدايت بكتابة اجمللد الثامن والتاسع 
والعاشر منخت، ويتناول الكتاب تاريخ الدولة الصفوية وأحوال علماه ور ال ذل  

تفصيق دقيق عن البحرين ولكن من و هة   ر فارسية، أما اجمللد  العهد، وفيها
التاسع فيتناول تاريخ الن ديا وامللوك ال ين أعقبوا الن ديا مثق حممد قا ار وفتح 

 علي شا  قا ار واحلروب با فار  وروسيا.
 

 مريزا مهدز خان اسرت آبادز: -6
من املصادر الفارسية  درع نادرعيعترب كتاب مريزا مهدز خان اسرت آبادز: 

الف اتوز يف مضموهنا عل  التاريخ الكامق لعصر  ادر شا ، وكان معاصرا  لخت، وقد 
، ويتناول الكتاب 2566قام بتحقيقخت سيد  عفر شهيدز و شر يف بهران عام 

عالقات فار  مع القو  احمللية واإلقليمية يف ابلي  العريب بتوسع، ولكنخت يتبىن و هة 
 سية يف الصراع الدائر للسيطرة عل  احلركة الت ارية واملالحية يف ابلي .الن ر الفار 

_____________________________________ 
العخقييات ( 6000اسددتفاد البحددث يف اسددتعرات املصددادر الفارسددية مددن كتدداب الدددكتور علددي عبددد اهلل فددار  ) )2(

املسدار للدراسدات واالستشدارات والنشدر،  ،6، ط0870-0740العمانية الفارسية في عهد دولة آل بوسعيد 
 .96-41الشارقة، ص.ص 
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 حممد علي خان سديد السلطنة كبايب:  -1

عمق حممد علي خان  يف العديد من املوا ئ الفارسية مثق لن ة وبندر عبا   
كما عا من قبق  اصر الدين شا  قا ار حاكما  ومدبرا  ألمور ميناه بوشهر، وتويف 

أعخم الناس في أحوال ، وترك عدة مؤلفات أ ها كتابخت: 2859هران عام يف ب
ال ز تعرت فيخت للحوال السياسية يف ابلي  العريب خالل القرن التاسع  بندر عباس

 عشر.
 
 (2) صر اهلل فلسفي: -4

يف مخسة ولدات، وبالر م  زندكاني شات عباس أوليقع كتاب فلسفي:  
ابقيخت من املصادر الفارسية، حيث أجنن  فلسفي يف حدود من أ خت يعترب متأخرا  عن س

، إال أ خت يعد من أهم املصادر الفارسية يف التأريخ لعهد الشا  عبا  2564عام 
الكبري ألن املؤلف قد اعتمد عل  عدد كبري من املؤلفات الفارسية و ري الفارسية الف 

يف كتابخت األولاع  أرخت للدولة الصفوية يف عهدها ال هيب، فقد تناول فلسفي
الداخلية وابار ية للدولة الصفوية وأفرد لسرية الشا  عبا  األول قسما  كبريا  من 
الكتاب يتعلق بعالقاتخت مع الربتغاليا وعالقاتخت ابار ية األخر  بصفة عامة 
باإللافة إىل اقتصاديات الدولة الصفوية وشؤوهنا املالية واحلركة الت ارية من خالل 

 ؤرت إىل مصادر يربو عددها عل  األلف كتاب.  ر وع امل
 

_____________________________________ 
قددام حممددد فتحددي يوسددف الددريس برتمجددة كتدداب  صددر اهلل فلسددفي إىل اللغددة العربيددة، و شددرتخت دار الثقافددة للطباعددة )2(

 .0736-0511ىيران وعخقاتها الخارجية في العصر الصفوي ات عنوان:  2585والنشر يف القاهرة عام 
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ويف كتابالا عن الشيبا حممد بن خليفة وعبد اهلل بن أمحد آل خليفة 
ر عت مي حممد ابليفة إىل وموعة من الكتب الفارسية الف تعرلت لتاريخ البحرين 

ديث عن والف أسهمت يف اقيق التوازن با رتلف املصادر التارخيية الف تناولت احل
 (2)البحرين يف القرن التاسع عشر.

 

_____________________________________ 
، مطبعددة ولسددي مطالعيياتي دربيياب بحييرين وسييواحل خليياهدد( 2168علدد  سدبيق املثددال: عبدا  إقبددال ) ا  در( 2)

 ، مطبعة موسوز، شرياز.بحرين در قرن أخيرهد( 2118بهران، ومصطف  خ ستخت )
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 المؤلفات التاريخية العمانية: -ب
عل  الر م من قيام العديد من املؤرخا العما يا بتصنيف وموعة من  
كتاب التاريخ يف مرحلة الغنو الربتغاا للبلي  العريب يف مطلع القرن الساد  عشر 

ه ا الغنو، ومل ت هر أز إشارة إال أن مجيع ه   املؤلفات قد جتاهلت أحداا 
عندما  2264للربتغاليا، حس بداية عهد السلطان  اصر بن مرشد اليعريب عام 

بدأت ت هر أول اإلشارات إىل الو ود الربتغاا يف املنطقة، وقد حاول املؤرخون 
املعاصرون تفسري ظاهرة جتاهق املصادر العما ية للو ود الربتغاا  ف ادل بعضهم بأن 

تابات العما ية مل تكن تعت  بتدوين األحداا التارخيية ل الا وإمنا تأيت عرلا  يف الك
سري األئمة ومناقشة القضايا الدينية، كما أشار آخرون إىل أن اجلرائم الف ارتكبها 
الربتغاليون يف سواحق ابلي  العريب مل تكن مما يشرس املؤرخا العما يا ال ين 

الوقت ال ز س لوا فيخت ا تصارات اليعاربة عل  األسطول أعرلوا عن تدوينها يف 
  (2)الربتغاا مما  كبري.

ويف املرحلة التالية للغنو الربتغاا بسط اليعاربة والبوسعيديون سيطرلم عل  
البحرين عدة مرات خالل القر ا الثامن عشر والتاسع عشر، فتحدثت املصادر 

األحوال البحرين، وغكن احلديث عن  العما ية  عن األحداا وفصلت يف ذكر يف
أهم مصادر املبطوبات العما ية الف ورد فيها ذكر للبلي  العريب والبحرين فيما 

 يلي:
 
 

 

_____________________________________ 
 ( "دراسددة يف الوثددائق واملصددادر املنشددورة عددن الغددنو والسدديطرة الربتغاليددة يف ابلددي 2588بددارق  ددافع احلمددداين ) )2(

 .52-50، ص. ص 2588، يناير 26، العدد الوثيقةالعريب"، 
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 (2)عبد اهلل بن خلفان بن قيصر: -2

عاصر ابن قيصر اإلمام  اصر بن مرشد اليعريب ال ز توىل احلكم عام 
ل ز كتب فيخت عن اإلمام امل كور ا سيرع اإلمام ناصر بن مرشدوألف كتابخت:  2264

 وعن سريتخت، وادا عن موا هاتخت البحرية مع الربتغاليا.
 

 (6)سرحان بن سعيد األزكوز: -6
، أ خت اعتمد كشف الغمة الجامع ألخبار األمةيتضح من كتاب األزكوز: 

عل  ما كتبخت ابن قيصر ولكنخت عدل من روايات سابقخت املس وعة وتصرس فيها دون 
ىل مصدر ، ويستمر الكتاب يف التأريخ للحداا الف  رت يف عمان حس اإلشارة إ
 .2968سنة 

 
 (1)أيب سليمان بن حممد بن عامر بن راشد املعوا: -1

تكرار روايات  قصص وأخبار جرت في عمانيالحد يف كتاب املعوا: 
ين من سابقخت األزكوز إىل در ة أ خت ينقق حرفيا  عنخت، ويستمر الكتاب حس النصف الثا

 القرن الثامن عشر.
 

_____________________________________ 
، اقيددق عبددد اجمليددد حسدديب القيسددي، سيييرع اإلمييام ناصيير بيين مرشييد( 2599عبددد اهلل بددن خلفددان بددن قيصددر ) )2(

 وزارة الرتاا والثقافة لسلطنة عمان.
يف ولددة  خبييار األمييةكشييف الغميية الجييامع أل شددر املعتمددد الربيطدداين يف مسددقط مسددرت رو  ترمجددة لكتدداب:  )6(

 .حوليات عمان، ات عنوان: 2984اجلمعية امللكية اآلسيوية يف البنغال عام 

، وزارة الثقافددة قصييص وأخبييار جييرت فييي عمييان( 2581أيب سددليمان بددن حممددد بددن عددامر بددن راشددد املعددوا ) )1(
 والرتاا القومي بسلطنة عمان.
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 (2)محيد بن حممد بن رزيق: -4
الفتح المبين لسيرع السادع ترك ابن رزيق عددا  من املؤلفات التارخيية أ ها: 

وفيها  الشعاع الشائع اللمعان في ذكر أئمة عمان، وك ل  كتاب: البوسعيديين
س ه   تفصيق دقيق لعالقات عمان مع القواسم والسعوديا والعتوب، وتعك

املؤلفات االجتاهات السياسية والفكرية يف عمان خاصة وابلي  العريب عامة بعيدا  عن 
املصادر األوروبية الف   رت إىل مقاومة القو  العربية لنفوذها يف منطقة ابلي  بعا 

 الريبة والعداه.
 

_____________________________________ 
، اقيددق عبددد املددنعم عددامر سيييرع السييادع البوسييعيديين الفييتح المبييين فييي( 2599محيددد بددن حممددد بددن رزيددق ) )2(

الشيعاع الشيائع اللمعييان ( 2598وحممدد مرسدي، منشدورات وزارة الدرتاا القددومي بسدلطنة عمدان، وكد ل  كتابددخت: )
، اقيدددق عبدددد املدددنعم عدددامر، منشدددورات وزارة الدددرتاا القدددومي بسدددلطنة عمدددان، مطدددابع احللددديب فيييي ذكييير أئمييية عميييان
 االستفادة من ه ا البحث يف استعرات املصادر العما ية بصورة عامة.بالقاهرة، وقد متت 
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 المؤلفات التاريخية السعودية: -ج
( سياسددية توسددعية، ومتكندددت 2828-2944تبنددت الدولددة السددعودية األوىل )

يف هنايددددة القددددرن الثددددامن عشددددر مددددن إخضدددداع إقلدددديم األحسدددداه وشددددبخت  نيددددرة قطددددر، كمددددا 
خضددعت البحدددرين للحكددم السدددعودز لفددرتة و يدددنة يف مطلددع القدددرن التاسددع عشدددر. وقدددد  
كا ت العالقات با السعوديا وحكام البحدرين تتسدم بالت بد ب فكدان يشدو.ا التدوتر 

عدددداون يف أحيددددان أخددددر  لددددد قددددو  إقليميددددة معاديددددة لل ددددا با، يف بعدددد  األحيددددان والت
و تي ددة لتقددابع املصدداحل أو تضددار.ا بددا السددعوديا والعتددوب وفقددا  لل ددروس السياسددية 
السددائدة آ دد اك غكددن مالح ددة ورود إشددارات كثددرية يف املصددادر السددعودية إىل البحددرين 

ة يف تلدددد  املرحلددددة بتوثيددددق يف القددددرن التاسددددع عشددددر، و  ددددرا  لعدددددم اهتمددددام القددددو  العربيدددد
املراسدددالت الرمسيدددة وحف هدددا فدددإن املدددادة التارخييدددة املعاصدددرة لتلددد  األحدددداا تنحصدددر يف 

 املبطوبات، الف غكن التعرت أل ها فيما يلي:
 

 (2)(:2820حسا بن  نام األحسائي )ت  -2
روضيية األفكييار واألفهييام لمرتيياد حييال اإلمييام وتعييدد يقددع كتدداب ابددن  نددام: 

كتيياب وثا يهمددا:  روضيية األفكييار واألفهيياميف  ددنهين أوهلمددا: ذوي اإلسييخم غييزوات 
، وقددد خصدديف ابددن  نددام اجمللددد األول للحددديث والفتوحييات الربانييية الغييزوات البيانييية

عدن الشديخ حممدد بددن عبدد الوهداب ومعتقداتددخت، أمدا اجمللدد الثدداين فيدؤرت للدولدة السددعودية 
، حيدث تدرد إشدارات 2959قف عند عدام ، ويتو 2942األوىل ابتداه من حوادا عام 

 متعددة عن عتوب الكويت والنبارة يف الفصلا الثالث والساد  من ه ا الكتاب.
 

_____________________________________ 
، روضيية األفكييار واألفهييام لمرتيياد حييال اإلمييام وتعييدد غييزوات ذوي اإلسييخمهددد( 2119حسددا بددن  نددام ) )2(

 .2545املطبعة املصطفوية، بوميب، وقد قامت املطبعة األهلية بالريات بإصدار ببعة أخر  للكتاب عام 
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 (:2862حممد البسام الن دز )ت  -6
بندداه علدد   الييدرر المفيياخر فييي أخبييار العييرب األواخييردون ابددن بسددام كتابددخت: 

ريددتش، وكددان ابددن بسددام أحددد بلدب ممثددق شددركة اهلنددد الشددرقية الربيطا يددة يف بغددداد مسددرت 
املقاتلا يف اجليش السعودز لد قوات بوسون بن حممد علي باشا، وينتهدي الكتداب 

، وفيدددخت مدددادة قيمدددة عدددن قبائدددق اجلنيدددرة العربيدددة وعددددد مقددداتلي كدددق قبيلدددة مدددن 2828عدددام 
 مشاة وفرسان، ومنهم القواسم يف را  ابيمة.

 
 (2)(:2829املؤلف وهول )حس عام  -1

، وقدد  سدب مع الشهاب في سيرع اإلمام محمد بن عبد الوهابلكتاب: 
خطأ إىل الشيخ حممد بن عبد الوهداب، وتو دد مندخت  سدبة يف املتحدف الربيطداين، وقدد 
قددام الكتدداب بتتبددع تدداريخ احلركددة الوهابيددة مندد  البيعددة الددف متددت بددا احملمدددين: حممددد بددن 

كتداب بدقتدخت وحدرص مؤلفدخت ، ويتميدن هد ا ال2944سعود وحممد بن عبد الوهاب سدنة 
علددد  تددددوين مجيدددع األحدددداا حدددس الدددف مل تكدددن يف صددداحل السدددعوديا، وقدددد أفدددات يف 
احلديث عن مناقب ب  خالد، ويف ثنايا الكتاب معلومات قيمدة قدام الكاتدب بتقصديها 
بنفسددددخت عددددن الطريددددق السددددفر ومقابلددددة األشددددباص املعنيددددا، حيددددث رحددددق إىل الكويددددت 

ة، وتندداول احلددديث بتفصدديق عددن محددالت القواسددم البحريددة ووصددف األحسدداه بدقددة كبددري 
لدد الربيطددا يا، و ريهدا مددن التفاصديق الددف جتعدق الكتدداب مصددرا  مهمددا  لتددوين تدداريخ 

 شرقي اجلنيرة العربية يف القرن التاسع عشر.
 

_____________________________________ 
د مدددن املعلومدددات حدددول كتدددب ابدددن  ندددام وابدددن بشدددر وكددد ل  كتددداب ملدددع الشدددهاب غكدددن مرا عدددة: أمحدددد للمنيددد )2(

، مطبعددة حكومددة الكويددت، وفيددخت مددادة قيمددة عددن رتلددف مصددادر تيياريخ الكويييت( 2591مصددطف  أبددو حاكمددة )
 ، وقدددد قدددام أمحدددد أبدددو حاكمدددة بتحقيدددق كتددداب ملدددع44-9تددداريخ الكويدددت يف الفصدددق األول مدددن الكتددداب، ص. ص 

 الشهاب و شر .
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 (2)(:2892عثمان بن عبد اهلل بن بشر )ت  -4
عنييوان الوهدداب يف كتابددخت: قددام ابددن بشددر بالتددأريخ حلركددة الشدديخ حممددد بددن عبددد 

، وهدو تداريخ حدوا التدنم فيدخت املؤلدف 2891ال ز فرغ منخت عام  المجد في تاريخ نجد
بالدقددة يف تدددوين األحددداا بددالر م مددن احنيدداز  الكامددق للدولددة السددعودية، وتددأيت أ يدددة 
الكتددداب بالنسدددبة لتددداريخ البحدددرين وابلدددي  العدددريب يف تعدددرت ابدددن بشدددر للحدددديث عدددن 

خالد حكام شرقي اجلنيرة العريب يف القرن السابع عشر ومطلع القدرن الثدامن أحوال ب  
عشدددددر، وكددددد ل  يف حديثدددددخت عدددددن عمليدددددات القواسدددددم البحريدددددة يف ابلدددددي  العدددددريب لدددددد 
الربيطددا يا فيدد كر بعدد  احلددوادا املتعلقددة بارمحددة بددن  ددابر اجلال ددة يف قطددر والدددمام،  

ب الكويدت والبحدرين واالشدتباكات كما تدرد بعد  اإلشدارات يف كتابدخت كد ل  إىل عتدو 
 الف وقعت بينهم وبا السعوديا يف تل  الفرتة املبكرة من القرن التاسع عشر.

 
 مؤلفات عربية أخرى -ج

غكدددن للباحددددث تعدددداد الكثددددري مدددن املبطوبددددات الدددف أرخددددت للعدددراق وشددددرقي 
املدددادة  اجلنيدددرة العربيدددة خدددالل القدددرن التاسدددع عشدددر ومطلدددع القدددرن العشدددرين، ولكدددن  وعيدددة

ودقتهددا تتبدداين مددن مصدددر إىل آخددر، فقددد ا تشددرت يف املؤلفددات العربيددة ظدداهرة السدد ع، 
وأثددرت اال تمدداهات السياسددية علدد  كتابددات املعاصددرين للحددداا الددف دو وهددا حسدددب 
ا تمدددداهالم ومعتقدددددالم، وغكددددن القددددول بددددأن هندددداك مصددددادر كثددددرية باللغددددة العربيددددة غكددددن 

ريخ البحرين احلديث ومنها عل  سبيق املثال كتدب الدرتا م االستفادة منها يف تدوين تا
واألدب، والقليق منها مدا يتعلدق ةغرافيدة البحدرين، و د كر مدن هد   الكتدب علد  سدبيق 

 املثال: 
 

_____________________________________ 
 ، دارة املل  عبد العنين، الريات.عنوان المجد في تاريخ نجد( 2586عثمان بن عبد اهلل بن بشر ) ( 2)
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 (2)(:2806 ابر بن عبد ابضر العباسي )كتب عام  -2
عقييد جيييد الييدرر فييي معرفيية نييوروز أهييل كتددب  ددابر بددن عبددد ابضددر كتابددخت: 

، وهددو مددن أهددق بوشددهر، وقددد اسددتهق رطوبددخت  قدمددة أولددح فيهددا 2806ام عدد البحيير
صورة عن عصر  و ب ة عن  سبخت وادا عن ذهابخت إىل البصدرة، وأشدار لدبع  اركدات 
 صددددر آل مدددد كور يف تلدددد  الفددددرتة، ا تعددددرت للحددددديث عددددن محلددددة سددددلطان بددددن أمحددددد 

بوشدددهر كشددداهد عيدددان حيدددث تو دددخت مدددن بنددددر   2806البوسدددعيدز لدددد البحدددرين عدددام 
قاصددددا  البحدددرين  "يف خدمدددة سددديد سدددلطان بدددن اإلمدددام أمحدددد وهدددو حماصدددر البحدددرين مدددع 

 مشايخ اهلولة"، ا ادا عن الصلح با العتوب وبا سلطان عمان:
"وصح الصلح عل  أهنم كق سنة يعطون سيد سلطان ألدف ومخسدمائة تومدان 

ن مدن البحار دة راي  البحرين ومال سديد ما دد وسديد شدرس ومجلدة مدن تبدع سديد سدلطا
وامليمنيددة مددن خنيددق وأمددالك و ددري  ير عو ددخت علدديهم ... لتكددون النددا  حالددة واحدددة وكددق 
شدددئ رال مدددن مدددال ور دددال مدددن الطدددرفا فهدددو مسدددقوط وفايدددت وصدددح العهدددد علددد  هددد ا 

 القول". 
واحلقيقددددة هددددي أن هدددد ا املبطددددوط لددددخت أ يددددة كبددددرية يف اقيددددق تفاصدددديق احلملددددة 

، وفيددخت الكثددري مددن األمسدداه والتفاصدديق املهمددة بددالر م 2806العما يددة علدد  البحددرين عددام 
 من كثرة األخطاه املطبعية وركاكة األسلوب.

 
 (2)(2862عثمان بن سند البصرز )ت  -6

_____________________________________ 
يف ولدة الوثيقدة،  2581املبطوط حمفوظ يف مركن الوثائق التارخيية يف البحرين، وقد  شر  علي أبا حسا عام  )2(

 600ق البحددر، مدد كرات يوميددة ملددالل تددا ر عمرهددا حدددواا را ددع: "عقددد  يددد الدددرر يف معرفددة حسدداب  ددوروز أهدد
 .229-86، مركن الوثائق التارخيية، البحرين، ص. ص 2581، يناير 6، ع الوثيقةعام"، 
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الدد ز ألفددخت بندداه علدد   مطييالع السييعود بطيييب أخبييار الييوالي داوديف كتابددخت: 
رخيددخت هدد ا ، وال يقتصددر ابددن سددند يف تا2869تكليددف مددن داود باشددا واا بغددداد سددنة 

، 2994علدددددد  سددددددرية الددددددواا داود بددددددق يبدددددددأ يف التددددددأريخ ألحددددددداا العددددددراق مندددددد  عددددددام 
، ومدن ا ه مدات 2992-2999فيستعرت من خالل تارخيخت حصار الفر  للبصدرة 

، و ريهددا مددن األحددداا 2958السددعوديا علدد  العددراق ومحلددة علددي باشددا علدديهم سددنة 
خت اجلنيدرة العربيدة ومدا وقدع مدن أحدداا املتعلقة بعالقات العراق مع الساحق الشدرقي لشدب

  يف العتوب يف الكويت والبحرين.
، سييبائك العسييجد فييي أخبييار أحمييد نجييل رز  األسييعدأمددا كتابددخت اآلخددر: 

فقددد ألفددخت يف سددرية أمحددد بددن رزق أحددد أثريدداه الكويددت وحيتددوز هدد ا املؤلددف علدد  ترمجددة 
يف الكتدداب معلومددات مهمددة ألكثددر مددن أربعددا عاملددا  مددن علمدداه شددرقي اجلنيددرة العربيددة، و 

عن تطدور الكويدت والنبدارة والبحدرين، ويتحددا فيدخت باقتضداب عدن الشديخ عبدد اهلل بدن 
صبال حاكم الكويت والشيخ حممد بن خليفة أول حاكم للنبدارة، ويتعدرت مدن خدالل 
ذلدد  للحددديث عددن بندداه النبددارة وعوامددق ازدهارهددا، وهددو املصدددر العددريب الوحيددد الدد ز 

مل يفرلددددوا مكوسددددا  علدددد  الت ددددارة يف النبددددارة وذلدددد  لتشدددد يع احلركددددة  يقددددرر أن العتددددوب
 الت ارية فيها.
 
 

 (6)السيد عبد اجلليق الطباببائي: -1
                                                                            

، يف مطالع السعود بطيب أخبيار اليوالي داودقام الشيخ أما احللواين بنشر كتاب عثمان بن سند البصرز،  )2(
سييبائك العسييجد فييي ، أمدا كتابددخت اآلخددر: 2592بطيددب  شدر  يف القدداهرة سددنة بدوميب، وأعدداد الشدديخ حمدب الدددين ا
 .2859، فقد ببع أيضا  يف بوميب سنة أخبار أحمد نجل رز  األسعد

( "البحرين والنبارة 2558ملنيد من التفاصيق حول ديوان شعر السيد عبد اجلليق ا  ر: عبد النهراه العوينايت ) )6(
 . 69-24، ص. ص 2558، يوليو 14، ع الوثيقةد عبد اجلليق الطباببائي"، تواريخ وأحداا، ديوان السي
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يعددددد عبددددد اجلليددددق الطباببددددائي مددددن أهددددم ر ددددال السياسددددية يف عهددددد الشدددديبا 
سدددلمان وعبدددد اهلل، فقدددد ظهدددر امسدددخت يف املصدددادر العما يدددة كأحدددد ر دددال الوفدددد املفددداوت 

عندددما وقددع معاهدددة  2860سددقط، كمددا ورد امسددخت يف الوثددائق الربيطا يددة عددام لسددلطان م
السدالم العامدة يف صديغتها األوليدة  يابدة عدن حداكمي البحدرين، وبدالر م مدن دور  الكبدري 
يف أحدداا البحدرين خدالل العقددين األول والثداين مدن القدرن التاسدع عشدر فإ دخت مل يددرتك 

روضيية لعمددق الوحيددد الدد ز وصددلنا هددو ديددوان شددعر : الكثددري مددن املددادة التارخييددة، ولعددق ا
، ومل يددد كر فيدددخت إال 2524الددد ز حققدددخت ياسدددا الشدددريف و شدددر  عدددام  الخيييل والخلييييل

 إشارات قليلة عن األحداا السياسية يف مطلع القرن التاسع عشر.
 

حممدددد علدددي بدددن حممدددد تقدددي آل عصدددفور )هنايدددة القدددرن التاسدددع عشدددر وبدايدددة القدددرن  -4
 العشرين( 

إىل  منتخبيييات مييين تييياريخ البحيييرينحممدددد علدددي آل عصدددفور يف كتابدددخت  أشدددار
تدداريخ البحددرين يف املراحددق القدغددة واإلسددالمية والدددول الددف تعاقبددت عليهددا حددس العصددر 
احلديث، وقد ادا عنخت الباحث السعودز عبدالرمحن الشدقري يف مقدمدة كتداب  اصدر 

شدر بتداريخ البحدرين، حيدث مل يدرد خريز، والحد عدم ا تشار  ر م أ يتدخت واتصدالخت املبا
ذكر  من قبق النبهداين وخدريز والتدا ر، وعدنا ذلد  إىل و دود  قديف يف فصدول الكتداب 

 (2)ومباحثخت.
 (6)التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرع العربية( 2526حممد بن خليفة النبهاين ) -9

_____________________________________ 
، تقدمي ودراسة عبد الدرمحن بدن قخئد النحرين في تاريخ البحرين( 6001 اصر بن  وهر بن مبارك خريز ) )2(

 عبد اهلل الشقري، مؤسسة األيام للنشر، البحرين، ص ت.

، املطبعددة احملموديدة، القدداهرة. لنبهانييية فيي تيياريخ الجزيييرع العربييةالتحفيية ا( 2561حممدد بدن خليفددة النبهداين ) )6(
وقد صدر لدار إحياه العلوم ببريوت باالشرتاك مع املكتبة الوبنية بالبحرين ببعتان من الكتاب: الطبعة األوىل عام 
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مصنف الكتاب هو حممد بن خليفة بدن محدد بدن موسد  النبهداين، مدن بديه، 
الكي املدد هب، ولددد و شددأ يف مكددة املكرمددة، لددخت عدددد مددن الكتددب يف التدداريخ ويف  ددري  مدد

، ميييؤنس العيييزب، تيييبييل سيييبائك اليييبهب فيييي أنسييياب العيييربمدددن العلدددوم، منهدددا: 
وقدددد قددددم  (2).التيييبكرع النبهانيييية، وقطيييف األزهيييار فيييي معرفييية المعيييادن واألحجيييارو

حيددددث مكددددث ملدددددة شددددهرين  م،2526هددددد/2116النبهدددداين إىل البحددددرين يف احملددددرم سددددنة 
وبضعة أيام يف ليافة حاكم البحرين الشيخ عيس  بن علي ال ز بلب مندخت أن يددون 
تدداريخ البحدددرين مدددع الرتكيدددن علددد  فدددرتة حكددم آل خليفدددة، وقدددد لددد  املؤلدددف هددد ا الطلدددب 
فاتصق بأعيدان البحدرين ودون الكثدري مدن املعلومدات التارخييدة الدف أمليدت عليدخت مدن قبدق 

ن، كمددددا أشددددار إىل ذلدددد  معاصددددر  راشددددد بددددن فالددددق البنعلددددي يف كتابددددخت: علمدددداه البحددددري
و الددب ال ددن أن النبهدداين كددان قددد أعددد مسددودة قبددق قدومددخت عددن  (6).مجمييوع الفئييائل

 غرافيدددة البحدددرين وتارخيهدددا القددددمي واإلسدددالمي ومدددن ا ألددداس إليهدددا مدددا أملدددي عليدددخت يف 
ربيدددددددددع األول  26تددددددددداريخ البحدددددددددرين احلدددددددددديث، وا تهددددددددد  مدددددددددن تصدددددددددنيف الكتددددددددداب يف 

، وعنددددما النبيييبع اللطيفييية فيييي الحكيييام مييين آل خليفيييةم، وأمسدددا : 2526هدددد/2116
رحددق إىل العددراق لطباعددة كتابددخت أشددار عليددخت صددديقخت أمحددد  ددودت بيدد  بددن علددي كدداظم 
بيددد  )صددداحب  ريددددة املندددري البصدددرية( أن يتوسدددع يف كتابدددخت وجيعلدددخت تارخيدددا  عامدددا  جلنيدددرة 

التحفيية لطلددب والددطر لتغيددري اسددم الكتدداب ومسددا : العددرب، فاسددت اب النبهدداين هلدد ا ا
، ومدددع ذلددد  فقدددد ببدددع اجلدددنه ابددداص بدددالبحرين النبهانيييية فيييي تييياريخ الجزييييرع العربيييية

                                                                            
ات للمؤسسدددة العربيدددة للدراسددد 6004. وصددددرت ببعدددة أخدددر  للكتددداب عدددام 2555، والطبعدددة الثا يدددة عدددام 2582

 والنشر باالشرتاك مع املكتبة الوبنية بالبحرين. 
 .222، دار العلم للماليا، بريوت، ص 2، ج9، طاألعخم( 2582خري الدين النركلي ) )2(

، اقيدق حسدن بدن حممدد مجموع الفئائل في فن النسب وتاريخ القبائيل( 6002راشد بن فالق البنعلدي )( 6)
 .99، 28، 99ص. ص بن علي آل ثاين، بدر للنشر، بريوت، 
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، بعددددد أن أعدددداد التحفيييية النبهانيييييةبعنوا ددددخت القدددددمي، ا أعدددداد بباعتددددخت مددددرة أخددددر  لددددمن 
 تنسيقخت وتطوير  وتصحيح أخطاه الطبعة األوىل.

صدددفحة،  290يف حدددواا  التحفييية النبهانييييةن يف يقددع القسدددم ابددداص بدددالبحري
 غكن تقسيمها عل  النحو التاا:  

 وصف  غرايف شامق لل نر. -أ
 تاريخ البحرين من  دخوهلا يف اإلسالم. -ب
حددس عددام  2981تدداريخ البحددرين مندد  تددوا آل خليفددة احلكددم فيهددا عددام  -ج
 م.2566د/ه 2142، مع إلافة بع  املعلومات التارخيية حس عام 2526

وتدأيت أ يددة الكتداب مددن حيدث أ ددخت يعتدرب أول  هددد لتددوين تدداريخ البحددرين يف 
القرن العشرين، وحيدث أن كاتبدخت مل يقدم يف البحدرين أكثدر مدن شدهرين وبضدعة أيدام فدإن 
مدددادة الكتددداب يف الفدددرتة املعاصدددرة تعتمدددد علددد  شدددهادات املعاصدددرين مدددن أهدددق البحدددرين 

بدددالفرتة احلديثدددة واملعاصدددرة، ميدددث غكدددن اعتبدددار  ممدددثال   الددد ين أملدددوا عليدددخت املدددادة اباصدددة
للروايددة الرمسيددة للحددداا اباصددة مكددم آل خليفددة، وقددد ارتكددنت عليددخت  هددود التددأريخ 

، وحممدد 2569احمللية الف  اهت بعد  ومن أ ها ما كتبخت كدال  مدن  اصدر ابدريز سدنة 
 .  2516علي التا ر سنة 
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 (2)وك العربمل( 2564أما الرحياين ) -2
هددد/ شددباط 2140بدددأ أمددا الرحيدداين رحلتددخت إىل  نيددرة العددرب يف شددهر ر ددب 

م، وقدددام بنيدددارة أقددداليم احل ددداز والعسدددري والددديمن وحلددد  وجندددد واحل ددداز والكويدددت 2566
صددفحة مددن كتابددخت، اددت  50والبحددرين وعربسددتان والعددراق، وقددد أفددرد للبحددرين حددواا 

حدددديث عدددن تطدددور مهندددة الغدددوص وفصدددق يف سدددتة عنددداوين رئيسدددة تعدددرت مدددن خالهلدددا لل
تدددداريخ البحددددرين اإلسددددالمي واحلددددديث وخاصددددة فددددرتة حكددددم آل خليفددددة، ا عددددرج علدددد  
األولدداع السياسدددية والثقافيدددة يف البحدددرين يف مطلدددع القددرن العشدددرين، وقدددد قابدددق الرحيددداين 
أثندداه إقامتدددخت يف البحدددرين الشددديخ عيسدد  بدددن علدددي وعدددددا  مددن و هدددا البحدددرين وأدبائهدددا، 

م وصفا  ممتعا  ملدهنا وأسواقها واحلركة العمرا ية فيها، واددا عدن و دود هنضدة أدبيدة وقد
وا تماعيدددة فيهدددا مدددن خدددالل مدددا شددداهد  يف ودددالس الثقافدددة واألدب، كمدددا قدددام ةولدددة يف 
آثارها التارخيية وادا بإسهاب عن مهنة الغوص فيهدا، وباإللدافة إىل ذلد  فقدد قددم 

افيدددة البحدددرين وأهدددم مددددهنا وقراهدددا مالح دددا  بأ دددخت: "لددديس بدددا الرحيددداين وصدددفا  مدددو نا  جلغر 
مسددددددقط والبحددددددرين أمجددددددق مددددددن مركددددددن هدددددد   اجلنيددددددرة، ولدددددديس أصددددددلح منددددددخت للت ددددددارة أو 

وغثددق القسددم التددارخيي اجلددنه األكددرب مددن رحلتددخت حيددث ادددا عددن سياسددة  (6)للحددرب".
 الوكيق الربيطاين املعتمد يف البحرين كاليف ديلي بقولخت: 

لبحددرين ومددا متكنددت مددن اال تمدداع بدداملي ر ديلددي إال مددرة واحدددة " ملددت إىل ا
وقددد حدددثنا بددخت الكبددري والصددغري والددوب  واأل ندديب  –يف مددؤمتر العقددري، ولكندد  ممددا مسعتددخت 

اققددت ممددا قددال زميلددخت يف حكومددة العددراق: الر ددق مكددرو  وال  ددرو فهددو يكددر  العددرب  –

_____________________________________ 
يف بدريوت، كمدا  شدرت دار اجليدق ببدريوت ببعدات حديثدة  2565صدر من الكتداب عددة ببعدات أوهلدا ببعدة ( 2)

 من الكتاب. 
 .961، دار اجليق، بريوت، ص. ملوك العرب( 2564أما الرحياين ) )6(
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الددف يكدددون لددخت فيهددا الكلمدددة األوىل ويددندريهم ويقدداوم كدددق فكددرة إصددالل يف اجلنيدددرة  ددري 
 (2)واألخرية، وال ير  حقا  يف  ري القوة وال عدال  يف  ري سياسة العسف واالستبداد".

وباإللددافة إىل مددا يقدمددخت الرحيدداين مددن مددادة اقتصددادية وا تماعيددة وثقافيددة عددن 
ية ، إال أن السدمة الغالبدة يف رحلتدخت كا دت مناقشدة الشدؤون السياسد2564البحرين عدام 

للعددامل العددريب، ولدد ل  فإ ددخت يقدددم معلومددات مهمددة عددن األولدداع السياسددية يف البحددرين 
خددددالل حكددددم الشدددديخ عيسدددد  بددددن علددددي وعالقاتددددخت مددددع اإلجنليددددن، وخيتددددتم احلددددديث عددددن 
البحدددددرين بدددددبع   صدددددوص الرسدددددائق الدددددف أرسدددددلها للدددددرد علددددد  شدددددكاو  "الدددددوبنيا يف 

 البحرين"، وتعليقاتخت عليها.
 

 خمسون عاماً في جزيرع العرب( 2519حافد وهبة ) -9
، ودر  يف األزهدددددددر ا رحدددددددق إىل 2885ولدددددددد حدددددددافد وهبدددددددة يف مصدددددددر عدددددددام 

، 2529اآلسددتا ة ومنهددا إىل اهلنددد، ا ا تقددق للعمددق يف وددال التدددريس يف الكويددت عددام 
ليعمق مديرا  ملدرسدة اهلدايدة ابليفدة، إىل أن اسدتدعا   2562ا ا تقق إىل البحرين عام 

عدا  2518، ويف عدام 2561لعنين آل سعود للعمق لديخت يف الريات عام املل  عبد ا
، وتددويف بعددد ذلدد  بسددنتا يف 2529سددفريا  للملكددة يف لندددن وأحيددق إىل التقاعددد عددام 

عدددام  خمسيييون عامييياً فيييي جزييييرع العيييربوقدددد ا تهددد  وهبدددة مدددن تدددأليف كتابدددخت  (6)رومدددا.
   (1)و شر  يف  فس العام ا صدرت منخت ببعات كثرية. 2519

_____________________________________ 
 .994-991املر ع السابق، ص. ص  )2(

 .220، دار العلم للماليا، بريوت، ص 6، ج9، طاألعخم( 2582خري الدين النركلي ) )6(

جزييرع ادت عندوان:  2529ا  ر عل  سبيق املثال: الطبعة ابامسة ملطبعة جلنة التأليف والنشر، القاهرة سدنة  )1(
 .6000، والطبعة األوىل لدار اآلفاق العربية سنة العرب في القرن العشرين
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وقدد تعددرت الكتداب للحددديث عدن احل دداز وعسدري وجنددد واألحسداه والكويددت 
والبحدددرين، وفّصدددق يف عدددادات العدددرب وتقاليددددهم وعدددن مشددداهداتخت يف رتلدددف األقددداليم 
وعددن ولددع املددرأة العربيددة وأهددم التطددورات السياسددية الددف بددرأت علدد  اجلنيددرة العربيددة يف 

فصدق ابداص بدالبحرين، تنداول وهبدة احلدديث تل  املرحلة اال تقاليدة مدن تارخيهدا. ويف ال
عدددن الوصددددف اجلغدددرايف لل ددددنر، ومدددن ا  بدددد ة مدددو نة لتدددداريخ البحدددرين يركددددن فيهدددا علدددد  

 السياسة الربيطا ية خالل القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين.
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 المبحث الثاني: المصادر المحلية
 

  الوثائق: -أ
، وقدد ولدعت إدارتدخت 2599حرين عدام مت تأسيس مركن الوثائق التارخيية يف الب

علدد  عاتقهددا مسددؤولية مجددع الوثددائق التارخييددة املبتلفددة ومددن أ هددا الوثددائق احملليددة، حيددث  
 كا ت أبرز أهداس املركن: 

"مجددع الوثددائق واملبطوبددات والصددور وابددرائط القدغددة تلدد  الددف تلقددي الضددوه 
 (2)وتوارخيها وأمكنتها."عل  تاريخ املنطقة، ا بوشر يف فهرستها حسب مواليعها 

كما اهتم املركن بإتاحة ه   الوثائق للباحثا وذل  عن بريدق  شدرها يف ولدة 
 الوثيقية، ومن أهدم مدا  شدرتخت ولدة 2586الوثيقة الف صدر العدد األول منها يف يوليو 

   (6)وموعة من وثائق عهد الشيخ عيس  بن علي، تتضمن ما يلي:
 

نين بن عبد الرمحن آل سعود إىل الشيخ عيس  بن علدي خطاب من املل  عبد الع -2
 م.2569هد/يوليو 2141ذو احل ة  6مؤرخة يف 
 

رسدددالة مدددن الشددديخ مبدددارك الصدددبال إىل الشددديخ عيسددد  بدددن علدددي مؤرخدددة يف ر دددب  -6
 م.2505هد/أ سطس 2164

 

_____________________________________ 
، ينداير 49، ع مجلية الوثيقيةمركدن الوثدائق التارخييدة يف ربدع قدرن"، ( "مسرية 6004عبد اهلل بن خالد ابليفة )( 2)

 .245، ص. 6004
، 2581، يندداير 6، عمجليية الوثيقيية( "وثددائق مددن عهددد املغفددور لددخت الشدديخ عيسدد  بددن علددي"، 2581الوثيقددة )( 6)

 .82-99مركن الوثائق التارخيية، البحرين، ص. ص 
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 6رسالة من الشيخ قاسم بن حممد بن ثاين إىل الشديخ عيسد  بدن علدي مؤرخدة يف  -1
 .2509هد/أكتوبر 2169رمضان 

 
رسالة من إمام مسقط السيد  ادر بن فيصق بدن تركدي إىل الشديخ عيسد  بدن علدي  -4

 .2564هد/أكتوبر 2141صفر  10مؤرخة يف 
 

وموعدددة أخدددر  مدددن الوثدددائق اباصدددة بتدددا ر اللؤلدددؤ  الوثيقيييةكمدددا  شدددرت ولدددة 
د بددن الشدهري سددلمان بددن حسددا بدن مطددر، تضددمنت خطابددا  مو هددا  إليدخت مددن الشدديخ محدد

، لددمن وموعددة مددن الوثددائق الددف تعددود إىل ثالثينيددات 2518عيسدد  آل خليفددة بتدداريخ 
كمدددا   (2)القدددرن العشدددرين وتصدددور بعددد  مالمدددح تلددد  الفدددرتة املهمدددة يف تددداريخ البحدددرين.

 شدرت وموعددة مددن البحدوا والدراسددات الددف تدؤرت للبحددرين مددن خدالل االعتمدداد علدد  
 (6)ن ولة الوثيقة.املصادر احمللية يف أعداد رتلفة م

 تشيارلز بلجرييف؛ السييرع والميبكراتو شرت مي ابليفة يف ملحق كتا.ا: 
وموعدددة مهمدددة مدددن اإلعال دددات الدددف صددددرت عدددن حكومدددة البحدددرين خدددالل فدددرتة و دددود 
املستشددار الربيطدداين بل ريددف، وتتضددمن إعال ددات مهمددة عددن الشددؤون البلديددة والقا و يددة 

اجلنسية ورسوم احملاكم ومندع متلد  الرقيدق وتعاهدد حرمدة والصحية والت ارية منها قا ون 

_____________________________________ 
، 2582، ينداير 8، عمجلية الوثيقيةسدا مطدر  وثدائق شدعبية"، ( "مدن وموعدة سدلمان بدن ح2582الوثيقة ) )2(

 . 291-229مركن الوثائق التارخيية، البحرين، ص. ص 
( "تداريخ البحددرين احلدديث يف املصددادر احملليددة"، 2554ا  در علدد  سدبيق املثددال: عبدد اهلل بددن خالدد آل خليفددة )( 6)

( "صديد 2551، البحدرين، وكد ل : علدي أبدا حسدا )، مركدن الوثدائق التارخييدة2554، يوليو 62، عمجلة الوثيقة
، مركدددن الوثدددائق التارخييدددة، 2551، يوليدددو 61، عمجلييية الوثيقيييةاللؤلدددؤ يف البحدددرين علددد  لدددوه الوثدددائق التارخييدددة"، 

مجلية ، ات عنوان: "أرخبيق البحرين من خالل الوثائق التارخييدة"، 2552البحرين، ومثخت اآلخر ال ز صدر عام 
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2552، يناير 65، عالوثيقة
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، و ريهدددددا مدددددن اإلعال دددددات 2542املسدددددا د وإحصددددداه  فدددددو  سدددددكان البحدددددرين سدددددنة 
-2562والتعميمددددات الددددف تددددوفر معلومددددات مهمددددة عددددن تدددداريخ البحددددرين خددددالل الفددددرتة 

يدددة وال بدددد مدددن التنويدددخت إىل أ دددخت بدددالر م مدددن أ يدددة مدددا مت  شدددر  مدددن وثدددائق حمل (2).2592
حول تاريخ البحرين، إال أن الكم األكرب من ه   الس الت ال تدنال موزعدة يف أمداكن 
رتلفة يف وزارات الدولة ومؤسسالا، وتستدعي احلا ة امللحة ب ل  هود أكدرب لددس 
إىل مجدع الوثددائق احملليدة يف مكتبددة وبنيدة وتددوفري   دام فهرسددة موحدد علدد  مندط املكتبددات 

  الدول الغربية الف سبق ذكرها يف ه   الدراسة. الوبنية ودور األرشيف يف
 

 المخطوطات: -ب
حيتدددوز املتحدددف الدددوب  بدددالبحرين علددد  وموعدددة كبدددرية مدددن املبطوبدددات الدددف 
تتنددداول العلدددوم الدينيدددة واللغدددة العربيدددة وبعددد  املبطوبدددات التارخييدددة، وقدددد قدددام علدددي أبدددا 

املبطوبدات  شدر ألول مدرة  بإعدداد فهدر  هلد   الوثيقيةحسا  ائب رئيس ارير ولدة 
وبدددالر م مدددن قلدددة املدددادة التارخييدددة فيهدددا فدددإن هددد   اجملموعدددة القيمدددة مدددن  (6).2592عدددام 

املبطوبددات تقدددم تصددورا  والددحا  عددن التطددور العلمددي والدددي  والثقددايف يف البحددرين عددرب 
 املراحق النمنية الف دو ت فيها ه   املبطوبات، وينبغي إ راه دراسات أكثر تفصديال  
عدددن املبطوبدددات احملليدددة ومدددا اتويدددخت مدددن مدددادة تسدددهم يف إثدددراه التددداريخ الثقدددايف والددددي  

 للبحرين خالل العصر احلديث.
 

_____________________________________ 
 .929-969، مر ع سابق، ص.ص تشارلز بلجريف، السيرع والمبكرات( 6000مي حممد ابليفة ) )2(
، وزارة األعددالم، البحددرين، وقددد  شددرت الطبعددة األوىل فهييرس مخطوطييات البحييرين( 2582علددي أبددا حسددا ) )6(

 .2581صدرت ببعة أخر  عام ، و 2598من الفهر  يف البحرين عام 
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ومن لمن املادة التارخيية القليلة حول تداريخ البحدرين تعدّرت علدي أبدا حسدا 
لؤليييييؤتي (: 2991للحدددددديث عدددددن كتددددداب يوسدددددف بدددددن أمحدددددد الددددددرازز البحدددددراين )ت 

، ال ز حيتوز علد  تدرا م وأسدا يد لعددد مدن علمداه زع لقرتي العينالبحرين في اإلجا
، وينسدب ليوسدف البحدراين 2522البحرين وقدد  شدر الكتداب يف مطبعدة الن دف سدنة 

ولكددن كتددايب  اصددر ابددريز وحممددد علددي التددا ر  (2).كشييكول البحرانيييأيضددا  كتدداب: 
يف البحرين، وغكن تفصديق يعتربان األكثر شهرة وا تشارا  من با املبطوبات التارخيية 

 احلديث عنهما فيما يلي:
 

قخئييييد النحييييرين فييييي تيييياريخ ( 2569 اصددددر بددددن  ددددوهر بددددن مبددددارك خددددريز )ت  -2
   (6)(:2561)يتوقف عند أحداا عام  البحرين

، ودر  يف بدايددة حياتددخت 2892ولددد  اصددر بددن  ددوهر بددن مبددارك ابددريز عددام 
أمحددد بددن مهددنع لدراسددة اللغددة العربيددة يف الكتّدداب، وا تقددق بعددد ذلدد  إىل مدرسددة الشدديخ 

وعلدددوم الددددين، ا التحدددق  درسدددة اإلرسدددالية األمريكيدددة باملنامدددة يف بدايدددة تأسيسدددها سدددنة 
، فاسدددتمر فيهدددا ملددددة ثدددالا سدددنوات تعلدددم خالهلدددا اللغدددة اإلجنلينيدددة و دددرج منهدددا 2854
احلداج  عمق خريز كاتبا  لدد  التدا ر املعدروس 2501سنة تقريبا ، ويف عام  66وعمر  

عبد اهلل بن مجعة اإلبراهيم، ا التحق بالعمق لد  الشاعر الشيخ حممد بدن عيسد  آل 
خليفدددة، وكدددان مدددن  تي دددة اخنرابدددخت يف العمدددق مدددع الشددديخ حممدددد زيدددادة اهتمامدددخت بالثقافدددة 

، ويف عددام 2521واألدب حيددث كددان أحددد مؤسسددي  ددادز "إقبددال أوال" باملنامددة سددنة 
_____________________________________ 

، ادت عندوان: "حركدة التدأليف 2599ادا علي أبا حسا عن كتداب البحدراين يف البحدث الد ز  شدر  سدنة ( 2)
، مركدن دراسدات الندوع العلمية العالمية الثانية لمركز دراسات الخليا العيرب فيي جامعية البصيرعيف البحدرين"، 
 .659-690، ص.ص 2، ج2599ابلي  العريب، 

، تقدمي ودراسة عبد الدرمحن بدن قخئد النحرين في تاريخ البحرين( 6001 اصر بن  وهر بن مبارك خريز ) )6(
 عبد اهلل الشقري، مؤسسة األيام للنشر، البحرين.
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نامدددة ا اختدددار  الوكيدددق الربيطددداين املعتمدددد كاليدددف ديلدددي مت توظيفدددخت يف بلديدددة امل 2528
للعمددق يف قسدددم القضدددايا اباصددة بالقضددداه املددددين يف دار احلكومددة، ومل غنعدددخت ذلددد  مدددن 
االسددتمرار يف اهتماماتددخت الثقافيددة حيددث أسددهم يف تأسدديس "النددادز األديب" بدداحملرق سددنة 

رشديد رلدا صداحب  ، وكان لخت مراسدالت مدع مشداهري عصدر  مثدق الشديخ حممدد2560
، واسدتمر المقتطيف، واألستاذين فدار  مندر ويعقدوب صدروس صداحيب ولدة المنار ولة

عندددما الزمددخت املددرت الدد ز تددويف بسددببخت عددام  2564يف العمددق بدددار احلكومددة حددس عددام 
2569.(2) 

مفقدودا  لفدرتة بويلدة مدن النمدان حيدث اددا  قخئيد النحيرينوقد بقي كتداب 
 ابابر عن مسودة ه ا الكتاب:  املؤرت البحري  مبارك

"الدددف كتبهدددا ]خدددريز[ خدددالل العقدددد األول مدددن القدددرن العشدددرين والدددف مل  عثدددر 
عليها حس اآلن ر م ما ب لنا  من  هد ووقت يف سبيق ذلد  ومل جندن  دري القدول بدأن 
 اصدددر قدددد كتبهدددا وأودعهدددا لدددد  السددديد علدددي بدددن خليفدددة الفالدددق الددد ز  دددادر .دددا إىل 

ن وقوعها بيد املستشار بلكريدف.. وقدد أودع علدي بدن خليفدة الفالدق الكويت خوفا  م
هد   املبطوبددة إىل صددديقخت وزميلددخت يف الكفددال الشدداعر حممددد الفددرج الدد ز  قلددخت يف مجلددة 

 (6)إىل القطيف ا إىل الكويت." 2568ما  قلخت بعد خرو خت من البحرين أواخر عام 
عودز عبددددد الددددرمحن ويف مطلددددع القددددرن الواحددددد والعشددددرين متكددددن الباحددددث السدددد

لددد  عائلددة الفددرج يف الكويددت، حيددث  قخئييد النحييرينالشددقري مددن العثددور علدد  كتدداب 
، وجتددددر اإلشدددارة إىل أن النسدددبة 6001تبندددت مؤسسدددة األيدددام ببعدددخت صدددط مؤلفدددخت سدددنة 

الددف مت  شددرها هددي النسددبة الددف قددام املؤلددف بتبييضددها بندداه علدد  مسددودة سددابقة تقددع يف 
الرمحن الشقري بدراسة قّيمدة ل دروس  شدر الكتداب، مشدريا   صفحة. وقد قام عبد 240

_____________________________________ 
 .60-29، وزارة اإلعالم، البحرين، ص.ص ناصر خيري األديب الكاتب( 2586مبارك ابابر ) )2(
 .9املر ع السابق، ص  )6(
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صددفحة موزعددة علدد  ثالثددة دفدداتر، إال أهنددا  419إىل أن النسددبة املبيضددة قددد  دداهت يف 
قدددد خلدددت مدددن املقدمدددة وبعددد  املالحدددق الدددف متدددت إلدددافتها إىل الكتددداب مدددن املسدددودة. 

 ويقع الكتاب يف  نهين:
فيدددخت املؤلدددف  غرافيدددة البحدددرين )اإلقلددديم(  صدددفحة تنددداول 299اجلدددنه األول: يقدددع يف  -

 م(. 2561هد )2146شعبان  28وتارخيها القدمي واإلسالمي، ومت الفراغ منخت يف 
صفحة مع املالحق، ويتناول تداريخ البحدرين )اجلدنر( مند   620اجلنه الثاين: يقع يف  -

ن مددن العصور القدغة وحس عهد الشيخ عيس  بن علي، ومن ا يفرد فصال  قصريا  عد
 البحرين وقراها وملحقا  عن تاريخ الدول اجملاورة وبع  علماه البحرين وأدبائها. 

ومصددددددادر   قخئييييييد النحييييييرينوقددددددد أسددددددهب املقدددددددم يف ذكددددددر مميددددددنات كتدددددداب 
واملالح دددات الدددف أخددد ها علددد  الكتددداب، ومنهدددا و دددود أخطددداه لغويدددة وحنويدددة وإمالئيدددة 

خت إىل أن األ يدة التارخييدة للكتداب تنبعددث فضدال  عدن األخطداه التارخييدة. والبدد مدن التنبيد
من كون املؤلف قد عاصر حقبة مهمدة مدن تداريخ البحدرين يف هنايدة القدرن التاسدع عشدر 
ومطلددع القددرن العشددرين، وهددو بدد ل  مصدددر أصدديق ألحددداا هدد   الفددرتة، أمددا املراحددق 
ل السددددابقة مددددن الكتدددداب فإهنددددا تنطددددوز علدددد  الكثددددري مددددن األخطدددداه الددددف ال يتسددددع اجملددددا

لدد كرها، مددع لددرورة األخدد  يف االعتبددار أ يددة التعليقددات علدد  أحددداا العصددور املالددية 
ومقار تهددا باملرحلددة الددف عاصددرها املؤلددف، حيددث حددرص خددريز علدد  تدددوين مالح اتددخت 
وتعليقاتددخت يف مع ددم صددفحات الكتدداب ببددالغ الصددراحة ودون مواربددة أو واملددة للسددلطة 

فحات الكتداب مدن النقدد الوالدح والصدريح. وممدا السياسدية القائمدة آ د اك، ومل  دق صد
جتدر اإلشارة إليخت ك ل  تضما املؤلف وموعة مدن املراسدالت بدا الشديخ عيسد  بدن 
علددي آل خليفددة واملسددؤولا الربيطددا يا باإللددافة إىل إيددراد  صددوص معاهدددات مددع ذكددر 

ال  لددو مددن  املددوقعا عليهددا، وبددالر م مددن أن خددريز ال يدد كر مصددادر  يف ذلدد  إال أهنددا
الدقددددة إذا مددددا قور ددددت  دددددا ورد يف الوثددددائق الربيطا يددددة املعاصدددددرة، وال  دددددرز كيددددف أتددددديح 
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وال شدد  بددأن مشددروع إعددادة  (2)للمؤلددف االبددالع عليهددا وتدددوينها يف بيددات الكتدداب.
  شر الكتاب يف  سبة مطبوعة وحمققة سيسهم يف إثراه البحث التارخيي املعاصر. 

 
)يتوقددددف عنددددد  عقييييد الييييرل فييييي تيييياريخ أوال( 2529 حممددددد علددددي التددددا ر )ت -6

 (6)(2516، مع تعليقات عل  أحداا تصق إىل عام 2561أحداا عام 
قخئييد كثددريا  عددن قصددة العثددور علدد    عقييد الييرلال  تلددف قصددة العثددور علدد  

فقددد ذكددر مقدددم الكتدداب ومعددد  إبددراهيم بشددمي بأ ددخت قددد عثددر عليددخت بعددد  هددد  النحييرين
ا بددأدب وتدداريخ املنطقددة يف ولددس مددن وددالس الثقافددة واألدب بويددق لددد  أحددد املهتمدد

. ومؤلددف الكتدداب هددو املددؤرت 2554يف الشددارقة، وقددد تولددت مؤسسددة األيددام  شددر  عددام 
البحري  حممد علي بن أمحد بن عبا  التا ر ال ز ينتسدب إىل بيدت مدن بيدوت العلدم 

ق مدع والدد  مدا بدا يف البحرين حيث در  يف مطلدع حياتدخت لدد  بعد  املعلمدا، وتنقد
البحدددرين واهلنددددد حيدددث كددددان والدددد  مددددن كبدددار جتددددار اللؤلدددؤ، إىل أن اسددددتقر بدددخت املقددددام يف 

فافتتح مكتبة و علها ملتق  أدبداه املنامدة، كمدا كدان أحدد أعضداه  2522البحرين عام 
، ويعددد التددا ر مددن مؤسسددي 2542ولددس إدارة املدرسددة اجلعفريددة لددد  تأسيسددها عددام 

جلعفريددة ودائددرة أمددوال القصددر ومددن املسددا ا يف تأسدديس مدرسددة اهلدايددة دائددرة األوقدداس ا
 (1)ابليفية.

مددن أهددم الكتدددب الددف ألفهددا حممدددد  عقييد ا ل فيييي تيياريخ أوالويعتددرب كتدداب 
علدددي التدددا ر، ويبدددددو أن الكتددداب قددددد ببدددع عددددن مسدددودة مل يكملهددددا املؤلدددف ألسددددباب 

_____________________________________ 
مدددن  468و 460و 169  دددر علددد  سدددبيق املثدددال: املعاهددددات واملراسدددالت املددد كورة بدددالنيف يف الصدددفحات: ا( 2)

 الكتاب.
، إعدددداد وتقددددمي إبدددراهيم بشدددمي، مؤسسدددة األيدددام عقيييد اليييرل فيييي تييياريخ أوال( 2554حممدددد علدددي التدددا ر ) )6(

 للنشر، البحرين.

 .9-9املر ع السابق، ص.ص  )1(
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ن العديدد مدن التدواريخ الدف تدرك وهولة، حيث الحد احملقدق إبدراهيم بشدمي بأ دخت قدد دو 
عندددها فرا ددا  ومل يسددتكملها علدد  الددر م مددن أ دددخت عدداش لفددرتة بويلددة بعددد إجندداز مسدددودة 
الكتدداب. وقددد رتددب املؤلددف موالدديع كتابددخت يف فصددول وأبددواب عديدددة، وغكددن تقسدديمخت 

 إىل أربعة أقسام رئيسة عل  النحو التاا:  
 القسم األول:  غرافية البحرين. -
 م الثاين: تاريخ البحرين القدمي.الفس -
 القسم الثالث: تاريخ البحرين من  الفتح اإلسالمي -
القسم الرابع: تاريخ البحرين من  توا آل خليفة احلكم يف البحدرين مدع خامتدة حدول  -

 .  2561أحداا عام 
 وقد اعتمد التا ر عل  عدة مصادر من أ ها: 

( الدد ز: "لبددث مدددة مديدددة ال 2569مددا دو ددخت أخددو  الشدديخ عبددا  بددن سددلمان )ت  -
 غر بشاردة وال واردة تتعلق باملولوع إال قيدها."

مددا كتبددخت: "حضددرة األديددب الفالددق احملقددق املدددقق املرحددوم  اصددر بددن مبددارك ابددريز،  -
فإ دددخت واحلدددق يقدددال قدددد أ هدددد  فسدددخت مدددن سدددنا يف تدددأليف تددداريخ البحدددرين وتدددوخ  فيدددخت 

 أفاد".التحقيق والتدقيق والتنبؤ، فأ اد و 
مددا كتبددخت: "صدداحب السددبق، والددع ح ددر األسددا  فضدديلة الشدديخ حممددد بددن خليفددة  -

النبهدداين املكددي، حيددث فدداز بالسددبق يف تددأليف تدداريخ البحددرين، وإن مل يسددلم يف تأليفددخت 
 (2)من موالع اال تقاد".

، قخئييد النحييرينقددد اعتمدددت بصددورة كبددرية علدد   عقييد الييرلومددع أن مددادة 
األخطددداه التارخييدددة الدددف وقدددع فيهدددا سدددابقخت، إال أن التدددا ر يتميدددن ووقدددع كاتبهدددا يف مع دددم 

 نه  رتلف بع  الشيه  فهو ال يهتم بنفس القدر من التعليق علد  األحدداا كمدا  

_____________________________________ 
 .26-22املر ع السابق، ص.ص  )2(
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كان يفعق  اصر ابريز، وتنداد أ ية الكتداب كمصددر أصديق يف كتابدة تداريخ البحدرين 
يعمددد يف الصددفحات املعاصددر لددد  احلددديث عددن عهددد الشدديخ عيسدد  بددن علددي حيددث 

ولد ل  فدإن أ يدة الكتداب تكمدن  (2)األخري من الكتاب إىل ذكر ما رآ  ومسعخت بنفسدخت.
يف مدددا أورد  التدددا ر كشددداهد عيدددان علددد  األحدددداا الدددف وقعدددت يف البحدددرين يف مطلدددع 

 القرن العشرين. 
وبدددالر م مدددن أ يدددة كتدددايب ابدددريز والتدددا ر كمصددددرين أساسددديا لكتابدددة تددداريخ 

عهد الشيخ عيس  بن علي علد  و دخت ابصدوص، فدإن يدد البحدث العلمدي  البحرين يف
يف السدداحة احملليدددة مل تطلهمدددا بكثدددري مدددن العنايدددة واالهتمدددام، حيدددث ال يتدددوفر بدددا يددددينا 
دراسددات  ددادة حددول العالقددة بددا هدد ين الكتددابا مددن  هددة وكتدداب النبهدداين مددن  هددة 

قصدداه مصددادرها ال تددنال مهمددة  ددري أخددر ، كمددا أن مقار ددة مندداه  املددؤلفا الثالثددة واست
من ددنة، وال بددد مددن التنبيددخت إىل أن هدد   الكتددب )النبهدداين، ابددريز، التددا ر( قددد صدددرت 
يف ببعددددات  ددددري حمققددددة واتدددداج إىل بدددد ل  هددددد كبددددري يهدددددس إىل اقيددددق التددددوازن بددددا 
املصددادر الغربيددة الددف بدد ل أصددحا.ا عقددودا  بويلددة يف بباعتهددا واقيقهددا و شددرها، وبددا 
املصددادر احملليددة الددف ال تددنال تعدداين إىل حددد كبددري مددن اإل ددال والنسدديان، وال يددنال األمددق 
معقودا  يف صدور مؤلفات  ديدة يف تاريخ البحدرين اقدق االسدتفادة الكاملدة مدن هد   

 املصادر وتعطيها حقها العلمي املنشود.
 

 ا ثار:  -ج
القدرن التاسدع عشدر وحدس  ا صبت اهتمامات املنقبا وعلماه اآلثدار مند  هنايدة

يومنددددا هدددد ا علدددد  اآلثددددار القدغددددة واإلسددددالمية يف البحددددرين، وقددددد بدددد لت إدارة اآلثددددار يف 
البحدددددرين  هددددددا  ممددددداثال  يف العنايدددددة بآثدددددار احلقبدددددة احلديثدددددة، إال أن فكدددددرة تطويدددددع اآلثدددددار 

_____________________________________ 
 .299ا  ر عل  سبيق املثال ما ذكر  التا ر يف كتابخت عقد الآلل، ص.  )2(
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احلديثددة كمدددادة تارخييدددة لتددددوين تددداريخ البحدددرين احلدددديث هدددي مدددن مسدددؤولية األكدددادغيا 
والباحثا يف رتلف امليادين التارخيية عل  الصعيد احمللي، حيث متتل  البحدرين رصديدا   
كبددريا  مددن اآلثددار الددف تعددد مصدددرا  أساسدديا  يف كتابددة تدداريخ البحددرين احلددديث واملعاصددر، 
فقددد أشدددارت  تدددائ  احلفريددات الدددف قامدددت .ددا البعثدددة الفر سدددية يف قلعددة عدددراد )بنيدددت يف 

هندددا شددديدت علددد  أ قدددات قلعدددة قدغدددة بنيدددت يف مرحلدددة الو دددود ( أ2806حددددود سدددنة 
الربتغدداا يف البحددرين، كمددا أن أعمددال الرتمدديم والصدديا ة الددف أ ريددت علدد  قلعددة البحددرين 

( وقلعدة 2825م( وقلعة أيب ماهر )بنيت يف حدود سدنة 2966)رممها الربتغاليون سنة 
قدددمي مددادة مهمددة حددول ( غكددن أن تسدداعد علدد  ت2826الرفدداع )بنيددت يف حدددود سددنة 

احلركة االستيطا ية يف املنامة واحملرق والرفاع، كما غكن االسدتفادة مدن املدواد املسدتبدمة 
يف البناه واألواين املعد ية والفبارية الف عثر عليهدا يف تقصدي احليداة اال تماعيدة ورصدد 

 التطور السكاين للبحرين يف العصر احلديث.
ية عن القالع  حيث خيتنل بيت الشيخ عيسد  بدن وال تقق البيوت الرتاثية أ 

م( عقددودا  بويلددة اسددتبدم فيهددا كمقددر للحدداكم، وال يددنال 2800علددي )بدد  حددواا عددام 
حيددافد علدد  كددق مميناتددخت الرتاثيددة الددف متددد الباحددث  علومددات قيمددة عددن التدداريخ العمددراين 

خددالل القددرن التاسددع  و  ددم التهويددة وأمندداط احليدداة لددد  الطبقددة العليددا مددن أبندداه البحددرين
عشدددر، وذلددد  مدددن خدددالل دراسدددة تقسددديمات بيدددت احلدددرمي واجمللدددس واملطدددبخ و ريهدددا مدددن 
األقسام الدف تقددم معلومدات مهمدة يف التداريخ اال تمداعي والسياسدي علد  حدد سدواه. 
وال يقددددق بيددددت تددددا ر اللؤلددددؤ املعددددروس قاسددددم بددددن أمحددددد سدددديادز )بدددد  يف أوائددددق القددددرن 

، حيددددث ال يددددنال حيددددافد علدددد  رو قددددخت وأصددددالتخت الددددف غكددددن العشددددرين( أ يددددة عددددن سددددابقخت
 االستفادة منها بصورة كبرية من قبق املؤرخا يف الفرتة املعاصرة. 

كما أن للمسا د األثريدة دور كبدري يف تقصدي احليداة الدينيدة والتوسدع العمدراين 
  مددن يف رتلددف مدددن البحددرين وقراهددا، وغكددن لآلثددار املو ددودة يف املتحددف الددوب  و ددري 

اجملموعات األخر  أن تقدم مادة خصبة للبحث العلمي، ومن ذل  عل  سدبيق املثدال 
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ما متثلخت النقود املكتشدفة يف املواقدع التارخييدة مدن أ يدة كبدرية يف دراسدة احليداة االقتصدادية 
يف البحددرين خددالل العصددور احلديثددة، ففددي حددا مثلددت العمددالت الددف تر ددع إىل احلقددب 

أ ية كبرية لعلماه اآلثدار يف تددوين تداريخ البحدرين فدإن احلقبدة احلديثدة القدغة والوسيطة 
اتاج إىل  هد مواز الستبدام املسكوكات احلديثة الف مت العثدور عليهدا   درا  ملدا غكدن 
أن تدددددلق عليددددخت مدددددن معلومددددات اقتصدددددادية وسياسددددية ال ينبغددددي جتاهلهدددددا، وكدددد ل  فدددددإن 

خالها أبنداه البحدرين يف سدبيق احملاف دة علد   األسلحة املستبدمة يف شس املعارك الف
هددويتهم واسددتقالهلم متثددق دلدديال  ماديددا  علدد  ح ددم هدد   التضددحيات وكثددريا  مددا لددتم .ددا 
الدددول الغربيددة كمصدددر إحيدداه لل يددال املتعاقبددة، حيددث تقدددم املتدداحف العسددكرية مددادة 

لوبنيددة واقيددق أساسددية علدد  صددعيد البحددث التددارخيي الدد ز يهدددس إىل تعنيددن املشدداعر ا
 اال تماه.

 
 معين ال ينئب:

ال تقتصدددددر املدددددادة التارخييدددددة يف البحدددددرين علددددد  الوثدددددائق واملبطوبدددددات واآلثدددددار 
املو ودة فيها، فقد اتسدع  فدوذ البحدرين وامتددت رقعتهدا اجلغرافيدة لتشدمق أقداليم أخدر  

و دنر حدوار  متثدق  دنها  أساسديا  مدن تداريخ البحدرين احلدديث، فآثدار النبدارة وقلعدة الددمام
هي مادة تارخيية ال تقق أ ية عن املصدادر التارخييدة املتدوفرة يف البحدرين، وقدد كدان ملركدن 
الوثددائق التارخييددة  هدددا  بيبددا  يف هدد ا اجملددال حيددث قددام املسددؤولون فيددخت بنيددارات ميدا يددة 
لبع  ه   املواقدع التارخييدة ومجعدوا مدا غكدن مجعدخت مدن صدور وخدرائط وأختدام وشدارات، 

صلت  هودهم إىل منطقة اهلّدار يف جند لمن حماواللم الدؤوبة يف اقيدق ه درات وو 
وقددددم املؤلفددان عبددد اهلل بددن خالددد ابليفدددة  (2)العتددوب منهددا إىل لددفاس ابلددي  العددريب،

_____________________________________ 
، مر دع سدابق، مجلية الوثيقية( "مسدرية مركدن الوثدائق التارخييدة يف ربدع قدرن"، 6004عبد اهلل بن خالد ابليفة )( 2)

 .292ص. 



 
 
 

                          مقدمة في مصادر تاريخ البحرين الحديث والمعاصر
091  

  

م( ودورهددا 2982هددد/2286وعلددي أبددا حسددا مددادة قيمددة حددول قلعددة مريددر )بنيددت سددنة 
 (2)لقرن الثامن عشر.يف  شأة النبارة وازدهارها يف هناية ا

ومتثددق الصددورة مصدددرا  مهمددا  يف تدداريخ البحددرين املعاصددر، حيددث يصددعب حصددر 
املادة املصورة املنشورة عن البحرين يف هنايدة القدرن التاسدع عشدر وبدوال القدرن العشدرين، 
ولكددن ال بددد مددن االعددرتاس بو ددود ا فصددال كبددري بددا املددادة املصددورة مددن  هددة و البيددة 

خييددة املعاصددرة مددن  هددة أخددر ، وذلدد  باملقار ددة مددع كتددب التدداريخ الغربيددة املؤلفددات التار 
الف قطعت شوبا  كبريا  يف تسبري الصورة بدمة البحث التارخيي واستبدامها كوسديلة 
تعليمية يف شس املستويات العمليدة، كمدا تركدن منداه  الدراسدة يف رتلدف املسدتويات يف 

الوسددائق التولدديحية يف سدبيق خدمددة البحددث الغدرب علدد  اسدتبدام الصددور و ريهددا مدن 
التددارخيي. وجيدددر التنويددخت  ددا ب لتددخت مددي ابليفددة مددن  هددد والددح لتضددما وموعددة قيمددة 
من الصور والرسدومات التولديحية يف بيدات كتبهدا .ددس املدنج بدا النصدوص املكتوبدة 

 مع املادة املصورة الف اقق املنيد من املصداقية هل   النصوص.
 

تام ال بد من الت كري بأن املصادر الشدفوية هدي املعدا الد ز ال ينضدب ويف اب
يف استقصددداه احلقدددائق لدددد  كتابدددة تددداريخ البحدددرين املعاصدددر، وقدددد كدددان للمسدددلما قددددم 
السبق يف االهتمام . ا النمط مدن املصدادر التارخييدة عدن بريدق اهتمدامهم بعلدم الر دال 

وقدددد اسدددتفاد الغدددرب كثدددريا  مدددن الدددرتاا وعلدددم الروايدددة وولدددع أسدددس "اجلدددرل والتعدددديق"، 
اإلسالمي يف ه ا اجملدال وألداس إليدخت تقنيدات التسد يق بالصدوت والصدورة، ومدع ذلد  
فددال يددنال هدد ا القطدداع التددارخيي مهمددال  إىل در ددة كبددرية يف أوسدداط املددؤرخا املعاصددرين، 

قادمددة وال بددد مددن و ددود عنايددة رمسيددة لولددع األسددس واملعددايري لددخت، وتشدد يع األ يددال ال

_____________________________________ 
 .629، البحرين، ص. 6 ، جالبحرين عبر التاريخ( 2552عبد اهلل بن خالد ابليفة وعلي أبا حسا ) )2(
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عل   قق تراا أ دادها باملشافهة قبق أن تندر  الكثري من املعامل الرتاثية الدف تناقلهدا 
 أبناه البحرين عرب آالس السنا. 
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 الخاتمة
 

ال غكن االدعاه بأن ه ا الكتاب قد استوىف مجيع مصادر تاريخ البحرين احلديث، 
ا  من  هد فردز، وقد كان هدس الباحث هو فاملهمة أكرب من مث وأوسع  طاق

إلقاه الضوه عل  أهم ما كتب يف تاريخ البحرين يف رتلف املصادر الدولية 
واإلقليمية، وتوسيع أفق البحث العلمي ال ز احنصر لد  كثري من املؤرخا يف كم 

 حمدود من املصادر التارخيية املبتصة بدولة دون  ريها.
ضا  إىل تبيا الكثري من املست دات الف برأت كما هدفت ه   الدراسة أي

خالل السنوات األخرية يف وال البحث العلمي، ومنها عل  سبيق املثال دم  دار 
الوثائق الربيطا ية مع مؤسسات أخر  باسم  ديد هو األرشيف الوب ، وك ل  
توفر خدمات البحث عل  اال رت ت  فبع  املواقع تقتصر عل  احلديث باختصار 

ن اجملموعات احملفوظة يف األرشيف لديها كما هو احلال يف األرشيف املصرز أو ع
الربتغاا، وبعضها يوفر فهر  األرشيف بالكامق كما يف حالة هولندا وبريطا يا، بق 
إن بع  املواقع تتيح وال اقتناه الوثائق بصورة مباشرة، وتقدم بعضها خدمات 

 أو اجلوالت التعريفية و ريها من ابدمات. إلافية كتوفري خدمة البحث أو التصوير
وغكن من خالل الصفحات املالية عقد املقار ة با الدول الغربية الف 
دو ت أدق التفاصيق اباصة بأ شطتها الت ارية واإلدارية والعسكرية يف الشرق، وبا 

يف تارخينا القو  العربية الف مل ت هر اهتماما  كبريا  بالتوثيق، مما فتح وال الد  
احلديث عل  مصراعيخت يف حا  ابت و هة الن ر العربية اإلسالمية بسبب اجلهق 
بأ ية توثيق األحداا، واإل ال ال ز ال  نال  لمسخت يف  ياب اجلهود اجلادة لفهرسة 
ماليا الوثائق احملفوظة يف مكتبات عاملنا العريب واإلسالمي والف ال تنال  ري متاحة 

اجملال  فسخت غكن مالح ة الفارق الكبري با دور األرشيف الوبنية  للباحثا، ويف
األوروبية وما تتيحخت من مرو ة يف البحث وتوفري رتلف الدالئق اإلرشادية، باملقار ة 
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احملن ة مع دور األرشيف يف البالد اإلسالمية الف ال تنال تقتصر عل  تقدمي فهار  
صادر احملفوظة لديها مما يعكس القصور ال ز ال مكتوبة صط اليد وتتشدد يف توفري امل

زالت دور األرشيف الوبنية يف عاملنا اإلسالمي تعاين منخت ولرورة اقيق املصاحلة با 
 الشعوب اإلسالمية وبا تارخيها ال ز أصبح عرلة للتشويخت. 

وبالر م من اجلهد ال ز ب ل يف إعداد مادة ه ا البحث فإ خت ال بد من 
املهمة األكثر سهولة ويسرا  يف وال كتابة تاريخ البحرين هي حصر االعرتاس بأن 

املصادر وتعدادها، بينما يبق  التحدز األكرب كامنا  يف مجع ه   املادة من مصادرها 
املبتلفة، ومن ا  شرها وإتاحتها للدارسا. وتأيت بعد ذل  مهمة الباحثا يف كتابة 

ادر وحسن التعامق معها حس تتمكن تاريخ البحرين باالعتماد عل  ه   املص
األ يال القادمة من بناه مستقبلها عل  أسس تارخيية متينة تسهم يف فهم واقع الدولة 

 واجملتمع وتقدم معطيات  ديدة حنو التقدم والرقي. 
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 تي كتبت حولها:المصادر البرتغالية والهولندية، وبعض البحوث ال -أ
 

 الوثائق غير المنشورع:
 ARQIVO NACIONAL DA TORREوثائق األرشيف الربتغاا  -2

DO TOMBO 
 وباألخيف منها اجملموعات التالية:

 Corpo Chronologicoوموعة  -
 As Gavetas Da Torre Do Tomboوموعة  -
 Casa Dos Tratadosوموعة  -
 Livros Das Chancelarias Reaisوموعة  -
 Cartas de Affonso de Albuquerque Setguidas deوموعدة  -

Documentos que as Elucida 
 
 NATIONAAL ARCHIEFوثائق األرشيف اهلولندز  -6

 وباألخيف منها اجملموعات التاا:
 Verenigde Oostindische Compagnieس الت  -
 Aanwinsten Eerste Afdelingس الت  -
 Archives of the Embassy in Turkey prior to 1811س الت  -
 Geleynssen de Jongh وموعة األوراق اباصة:  -
 

 المصادر المنشورع بالعربية:
( "مسدددددا ة املصدددددادر والوثدددددائق الربتغاليدددددة يف كتابدددددة تددددداريخ 2584أمحدددددد بوشدددددرب ) -2

 ، ينددداير4، العددددد الوثيقيييةالبحدددرين خدددالل النصدددف األول مدددن القدددرن السددداد  عشدددر"، 
 .261-266، ص.ص 2584
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( "مسددددددا ة الوثددددددائق الربتغاليددددددة يف كتابددددددة تدددددداريخ الغددددددنو الربتغدددددداا 2589___، ) -6
لسددواحق املغددرب العددريب والبحددر األمحددر وابلددي  العددريب ومددا تولددد عنددخت مددن ردود فعددق"، 

 .282-244، ص.ص 2589، يناير 20، العدد الوثيقة
ثدددائق واملصدددادر املنشدددورة عدددن الغدددنو ( "دراسدددة يف الو 2588بدددارق  دددافع احلمدددداين ) -1

، ص.ص 2588، يندددداير 26، العدددددد الوثيقييييةوالسدددديطرة الربتغاليددددة يف ابلددددي  العددددريب"، 
80-201. 
( "الرحالدددة الربتغددداليون يف ابلدددي  العدددريب خدددالل القدددر ا السددداد  2585___، ) -4

 .299-298، ص.ص 2585، يوليو 29، العدد الوثيقةعشر والسابع عشر"، 
( "سطور من تاريخ البحرين وابلي  العريب اعتمادا  علد  2589، ب.ج. )سلوت -9

، مركدددن الوثدددائق التارخييدددة، البحدددرين، 2589، يوليدددو مجلييية الوثيقيييةالوثدددائق اهلولنديدددة"، 
 .262-82ص.ص 

السييييييجل الكامييييييل ألعمييييييال أفونسييييييو  (6000عبددددددد الددددددرمحن الشدددددديخ، ترمجددددددة، ) -2
 .6000بو ظيب أ ناه، أ 4، ، اجملمع الثقايف، دلبوكيرك

 4، العددددد الوثيقييية( "وثيقدددة مل تنشدددر عدددن البحدددرين" 2551عبدددد اهلدددادز التدددازز ) -9
 .  91-98، ص.ص 2584يناير 
( "تدداريخ ابلددي  والبحددر األمحددر يف أسددفار بيدددرو تينحسددريا"، 2559عيسدد  أمددا ) -8

 .292-240، ص.ص 2559، يناير 12، العدد الوثيقةالفصق األول، 
تددددداريخ ابلدددددي  والبحدددددر األمحدددددر يف أسدددددفار بيددددددرو تينحسدددددريا"، ( "2558___، ) -5

 .292-216، ص.ص 2558، يناير 11، العدد الوثيقةالفصق الثاين، 

تييياريخ البرتغييياليين فيييي الخلييييا العربيييي: ميييبكرات دوارتيييي (، 2552___، ) -20
 ، البحرين.بربوسا وجون هيونان لينخوتن ومقالة تشالزبوكر

 
 ت األجنبية:المصادر المنشورع باللغا



 
 
 

                          مقدمة في مصادر تاريخ البحرين الحديث والمعاصر
210  

  

 
1- Birch, W. G. (1881), The Commentaries of Great 

Afonso Dalboqerque, Translated from Portuguese by 

Walter de Gray Birch, Hakluyt Society, London. 

2- Boxer C.R. (1930) Commentaries of Ruy Freyre 

Andrada, edt. Routledge, London. 

3- Busharb A. (1993), “The contribution of Portuguese 

sources and documents in recording the history of Bahrain 

in the first half of the sixteenth century”, in A. Al-Khalifa 

and M. Rice, edt. (1993); Bahrain through the ages, the 

History, Kegan Paul International, London and New York. 

4- Dames M. L. (1918) The Book of Durate Barbosa: An 

Account of the Countries Bordering on the Indian Ocean 

and their inhabitants, Completed about the Year 1518 

A.D. Translated from the Portuguese Text by Mansul 

Longworth Dames, Vol. 1, Hakluyt Society, London.  

5- Beckingham, C.F. and. Huntingford, G.W.B., editors 

(1961) Francisco Alvares, the Prester John of the Indies, 

being the narrative of Portuguese embassy to Ethiopia in 

1520, Hakluyt Society, Cambridge.  
6- Hakluyt Society (1944), The Suma Oriental of Tom 

Pires, An Account of The East, From the Red Sea to 

Japan, Written in Malacca and India in 1512-1515, 2 

Vols, London. 

7- Joao De Sousa, (1789) Documentos Arabicos, Lisboa. 

8- Portuguese Voyages 1498 – 1663, London 1947, XX-

XXI, PP. 333-360. 

9- Sinclair, W. (1902), The Travels of Pedro Teixeira, 

Translated and Annoted by William F. Sinclair, Hakluyt 

Society, London. 

10- Slot, B. J. (1993), “The Dutch East India Company and 

Bahrain”, in A. Al-Khalifa and M. Rice, edt. (1993); 

Bahrain through the ages, the History, Kegan Paul 

International, London and New York. 

11- Tazi, A. (1993), “The secret alphabet on the map of an 



 
 
 

                          مقدمة في مصادر تاريخ البحرين الحديث والمعاصر
212  

  

anonymous Portuguese sailor: a new document for the 

history of Bahrain”, in A. Al-Khalifa and M. Rice, edt. 

(1993); Bahrain through the ages, the History, Kegan 

Paul International, London and New York. 

12- Willem M. Floor, (1979) "A Description of the Persian 

Gulf and its Inhabitants in 1756", PERSICA, vol. 8, 1979, 

pp. 163-185. 

 



 
 
 

                          مقدمة في مصادر تاريخ البحرين الحديث والمعاصر
213  

  

 ولها:المصادر البريطانية، وبعض البحوث التي كتبت ح -ب
 

 الوثائق غير المنشورع:
 THE BRITISH LIBRARY المكتبة البريطانية -0

 ومن أهم وموعالا:
 (2524-2921س الت وزارة اهلند ) -أ

Records received in London and incorporated in India 

Office Record  
 وباألخيف منها:

هلا بالرقم  ، ويرمن2542-2921ملفات املقيمية السياسية يف بوشهر  -
(IOR/R/15/1 .) 
 (.IOR/R/15/2ملفات الوكالة السياسية يف البحرين ات رمن ) -
 .2545-2525( الف تغطي الفرتة IOR/R/15/3س الت احملاكم ) -
 
 (2590-2992س الت اإلدارة السياسية والسرية بوزارة اهلند ) -ب

Political and Secret Department Records 1756-1950 من هلا ، وير
(L/p&S). 
  

 THE NATIONAL ARCHIVES األرشيف الوطني -2
 ومن أهم اجملموعات احملفوظة يف األرشيف الربيطاين:

 (FCOس الت وزارة ابار ية ومكتب الكومو ويلث ) -
Records of the Foreign and Commonwealth Office and 

predecessors. 

 (FOس الت وزارة ابار ية ) -
Records created and inherited by the Foreign Office.  
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 (ODس الت التطوير ابار ي ) -
Records created or inherited by the Department of 

Technical Co-operation, and of successive Overseas 

Development bodies. 

 (BTس الت  رفة الت ارة ) -
Records of the Board of Trade and of successor and related 

bodies. 

 (BWس الت القنصلية الربيطا ية ) -
Records of the British Council. 

 (Tس الت وزارة املالية ) -
Records created and inherited by HM Treasury. 

 (AIRس الت وزارة الطريان ) -
Records Created and inherited by the Air Ministry, the 

Royal Air Force, and related bodies. 

 (PREMس الت مكتب رئيس الوزراه ) -
Records of the Prime Minister's Office. 

 ((MINTس الت دار الضرب ]س  العملة[  -
Records of the Royal Mint. 

 (LABس الت وزارة العمق ) -
Records of the Department responsible for labour and 

employment matters and related bodies. 

 (COس الت وزارة املستعمرات ) -
Records of the Colonial Office, Commonwealth and 

Foreign and Commonwealth Offices, Empire Marketing 

Board, and related bodies.  
 (DEFEس الت وزارة الدفاع ) -

Records of the Ministry of Defence. 

 



 
 
 

                          مقدمة في مصادر تاريخ البحرين الحديث والمعاصر
215  

  

 المصادر المنشورع بالعربية:
، ترمجة عيس  أما، املؤسسة العربيدة ساحل القراصنة( 6009بل ريف، تشارلن ) -2

 للدراسات والنشر، بريوت.
( "رحلة شداهد عيدان لل نيدرة العربيدة والبحدرين مند  أكثدر 2582بل ريف و. ج. ) -6

ارخييدة، البحدرين، ، مركدن الوثدائق الت2582، يوليدو 5، عمجلة الوثيقةعدام"،  200من 
 .296-208ص.ص 

أبحيياث الحلقيية ( "األرشدديف والتوثيددق يف ابلددي  العددريب"، 2595بنيلددوب توسددن ) -1
، )أبدو الرابعة للمراكز والهيمات المهتمة بدراسات الخليا العربيي والجزييرع العربيية

 .158-152(، ص.ص 2595ظيب 
لخلييييا العربيييي مختيييارات مييين وثيييائق الكوييييت وا( 2596مجدددال زكريدددا قاسدددم ) -4

 ، الكويت. المحفوظة في دور السجخت البريطانية
، ترمجددددة عيسدددد  أمددددا، رحليييية ىلييييى الجزيييييرع العربييييية( 6009سددددادليري،  ددددورج ) -9

 املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت.
مين الوثيائق البرتغاليية فيي تياريخ الخلييا ( 6006عبد العنين عبد الغ  إبراهيم ) -2

 ، مركن زايد للرتاا التارخيي، العا.يةوالجزيرع العرب
-0753تيييييياريخ البحييييييرين السياسييييييي ( 2556فتددددددول عبددددددد احملسددددددن ابددددددرتش ) -9

، ذات السالسدق، : التأسيس واالزدهار، دراسة وثائقية لمجموعة سالدانها0914
 الكويت.

 ، ترمجة قسم الرتمجة بالديوان األمريز، الدوحة.دليل الخليا( 2529لورغر ) -8
( "البحرين يف الوثائق 2552د كرمي إبراهيم وبالب  اسم حممد الغريب )حمم -5

 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2552، يوليو 10، عمجلة الوثيقةالربيطا ية"، 
 بريوت.مبكرات بلجريف، ( 2552مهدز عبد اهلل، ترمجة ) -20

 المصادر المنشورع باللغة اإلنجليزية:
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 المصادر الدولية األخرى، وبعض البحوث التي كتبت حولها: -ج

 
 الوثائق غير المنشورع:

 ARCHIVES NATIONALESوثائق األرشيف الوب  الفر سي:  -2
 

 NATIONALوثدددددددددددددددددائق األرشددددددددددددددددديف الدددددددددددددددددوب  األمريكدددددددددددددددددي:  -6

ARCHIVES,Washington D.C. 
 

 وباألخيف منها:
 وثائق وزارة ابار ية األمريكية: -

United States State Department Diplomatic Post and 

Central Files, Collections in the Record Group 59, 

including U.S. State Department dispatches from abroad, 

translations from local press and copies of local government 

documents and official reports, Dating mostly post - 1925 

but some prior to this.  

 وثائق املؤسسات األمنية األمريكية التالية: -
National Archives, Washington D.C, Formerly 

confidential reports and documents form the Office of 

Strategic Services, the CIA, the Joint Chiefs of Staff, the 

Rand Corporation, the Kennedy National Security Files, 

covering the Middles East. Dating from 1941 to 1985. 

 STATE HISTORICALطرسدربج: وثدائق أرشديف الدولدة املركدنز بسدان ب -1

ARCHIVES OF SAINT PETERSBURG 
 CENTRAL STATE ARCHIVES OFأرشديف البحريدة الروسدية:  -4

THE RUSSIAN NAVY 
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 المصادر المنشورع بالعربية:
، 2، عمجلية الوثيقية( "وثائق التداريخ احلدديث للبحدرين"، 2589أ توين، ت.أ. )  -2

 .202-88ية، البحرين، ص. ص ، مركن الوثائق التارخي2589يناير 
( "يوميددات سددفينة فر سددية يف زيارلددا للبحددرين عددام 6001زافددري بي ددوين بليكددوك ) -6

، مركدددددددن الوثدددددددائق 6006، يوليدددددددو 44، ع الوثيقييييييية "، ترمجدددددددة ب.ك.  ددددددداراين،2846
 .92-26التارخيية، البحرين، ص.ص 

مددن خددالل املصددادر ( "الغدنو الربتغدداا للبلددي  العدريب 2554صدادق ياسددا احللددو ) -1
، مركدددن الوثدددائق التارخييدددة، البحدددرين، 2554، يوليدددو 62، عمجلييية الوثيقيييةالفر سدددية"، 
 .92-92ص.ص 

( "تددددددداريخ البحدددددددرين احلدددددددديث يف املصدددددددادر 2559عبدددددددد اهلل بدددددددن خالدددددددد ابليفدددددددة ) -4
، مركددددن الوثددددائق التارخييددددة، البحددددرين، 2559، يندددداير 69، عمجليييية الوثيقييييةالروسددددية"، 
 ، 20-8ص.ص 

، 12، عمجلييية الوثيقييية( "وثدددائق مدددن خلدددف السدددتار احلديددددز"، 2559___، ) -9
 .22-8، مركن الوثائق التارخيية، البحرين،ص.ص 2559يناير 
(: "البحددرين كمددا يراهددا الرحالددة الغربيددون"، ولددة الوثيقددة، 2556علددي أبددا حسددا ) -2
 .92-94، ص. ص. 2556، يوليو 62ع
اجلنيرة العربية يف ابرائط احملفوظة باألكادغية  ( "شبخت6001كراسنيكوفا، و. أ. )  -9

 .6004، يوليو 44، عمجلة الوثيقةالروسية"، 
( "بعدد  الوثددائق مددن أرشدديفات سددان بطرسددربج حددول 6006 يكددوالز ديدداكوس ) -8

، مجلييية الوثيقيييةالعالقدددات الثقافيدددة واإل سدددا ية بدددا روسددديا ودول شدددبخت اجلنيدددرة العربيدددة"، 
 الوثائق التارخيية، البحرين.  ، مركن6006، يناير 42ع



 
 
 

                          مقدمة في مصادر تاريخ البحرين الحديث والمعاصر
203  

  

( "شبخت اجلنيرة العربية وابلي  من خالل الوثائق والددوريات لسدان 6004___، ) -5
، مركدن الوثدائق 6004، يوليدو 42، عمجلية الوثيقيةبطرسربج )بداية القرن العشرين("، 

 .82-26التارخيية، البحرين، ص.ص 
اهد عيدددان مر دددع لعدددام ( "صدددفحات مدددن كتددداب قددددمي وصدددف شددد2586الوثيقدددة ) -20

، مركدددددن الوثدددددائق التارخييدددددة، البحدددددرين، 2586، يوليدددددو 2، عمجلييييية الوثيقييييية"، 2928
 .299-292ص.ص 

( "الشرق بعيون  يبور، مشاهدات رحالدة أملداين عدن الشدرق مند  2581___، ) -22
، مركدددن الوثدددائق التارخييدددة، 2581، يوليدددو 1، عمجلييية الوثيقيييةعدددام"،  600أكثدددر مدددن 

 .258-294ص البحرين، ص. 
، يندداير 11، عمجليية الوثيقيية( "رحدالت علدد  شددطآن ابلددي "، 2558___، ) -26

 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2558
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1- Anthony T.A. (1993)“Documentation of the modern 

history of Bahrain from American sources (1900-1938)”, 

in A. Al-Khalifa and M. Rice, editor. (1993); Bahrain 

through the ages, the History, Kegan Paul International, 

London and New York, pp.62-78.  
2- Arabian Mission of the Reformed Church of America 

(1988) Neglected Arabia/Arabia Calling 1892-1962. 8 

volumes, Archive Editions, Archive International Group, 

Switzerland. 

3- Nicolai Diakov (2002) "Some Documentation from Saint 

Petersburg's Archive on the History of Cultural and Human 

Contacts Between Russia and States of the Arabian 

Peninsula in the 19th and First Half of the 20th Century", Al-

wathiqa, vol 41, January 2002, Bahrain, pp. 197-198. 
4- Neibuhr, Carsten (1774), Beschrijving van Arabie, 

Amserdam-Utrecht, first edition was printed in Denmark in 

1772, and an English translation was published in 1799, 

Travels through Arabia & other countries in the East. 

Translated into English by Robert Heron, R. Morison and 

Son. Edinburgh. 

5- William Mulligan, F. S. Vidal and George Rentz 

(1990) The Aramco Reports on Al-Hasa and Oman 

1950-1955. 4 volumes, Archive Editions, Archive 

International Group, Switzerland. 
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 المصادر العثمانية، وبعض البحوث التي كتبت حولها: -د
 

 الوثائق غير المنشورع:
 Başbakanlık Osmanlıأرشيف رئاسة الوزراه العثماين، اسطنبول:  -2

Arşivi 
  Topkapı Sarayı Müzesi Arşiviأرشيف بوب قايب، اسطنبول:  -6
 Bahri Bölümü Arşiviف البحرية، اسطنبول: أرشي -1
-2809دار الوثددددائق القوميددددة، القدددداهرة: وبدددداألخيف منهددددا وثددددائق قصددددر عابدددددين ) -4

2845) 
 

 المصادر المنشورع بالعربية والعثمانية:
، اجملمدع التدارخيي الرتكددي، كتياب بحريية ودنييا خريطيه سيي( 2519الدريس بدريز ) -2

 اسطنبول. 
سيييواحل نجيييد "األحسييياء" فيييي  (6009د موسددد  القدددري  )زكريدددا كورشدددون وحممددد -6

 ، الدار العربية للموسوعات، بريوت.األرشيف العثماني
( "األرشدددديف العثمدددداين مصدددددرا  مهمددددا  مددددن مصددددادر تدددداريخ 2559سددددهيق صددددابان ) -1

أكتدددوبر  -، مدددايو 2، ع1، مددد  مجلييية مكتبييية المليييك فهيييد الوطنييييةاجلنيدددرة العربيدددة"، 
 .92-94، ص.ص 2559

( "اجلنيددددرة العربيددددة يف أعمددددال مددددؤلفا عثمددددا يا مددددع ترمجيتهمددددا"، 6000_، )__ -4
مددددار  -6000، )أكتددددوبر 6، عدددددد 2، ولددددد مجليييية مكتبيييية الملييييك فهييييد الوطنييييية

 .641-664(، ص. ص 6002
، مطبوعددات مكتبددة مصييادر تيياريخ الجزيييرع العربييية فييي تركيييا(، 6006___، ) -9

 املل  فهد الوبنية، الريات.
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 ، إقدام مطبعخت سي، اسطنبول. مرآع الممالكهد(  2121ي )سيدز عل -2
ميين وثييائق شييبه الجزيييرع العربييية ( 2586عبددد الددرحيم عبددد الددرمحن عبددد الددرحيم ) -9

 ، دار املتنيب، الدوحة، قطر.في عصر محمد علي
من وثيائق األرشييف المصيري فيي تياريخ ( 6002عبد العنين عبد الغ  إبراهيم ) -8

-20، مركدددن زايدددد للدددرتاا والتددداريخ، العدددا، ص. ص رع العربييييةالخلييييا وشيييبه الجزيييي
22. 
(، "صددددددفحات مددددددن تدددددداريخ البحددددددرين خددددددالل الوثددددددائق 2585علددددددي أبددددددا حسددددددا ) -5

، مركددن الوثددائق التارخييددة، البحددرين، ص 2585، يوليددو 29، العدددد الوثيقييةالعثما يددة"، 
92. 
عيييه سيييندت كيييي الجزييييرع قط( 2528فبدددر الددددين روم بيددد  أ لدددو وحممدددد  دددايب ) -20

 ، املطبعة العامرة، اسطنبول.بترول معدنلري مسأله سي
 ، املطبعة العامرة، اسطنبول.بحرين ادت لري مسأله سي( 2528___، ) -22
 ، املطبعة العامرة، اسطنبول.قطر سواحلي مسأله سي( 2528___، ) -26

، اسدددطنبول، مطبعدددة تحفييية الكبيييار فيييي أسيييفار البحيييار( 2165كاتدددب  لددديب )  -21
 رية.م
( "وثدددائق القلعدددة: حممدددد علدددي يف اجلنيدددرة العربيدددة 2550حممدددد مرسدددي عبدددد اهلل ) -24

، 2550، يندددداير 22، عمجليييية الوثيقيييية"، 2846-2809وعالقاتددددخت بددددابلي  العددددريب 
 .25-20مركن الوثائق التارخيية، البحرين، ص. ص 

ة (، "وثددددائق عثما يددددة  ددددري منشددددورة عددددن البصددددر 2550مهدددددز  ددددواد البسددددتاين ) -29
، يوليدو 29، ع الوثيقيةوأسطوهلا وصاللا بابلي  العريب أواسط القدرن التاسدع عشدر"، 

 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2550
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 المصادر اإلقليمية والمحلية، وبعض البحوث التي كتبت حولها: -هي
 
قصيص وأخبيار جيرت ( 2581أيب سليمان بن حممد بن عامر بن راشد املعوا ) -2

 ان.، وزارة الثقافة والرتاا القومي بسلطنة عمفي عمان
 ، دار اجليق، بريوت.ملوك العرب( 2564أما الرحياين ) -6
الطبعددددة ابامسددددة  جزيييييرع العييييرب فييييي القييييرن العشييييرين،( 2529حددددافد وهبددددة ) -1

 ملطبعة جلنة التأليف والنشر، القاهرة.

روضة األفكار واألفهام لمرتاد حال اإلمام وتعيدد هد( 2119حسا بن  نام ) -4
ة املصطفوية، بوميب، وقد قامت املطبعة األهلية بالريدات ، املطبعغزوات ذوي اإلسخم

 .2545بإصدار ببعة أخر  للكتاب عام 
الفيييييييتح المبيييييييين فيييييييي سييييييييرع السيييييييادع ( 2599محيدددددددد بدددددددن حممدددددددد بدددددددن رزيدددددددق ) -9

، اقيددق عبددد املددنعم عددامر وحممددد مرسددي، منشددورات وزارة الددرتاا القددومي البوسييعيديين
 بسلطنة عمان.

، اقيددق عبددد الشييائع اللمعييان فييي ذكيير أئميية عمييانالشييعاع ( 2598___، ) -2
 املنعم عامر، منشورات وزارة الرتاا القومي بسلطنة عمان، مطابع احلليب بالقاهرة.

مجمييوع الفئييائل فييي فيين النسييب وتيياريخ ( 6002راشددد بددن فالددق البنعلددي ) -9
 ، اقيق حسن بن حممد بن علي آل ثاين، بدر للنشر، بريوت. القبائل

، مطبعدددة مطالعييياتي دربييياب بحيييرين وسيييواحل خليييياهدددد( 2168بدددال )عبدددا  إق -8
، مطبعدددددة بحيييييرين در قيييييرن أخييييييرهدددددد( 2118ولسدددددي بهدددددران، ومصدددددطف  خ سدددددتخت )

 موسوز، شرياز.
( "البحددرين والنبددارة تددواريخ وأحددداا، ديددوان السدديد 2558عبددد النهددراه العوينددايت ) -5

ركددددن الوثددددائق التارخييددددة، ، م2558، يوليددددو 14، ع الوثيقييييةعبددددد اجلليددددق الطباببددددائي"، 
 .  69-24البحرين، ص. ص 



 
 
 

                          مقدمة في مصادر تاريخ البحرين الحديث والمعاصر
209  

  

( "املصادر التارخيية املغربية وأحداا ابلي  العريب يف 2585عبد الكرمي كرمي ) -20
، مركن الوثائق التارخيية، 2585، يوليو 29، عمجلة الوثيقةظق احلكم العثماين"، 

 البحرين.
ين احلدددددديث يف املصدددددادر ( "تددددداريخ البحدددددر 2554عبدددددد اهلل بدددددن خالدددددد ابليفدددددة ) -22

، مركدددن الوثدددائق التارخييدددة، البحدددرين، ص. ص 2554، يوليدددو 62، ع الوثيقييية احملليدددة"،
8-64. 

، اقيدق سييرع اإلميام ناصير بين مرشيد( 2599عبد اهلل بدن خلفدان بدن قيصدر ) -26
 عبد اجمليد حسيب القيسي، وزارة الرتاا والثقافة لسلطنة عمان.

سييبائك العسييجد فييي أخبييار أحمييد نجييل ( 2859عثمددان بددن سددند البصددرز ) -21
 ، بوميب.رز  األسعد

 ، القاهرة.مطالع السعود بطيب أخبار الوالي داود( 2592___، ) -24
، دارة عنييوان المجييد فييي تيياريخ نجييد( 2586عثمددان بددن عبددد اهلل بددن بشددر ) -29

 املل  عبد العنين، الريات.
ة حسدددداب  دددوروز أهددددق ( "عقددددد  يدددد الدددددرر يف معرفددد2581علدددي أبددددا حسدددا ) -22

، يندداير 6، ع الوثيقييةعددام"،  600البحددر، مدد كرات يوميددة ملددالل تددا ر عمرهددا حددواا 
 .229-86، مركن الوثائق التارخيية، البحرين، ص. ص 2581
( "وثددائق تارخييددة عددن صدديد اللؤلددؤ يف البحددرين"، باالشددرتاك مددع 2589___، ) -29

الوثددائق التارخييددة، البحددرين، ص.  ، مركددن2589، يندداير 20، ع الوثيقييةب.ك.  ددارين، 
 .241-226ص 
 ، الكويت.وثائق الخليا والجزيرع العربية( 2599فابمة سعد الدين ) -28
-0868مصادر تاريخ قطر ( 2595فتول ابرتش وعبد العنين املنصور ) -25

 ، منشورات ذات السالسق، الكويت.0906
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ييييية فييييي تيييياريخ الجزيييييرع التحفيييية النبهان( 2561حممددددد بددددن خليفددددة النبهدددداين ) -60
، املطبعة احملمودية، القاهرة. وقد صدر لدار إحياه العلوم ببدريوت باالشدرتاك مدع العربية

، والطبعدددة 2582املكتبدددة الوبنيدددة بدددالبحرين ببعتدددان مدددن الكتددداب: الطبعدددة األوىل عدددام 
للمؤسسددددة العربيددددة  6004. وصدددددرت ببعددددة رابعددددة للكتدددداب عددددام 2555الثا يددددة عددددام 
 لنشر باالشرتاك مع املكتبة الوبنية بالبحرين. للدراسات وا

، إعددددداد وتقدددددمي عقييييد الييييرل فييييي تيييياريخ أوال( 2554حممددددد علددددي التددددا ر ) -62
 إبراهيم بشمي، مؤسسة األيام للنشر، البحرين.

قخئيييييد النحيييييرين فيييييي تييييياريخ ( 6001 اصددددر بدددددن  دددددوهر بدددددن مبدددددارك خدددددريز ) -66
 الشددددقري، مؤسسددددة األيددددام للنشددددر، ، تقدددددمي ودراسددددة عبددددد الددددرمحن بددددن عبددددد اهللالبحييييرين
 البحرين.

ىيييران وعخقاتهييا الخارجييية فييي العصيير الصييفوي ( 2585 صددر اهلل فلسددفي ) -61
، ترمجدددة حممدددد فتحدددي يوسدددف الدددريس، دار الثقافدددة للطباعدددة والنشدددر، 0511-0736
 القاهرة.
مجليية ( "وثددائق مددن عهددد املغفددور لددخت الشدديخ عيسدد  بددن علددي"، 2581الوثيقددة ) -64
 .82-99، مركن الوثائق التارخيية، البحرين، ص. ص 2581، يناير 6، عيقةالوث
مجلة ( "من وموعة سلمان بن حسا مطر  وثائق شعبية"، 2582___، ) -69

 . 291-229، مركن الوثائق التارخيية، البحرين، ص. ص 2582، يناير 8، عالوثيقة
رين فيييي اإلجيييازع لؤليييؤتي البحييي( 2522يوسدددف بدددن أمحدددد الددددرازز البحدددراين ) -62

 ، مطبعة الن ف، الن ف.  لقرتي العين
 ، مكتبة  ينو  احلديثة، بهران.الكشكولدد، )د.ت(  -69
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 المراجع باللغة العربية:
 )أ(
-0904الحركة الوطنية في البحرين ( 2592إبراهيم خلف العبيدز ) -2

 لس، بغداد.، مطبعة األ د0970
( "موقع البحرين يف حماوالت حممد علي باشا"، 2584إبراهيم خليق أمحد ) -6

 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2584، يناير 4، عمجلة الوثيقة
( "توسع الدولة العثما ية يف ابلي  العريب و تائ خت 2585إبراهيم خورز ) -1

، مجلة الوثيقةادز عشر اهل رز"، االقتصادية يف القرن العاشر ومطلع القرن احل
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2585، يوليو 29ع
البحرين وأهميتها االقتصادية بين اإلمارات ( 2590إبراهيم عبد الكرمي حممد ) -4

 ، دار العلم للماليا، بريوت.العربية
مجلة "، ( "تأمالت يف فكر التطرس فيما با احلربا2559إبراهيم املقدود ) -9

 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2559، يناير 12، عالوثيقة
 0811-0751تاريخ شرقي الجزيرع العربية ( 2529ة )أمحد أبو حاكم -2

 ، ترمجة حممد أما عبد اهلل، مكتبة احلياة، بريوت.نشأع وتطور الكويت والبحرين
 ، مطبعة حكومة الكويت.تاريخ الكويت( 2591___، ) -9
، 4، عمجلة الوثيقة( "الربتغاليون يف البحرين وحوهلا"، 2584أمحد العناين ) - 8

 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2584يناير 
، مطبعة عوس، البحرين ودعاوى ىيران( 2521أمحد حممود صبحي ) -5

 االسكندرية.
رة ، ترمجة حممد أما عبد اهلل، وزاتاريخ الخليا( 2582أر ولد ويلسون ) -20

 الرتاا القومي والثقافة، عمان.
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، دار الكاتدددب األطمييياع اإليرانيييية فيييي البحيييرين( 2529إمساعيددق عبدددد احملسددن ) -22
 العريب، القاهرة.

( " شاط القو  الكرب  يف ابلي  العريب خالل 2554إمساعيق  ورز الربيعي ) -26
 ية، البحرين.، مركن الوثائق التارخي2554، يوليو 62، عمجلة الوثيقة"، 25القرن 
، مجلة الوثيقة( " شاط عمان البحرز خالل القرن الثامن عشر"، 2554ددد، ) -21
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2554، يناير 64ع
( "جتارة السالل يف ابلي  العريب خالل النصف الثاين من القرن 2559ددد، ) -24

 ن الوثائق التارخيية، البحرين. ، مرك2559، يناير 69، عمجلة الوثيقةالتاسع عشر"، 
( "املرحلة الثا ية من التنافس با بريق رأ  الر اه الصاحل وبريق 2552ددد، ) -29

، مركن الوثائق التارخيية، 2552، يناير 65، عمجلة الوثيقةالقوافق التقليدية"، 
 البحرين.

، يوليو 10، عمجلة الوثيقة( "املثقفون العرب والسلطة العثما ية"، 2552ددد، ) -22
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2552
مجلة ( "البحث األورويب عن بدائق ملواصلة الت ارة مع آسيا"، 2559ددد، ) -29

 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين. 2559، يناير 12، عالوثيقة
-2825( "سياسة مدحت باشا جتا  ابلي  العريب )2559إمساعيق يا ي ) - 28

 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2559، يناير 69، عمجلة الوثيقة"، (2896
، دراسة في 0973ىلى  0783البحرين من سنة ( 2591أمق النياين ) -25

 .محي  العخقات الدولية وتطور األحداث في منطقة الخليا العربي
 اهرة.، القالبحرين بين االستقخل السياسي واالنطخ  الدولي( 2599ددد، ) -60
 ( "مالمح من حياة الشيخ حممد بن خليفة بن سلمان ابليفة"،2589ددد، ) -62

 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2589، يوليو 9، عمجلة الوثيقة
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، يناير 4، عمجلة الوثيقة( "إ شاه البحرين احلديثة"، 2584إميق خنلة ) -66
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2584
( "العرب واملسلمون يف عصر االستكشاس 2556 يو دياز فارينها )أ طو  -61

 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين. 2556، يناير 60، عمجلة الوثيقةالربتغاا"، 
( "تقرير حول احلملة العثما ية عل  البحرين سنة 2580أورهو لو، ز. ) -64

 .2580، 64، ع مجلة دراسات الخليا والجزيرع العربية"، 2995
 

 )ب(
( "  رة  ديدة عل  العالقات العما ية البحرينية 2559باتريسا ريسو ) -69

، مركن الوثائق التارخيية، 2559، يناير 12، عمجلة الوثيقة"، 2955-2801
 البحرين.

دراسات في تاريخ الخليا العربي ( 2598بدر الدين عبا  ابصوصي ) -62
 كويت.، منشورات دار السالسق، الالحديث والمعاصر

 ، دار النهضة العربية، بريوت.الشات عباس الكبير( 2580بديع مجعة ) -69

مجلة ( "حركة الكشوس الربتغالية وأهدافها"، 2588بشري امحود كاظم ) -68
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2588، يناير 26، عالوثيقة

، 21، علة الوثيقةمج( "االستكشافات الربتغالية، والغرت منها"، 2588ددد، ) -65
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2588يوليو 
، 22، عمجلة الوثيقة( "التهديد الربتغاا لت ارة البحر األمحر"، 2550ددد، ) -10
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين. 2550يناير 
حصياد ( "بع  املالح ات عن الربتغداليا يف عمدان"، 2582بكن هام،  . ) -12
 ، سلطنة عمان.وع العمانيةالند
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، مجلة الوثيقةعاما  يف البحرين"،  10( "دكتور بندركار و2588بندركار ) -16
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2588، يناير 26ع
مجلة ("، 2( "البحرين رؤية روسية للحداا )2551بوديا سكي، د. ) -11

 ية، البحرين.، مركن الوثائق التارخي2551، يناير 66، عالوثيقة

( " يوميددددات سددددفينة فر سددددية يف زيارلددددا للبحددددرين عددددام 6001بيددددو ا بليكددددوك ) -14
عامدددا  بعيددد  قبطدددان فر سدددي"، )ترمجدددة ب. ك.  ددداراين(،  290م، البحدددرين منددد  2846

 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.6001، يوليو 44، عمجلة الوثيقة
 

 )ت(
 ، ترمجة مهدز عبد اهلل، بريوت.بلجريفمبكرات ( 2552تشارلن بيل ريف ) -19
، مجلة الوثيقة"، 2206-2962( "الربتغاليون يف  نر البحرين 2559ددد، ) -12
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين. 2559، يناير 12ع
( "خلفية البحرين التارخيية قبيق و ود حممد علي يف 2582متام  ام متام ) -19

 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2582، يوليو 5، عقةمجلة الوثيابلي  العريب"، 
مجلة ( "التطور التارخيي لسياسة حممد علي جتا  ابلي  العريب"، 2589ددد، ) -18

 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2589، يناير 20، عالوثيقة
بن  ( "صورة من احلرب الدبلوماسية حول ابلي ، الشيخ عبد اهلل2589ددد، ) -15

، مركن الوثائق التارخيية، 2589، يوليو 22، عمجلة الوثيقةأمحد وخورشيد باشا"، 
 البحرين.

 ، البحرين.خليفة بن سلمان: رجل وقيام دولة( 2552توفيق احلمد ) -40
 

 )ل( 
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"سياسة بريطا يا يف ابلي  والكويت يف القرن ( 2598 اكلا إمساعيق ) -42
 .2598، أكتوبر 2ع  ،يا والجزيرع العربيةمجلة دراسات الخلالتاسع عشر"، 

( "صراع الدولتا العثما ية والربتغالية يف ابلي  العريب"، 2585 اهد بلط ي ) -46
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2585، يوليو 29، عمجلة الوثيقة

لة مج( "العالقات با ابلي  العريب والدولة العثما ية"، 2556 ايا ف ميرتا ) -41
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2556، يوليو 62، عالوثيقة
مختارات من وثائق الكويت والخليا العربي ( 2596مجال زكريا قاسم ) -44

 ، مطبوعات  امعة الكويت.المحفوظة في دور السجخت البريطانية
ية المجلة التاريخ( "االدعاهات اإليرا ية يف ابلي  العريب"، 2591ددد، ) -49

 ، اجمللد العشرون، القاهرة.المصرية
، دار البحوا 0904-0841دراسة لتاريخ اإلمارات العربية ( 2594ددد، ) -42

 العلمية، الكويت.
دراسة لتاريخ اإلمارات العربية في عصر التوسع األوروبي ( 2589ددد، ) -49

 ، دار الفكر العريب، القاهرة.0841-0517األول 
مجلة لاع السياسية يف ابلي  العريب إبان الغنو الربتغاا"، ( "األو 2588ددد، ) -48

 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2588، يناير 26، عالوثيقة
-2800( "شبخت اجلنيرة العربية كما رآها الرو  2559 ورياتشكا كينادز ) -45

 .، مركن الوثائق التارخيية، البحرين2559، يوليو 16، عمجلة الوثيقة"، 2590
، ترمجة خريز الحدود الشرقية لشبه الجزيرع العربي( 2592 ون كيلي ) -90

 محاد، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت.
، ترمجة حممد أما عبد اهلل، 0871-0795بريطانيا والخليا ( 2595ددد، ) -92

 منشورات وزارة الرتاا القومي بسلطنة عمان، القاهرة.
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، مجلة الوثيقةالعقري إىل خرائب سلو "، ( "من 2589 يسمان، ر.أ. ) -96
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2589، يوليو 9ع
( "من هم القناصق الرو  يف شبخت اجلنيرة 6004 ينادز  ارياتشكا، أ. د. ) -91

، 42، عمجلة الوثيقةالعربية يف هناية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين"، 
 ائق التارخيية، البحرين.، مركن الوث6004يوليو 

 

 )ل(
( "الن ام الدوا اإلقليمي يف دول ابلي  العريب خالل فرتة 2585حامد ربيع ) -94

، مركن الوثائق التارخيية، 2585، يناير 24، عمجلة الوثيقةاالستعمار الربتغاا"، 
 البحرين.

لية م، الرتكيبة القب2264-2909( "عمان الداخق من 2556حسن النابودة ) -99
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2556، يوليو 62، عمجلة الوثيقةوالسياسية"، 

، مكتبة عبد تاريخ الكويت السياسي( 2526حسا خلف الشيخ خنعق ) -92
 املنعم مغنيخت وأوالد ، بريوت.

، مجلة الوثيقة( "اإلمارة الشاهينية يف البطائح"، 2589حسا علي املسرز ) -99
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2582، يناير 8ع
 ، بريوت.دول الخليا العربي الحديثة( 2591حسا حممد البحار ة ) -98

"، 2554مار   8و 4( "اجلولة األوىل للمرافعات الشفهية يومي 2554ددد، ) -95
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2554، إبريق 69، عمجلة الوثيقة

مجلة "، 2554مار   22ولة الثا ية للمرافعات الشفهية يوم ( "اجل2554ددد، ) -20
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2554، إبريق 69، عالوثيقة
دور البصرع التجاري في الخليا العربي ( 2580حسا حممد القهوايت ) -22

 ، منشورات مركن دراسات ابلي  العريب،  امعة البصرة.0869-0904
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 البحرين. الئيوء األول،( 2582آل خليفة )محد بن عيس   -26

 
 )ت(
( "جتارة البحرين من  فتح العتوب وحس ظهور 2589خالد خليفة ابليفة ) -21

 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين. 2589، يوليو 9، عمجلة الوثيقةالنفط"، 
ساد  ( "التأثري الربتغاا عل  اقتصاد منطقة ابلي  يف القرن ال2552ددد، ) -24

 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2552، يوليو 25، عمجلة الوثيقةعشر"، 

البحرين التاريخ ( 2555خالد بن حممد القامسي وو يخت مجيق البعي  ) -29
 ، املكتب اجلامعي احلديث، االسكندرية.والحاضر والمستقبل

لشركة بيت كانو: قرن من األعمال التجارية ( 2555خالد حممد كا و ) -22
 ، مركن لندن للدراسات العربية، لندن.عائلية
، مطبعة البحرين من ىمارات الخليا العربي( 2525خضري  عمان العبيدز ) -29

 املعارس، بغداد.
 ، وزارة اإلعالم، البحرين.لمحات من ماضي البحرينخليق املرخيي )د.ت(  -28
 ، بريوت.لعزيزشبه الجزيرع في عهد عبد ا( 2590خري الدين النركلي ) -25

 
 )ر(
 ، ديب.تاريخ الخليا العربي( 2558راشد توفيق أبوزيد ووداد خليفة النابودة ) -90

، دراسات في تاريخ الخليا العربي الحديث والمعاصر( 6006___، ) -92
 ديب.
، 8، عمجلة الوثيقة( "لوحات من الفلكلور البحري "، 2589راشد العريفي ) -96
 ائق التارخيية، البحرين.، مركن الوث2582يناير 
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( "التو خت العثماين حنو ابلي  العريب من خالل 2550رأفت  نيمي الشيخ ) -91
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2550، يناير 22، عمجلة الوثيقةحممد علي"، 

مجلة "، 22( "الربتغاليون با رأ  ابيمة واهلند أوائق القرن 2551ددد، ) -94
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2551يوليو  ،61، عالوثيقة
( "الرحالت املنت مة للسفن الت ارية الروسية للبلي  2559ردكا، و. أ. ) -99

، مركن الوثائق 2559، يوليو 16، عمجلة الوثيقة"، 2504-2500العريب 
 التارخيية، البحرين.

، 2، علة الوثيقةمج( "الكويت دراسة اليلية"، 2586ر دة املصرز قطينة ) -92
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2586يوليو 
مجلة (، "ملاذا خاس اإلجنلين من ابط احلديدز إىل الكويت"، 2581ددد، ) -99

 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2581، يناير 6، عالوثيقة

، يناير 4، عمجلة الوثيقة( "تشارلن بل ريف"، 2584روبرت بل ريف ) -98
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2584
، مجلة الوثيقة( "إعادة الن ر يف كتابة تاريخ البحرين"، 2589روبرت ال دن ) -95
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2582، يناير 8ع
( "البحرين يف احلرب العاملية الثا ية معو ة مالية من 2589روبا بدويق ) -80

، مركن الوثائق التارخيية، 2582، يناير 8، علة الوثيقةمجالبحرين ل جنلين"، 
 البحرين.

( "املنافسة الربيطا ية األمريكية يف البحرين 2584روزمارز سعيد دحالن ) -82
، مركن الوثائق التارخيية، 2584، يوليو 9، عمجلة الوثيقة"، 2528-2549
 البحرين.

 

) ( 
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عن منابق بابلي  العريب"، ( "ا طباعات لوكر 6006سامي سعيد األمحد ) -86
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين. 6006، يناير 42، عمجلة الوثيقة

، مرا عة ىيئاح المعالم في تاريخ القواسم( 2592سامل بن محد السيايب ) -81
 أمحد التدمرز.

: قراءع في الوثائق 0970-0921البحرين ( 2552سعيد الشهايب ) -84
 ز األدبية، بريوت.، دار الكنو البريطانية

( "عالقات عمان مع القو  األوروبية يف عهد 2558سلمان لفتة النيدز ) -89
، مركن 2558، يوليو 14، عمجلة الوثيقة"، 2804-2951سلطان بن أمحد 

 الوثائق التارخيية، البحرين.
مجلة ( "شركة اهلند الشرقية اهلولندية والبحرين"، 2589سلوت، ب.ج. ) -82

 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2589يناير  ،2، عالوثيقة
 ، ترمجة عايدة خورز، أبوظيب.0784-0612عرب الخليا ( 2551ددد، ) -89

 ، مركن البحوا والدراسات الكويتية، الكويت.نشأع الكويت( 6001ددد، ) -88
 ، بغداد.تحفة األلباء في تاريخ األحساءهد( 2112سليمان الدخيق ) -85

، فهرست آل بابويه وعلماء البحرينهد(  2404بداهلل املاحوزز )سليمان ع -50
 مكتبة املرعشي، إيران.

قراءع جديدع في سياسة محمد علي هد( 2400سليمان بن حممد الغنام ) -52
 ،  دة.0841-0800التوسعية 

-0798العخقات العمانية البريطانية ( 2582مسري حممد علي أبو ياسا ) -56
 ن دراسات ابلي  العريب ةامعة البصرة.، منشورات مرك0856

-0841الدولة العثمانية وشبه جزيرع العرب )( 2590سيد ر ب حراز ) -51
 ، معهد البحوا والدراسات العربية، القاهرة.(0919

 ، القاهرة.األوضاع السياسية إلمارات الخليا العربي( 2520سيد  وفق ) -54
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، دار الطليعة د الشرقية للوطن العربيالخليا العربي أو الحدو ( 2525ددد، ) -59
 للطباعة والنشر، بريوت.

، مطبعة هنضة مصر، من تاريخ الكويت( 2595سيف مرزوق الشمالن ) -52
 القاهرة.

، تاريخ الغوص على اللؤلؤ في الكويت والخليا العربي( 2599ددد، ) -59
 الكويت.

، 9، علة الوثيقةمج( "صفحات من تاريخ الغوص يف البحرين"، 2589ددد، ) -58
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2589يوليو 
 )ش(
مجلة ( "الربتغاليون وسياستهم جتا  خلي  هرمن"، 2552شارلن بور ين ) -55

 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2552، يناير 28، عالوثيقة
مجلة ( "قرن من التبادل الت ارز با  وا وهرمن"، 2551شاسرتز ) -200
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2551، يناير 66، عالوثيقة
مجلة ( "الربتغاليون يف شرق إفريقيا وبردهم منخت"، 2550شوقي عطا اهلل ) -202
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2550، يناير 22، عالوثيقة
اشر ( "هرمن والصراع اإلسالمي الصلييب يف بداية القرن الع2559ددد، ) -206

، مركن الوثائق 2559، يناير 69، عمجلة الوثيقةاهل رز، الساد  عشر امليالدز"، 
 التارخيية، البحرين.

 
 )ص(
عخقات الدولة السعودية األولى ميع دول ( 2591صادق حسا عبدواين ) -201

 ، دار اجليق للطباعة، القاهرة.شر  الجزيرع العربية
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ابتكرها األوروبيون والموا .ا  ( "القرصنة2588صادق ياسا احللو ) -204
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2588، يناير 26، عمجلة الوثيقةالعرب"، 
األتراك العثمانيون والبرتغاليون في الخليا العربي ( 2595صاحل أوزبران ) -209

، ترمجة عبد اجلبار  ا ي، مركن دراسات ابلي  العريب،  امعة 0534-0580
 البصرة.
، 0821-0747دور القواسم في الخليا العربي ( 2592صاحل العابد ) -202

  امعة بغداد.
مجلة الربتغاا خالل القرن السابع عشر"، -( "الصراع العماين2588ددد، ) -209
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2588، يوليو 21، عالوثيقة
-2909الربتغالية ( "البحرين خالل السيطرة 2558صربز فاحل احلمدز ) -208

 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2558، يوليو 14، عمجلة الوثيقة"، 2206
( "السياسة االقتصادية الربتغالية يف ابلي  العريب وآثارها 6000ددد، ) -205

، مركن الوثائق التارخيية، 6000، يوليو 18، عمجلة الوثيقة"، 2909-2266
 البحرين.
 ، لندن.ات من تاريخ الخليا العربي الحديثصفح( 6006ددد، ) -220

-2900( "العالقات با أشراس احل از والقو  األوروبية 6006ددد، ) -222
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.6006، يناير 42، عمجلة الوثيقة"، 2800
مجلة ( "جتارة البحرين يف القر ا الثامن عشر والتاسع عشر"، 6004ددد، ) -226
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.6004، يوليو 42، عةالوثيق

( البنيان االقتصادز للبحرين وآفاق 2580صالل الدين حممد حسن اجلنيد ) -221
 تطور ، منشورات كلية اإلدارة،  امعة السليما ية.

( "تركيدددددب السدددددكان والنمدددددو االقتصدددددادز وأثر دددددا علددددد  واقدددددع 2582___، ) -224
 ،  امعة البصرة.مجلة الخليا العربين"، الطفق يف دولة البحري
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، مكتبة األجنلو االستعمار في الخليا الفارسي (2596صالل العقاد ) -229
 مصرية.
ع  ،السياسة الدولية"االستعمار والبرتول يف ابلي  العريب"، (، 2529دددد، ) -222
8 ،2529. 

بة األجنلو مصرية، ، مكتالتيارات السياسية في الخليا العربي(، 2594دددد، ) -229
 القاهرة.
( " رفة جتارة وصناعة البحرين النشأة 6004صالل عرييب عبا  العبيدز ) -228

 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.6004، يناير 49، عمجلة الوثيقةوالتطور"، 
 

 )ط( 
( "العثما يون والرو  يف ابلي  العريب، دراسة 2550بارق  افع احلمداين ) -225
، يناير 22، عمجلة الوثيقة"، 2509-2898عالقات السياسية بينهما يف ال
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2550
مجلة ( "التحدز الربتغاا للوبن العريب ووسائق التبليف منخت"، 2559ددد، ) -260
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2559، يوليو 68، عالوثيقة

 

 )ع(
-0624دولة اليعاربة في عمان وشر  ىفريقية ( 2599عائشة السيار ) -262

 ، بريوت.0740
مجلة البحرينية"، -( "العالقات العثما ية2552عثمان زكي صوز يغيت ) -266
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2552، يناير 65، عالوثيقة
لة مج( "العالقات الت ارية با البحرين والعراق"، 2589عبد اجلبار  ا ي ) -261
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2589، يناير 2، عالوثيقة
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 ، منشورات مكتبة احلياة، بريوت.تاريخ الكويت( 2592عبد العنين الرشيد ) -264
( حكومة الهند البريطانية واإلدارع في 2582عبد العنين عبد الغ  إبراهيم ) -269

 ، دار املريخ للنشر، الريات.الخليا العربي
-0858سياسة األمن لحكومة الهند في الخليا العربي ( 2586ددد، ) -262

 ، دارة املل  عبد العنين، الريات.0904
 ، دارة املل  عبد العنين، الريات.عخقة ساحل عمان ببريطانيا( 2586ددد، ) -269
-0868التطور السياسي لقطر ( 2599عبد العنين حممد املنصور ) -268

 ، الكويت.0906
( "مضيق هرمن وأمن ابلي  العريب"، 6000لقادر محود القحطاين )عبد ا -265

 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.6000، يوليو 18، عمجلة الوثيقة
مجلة ( "املل  عبد العنين آل سعود والبحرين"، 2589عبد اللطيف كا و ) -210
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2582، يناير 8، عالوثيقة
( "التاريخ السياسي إلمارة اجلبور يف 2580عبد اللطيف  اصر احلميدان ) -212

 .22،  امعة البصرة، العدد مجلة كلية ا دابجند وشرق اجلنيرة العربية"، 
( "الشيخ سلمان بن أمحد آل خليفة"، 2582عبد اهلل بن خالد آل خليفة ) -216

 ة، البحرين.، مركن الوثائق التارخيي2582، يناير 8، عمجلة الوثيقة
، يناير 20، عمجلة الوثيقة("، 6( "الشيخ سلمان بن أمحد )2589ددد، ) -211

 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2589
 ، البحرين.6، جالبحرين عبر التاريخ( 2552ددد، وعلي أبا حسا ) -214
( "التطور اإلدارز يف عهد الشيخ سلمان بن 2559ددد، وعلي أبا حسا ) -219
، مركن الوثائق التارخيية، 2559، يناير 69، عمجلة الوثيقةد آل خليفة"، مح

 البحرين.
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، مجلة الوثيقة( "العالقات ابلي ية العربية بعد حرب ابلي "، 2558ددد، ) -212
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2558، يناير 11ع

ودول ابلي   ( "صفحات من العالقات الثقافية با روسيا2555ددد، ) -219
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2555، يناير 19، عمجلة الوثيقةالعريب"، 
مجلة ( "الصلة التارخيية با البحرين واململكة العربية السعودية"، 2555ددد، ) -218
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2555، يوليو 12، عالوثيقة
مجلة وب  واال طالق حنو الغد املأمول"، ( "ميثاق العمق ال6002ددد، ) -215
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.6002، يناير 15، عالوثيقة

، مجلة الوثيقة( "البحرين وقطر واال طالق حنو الغد املنشود"، 6002ددد، ) -240
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.6002، يوليو 40ع

، مجلة الوثيقةثالثة، مرين األسرة الواحدة"، ( "مرين األلفية ال6006ددد، ) -242
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.6006، يناير 42ع

، 46، عمجلة الوثيقة( "ولع األسا  لبناه الدولة العصرية"، 6006ددد، ) -246
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.6006يوليو 
، مجلة الوثيقةحرين"، ( "صفحات من تاريخ القضاه يف الب6001ددد، ) -241
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.6001، يناير 41ع

، مجلة الوثيقة( "باحلكمة ا تازت سفينة الوبن رابر القرن"، 6004ددد، ) -244
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.6004، يناير 49ع

البحددرين"،  ( "دور األمددم املتحدددة يف اسددتقالل2592عبددد اهلل يعقددوب بشددارة ) -249
 (.2592) 9، عمجلة دراسات الخليا والجريرع العربية

، دار من البحرين ىلى المنفى: سانت هيخنة( 2529عبد الرمحن الباكر ) -242
 مكتبة احلياة، بريوت.

 ، دار الكتاب العريب، القاهرة. األوضاع السياسية في البحرينددد، )د. ت.(  -249
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، مؤسسة البالغ، علماء البحرين( 2554ين )عبد الع يم املهتدز البحرا -248
 بريوت.
-( "مسم  ابلي : دراسة يف العالقات العربية2554عبد املال  التميمي ) -245

 (.2554) 95-99، عمجلة شؤون عربيةاإليرا ية"، 
مجلة ( " شأة الربيد وتطور  يف البحرين"، 2589عاله موس  كاظم ) -290
 الوثائق التارخيية، البحرين.، مركن 2589، يناير 2، عالوثيقة
، مجلة الوثيقة("، 2( "التفكري احلضارز يف البحرين )2551علوز اهلامشي ) -292
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين. 2551، يناير 66ع

( "التفكري احلضارز يف البحرين يف لوه إشكالية العالقة با 2551ددد، ) -296
، مركن الوثائق التارخيية، 2551، يوليو 61، عةمجلة الوثيق("، 6املثال والواقع )

 البحرين.

 ،  امعة البصرة.دار المخطوطات في البحرين( 2592علي أبا حسا ) -291
، مركن دراسات اللغة العربية وآدابها في الخليا العربي (2599ددد،  ) -294

 ابلي  العريب، بغداد.
 اإلعالم، البحرين.، وزارة فهرس مخطوطات البحرين (،2582ددد، ) -299
( "العتوب يدركون أن الفتنة تستهدس لرب العرب بالعرب"، 2586ددد، ) -292

 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2586، يوليو 2، عمجلة الوثيقة
( "الصلة التارخيية با البحرين واململكة يف عهد املل  عبد 2582ددد، ) -299

 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2582، يوليو 5، عمجلة الوثيقةالعنين"، 
مجلة ( "من تاريخ ابدمات اجلوية يف البحرين"، 2589ددد، وب.ك.  ارين ) -298
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2589، يوليو 22، عالوثيقة
-2509( "صفحات من تاريخ تعليم املرأة يف البحرين با 2585ددد، ) -295

 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2585، يناير 24، عمجلة الوثيقة"، 2522
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مجلة ( "العالقات با البحرين واململكة العربية السعودية"، 2550ددد، ) -220
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2550، يناير 22، عالوثيقة
، مجلة الوثيقة("، 2( "الشيخ عيس  بن علي آل خليفة )2552ددد، ) -222
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2552، يوليو 25ع

، مجلة الوثيقة( "شبصيات من ابلي  العريب بأقالم  ربية"، 2554ددد، ) -226
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2554، يناير 64ع

( "حملات من األحوال السياسية يف عهد املغفور لخت الشيخ عيس  2559ددد، ) -221
، مركن الوثائق 2559، يوليو 68، عجلة الوثيقةم("، 6بن علي آل خليفة )

 التارخيية، البحرين.
، 12، عمجلة الوثيقة( "الشيخ حممد بن خليفة آل خليفة"، 2559ددد، ) -224
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2559يناير 
مجلة ( "اجلهاد البحرز العريب اإلسالمي لد الغناة الربتغاليا"، 2558ددد، ) -229
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2558، يناير 11، عثيقةالو 

-2290( "تعليق عل  مث: فرتة التنافس األورويب با عامي 2558ددد، ) -222
، مجلة الوثيقة، و  رة املبعوثا األوروبيا إىل القو  العربية الفاعلة آ  اك"، 2800

 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2558، يوليو 14ع
( "حملة حول العالقات التارخيية با روسيا ودول ابلي  العريب"، 2555ددد، ) -229

 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2555، يناير 19، عمجلة الوثيقة
مجلة ( "مسو األمري الراحق )عيس  بن سلمان( قائد ومسرية"، 2555ددد، ) -228
 خيية، البحرين.، مركن الوثائق التار 2555، يوليو 12، عالوثيقة
( " وا ب مضيملة للصلة التارخيية با دولة اإلمارات العربية 6006ددد، ) -225

، مركن الوثائق التارخيية، 6006، يناير 42، عمجلة الوثيقة("، 2املتحدة والبحرين )
 البحرين.
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( "مقتطفات من تاريخ الشيخ محد بن عيس  بن علي آل 6001ددد، ) -290
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.6001، يناير 41، عةمجلة الوثيقخليفة"، 
مجلة ( " صاحب السمو الراحق عيس  بن سلمان آل خليفة"، 6001ددد، ) -292
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.6001، يناير 41، عالوثيقة
، مركن 6004، يناير 49، عمجلة الوثيقة( "مل  ومسرية"، 6004ددد، ) -296

 تارخيية، البحرين.الوثائق ال
( "مقتطفات من تاريخ الشيخ محد بن عيس  بن علي آل 6004ددد، ) -291

 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.6004، يوليو 42، عمجلة الوثيقةخليفة"، 
-2800( "جتارة ابيق يف الكويت 6004علي بن إبراهيم الدرورة ) -294

 كن الوثائق التارخيية، البحرين.، مر 6004، يوليو 42، عمجلة الوثيقة"، 2549
( "أصداه الغنو الربتغاا يف أدب ابلي  العريب"، 2585علي أمحد النبيدز ) -299

 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2585، يناير 24، عمجلة الوثيقة
أنوار البدرين ومطلع النيرين (، 2520) علي بن حسن البالدز البحراين -292

 ، مطبعة النعمان، الن ف.حساء والقطيف والبحرينفي تراجم علماء األ
شييركة الهنييد الشييرقية البريطانييية ودورهييا فييي ( 2559علددي عبددد اهلل فددار  ) -299

، املسددار للدراسددات واالستشددارات والنشددر، 0858-0611تيياريخ الخليييا العربييي 
 الشارقة.
د العخقييات العمانييية الفارسييية فييي عهييد دوليية آل بوسييعي( 6000___، ) -298

 ، املسار للدراسات واالستشارات والنشر، الشارقة.6، ط0740-0870
عيييييري وتقيييييييم ، 6001-6006(، مملكدددددة البحدددددرين 6001عمدددددر احلسدددددن ) -295

 ، مركن ابلي  للدراسات اإلسرتاتي ية، لندن.ألحداث عالم مئى ورؤية مستقبلية
-0811التطور السياسي للبحرين ( 2552عمر بن صاحل العمرز ) -280

 ، دار الفكر، بريوت، لبنان.0892
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تاريخ البرتغاليين فى الخليا العربي: ( 2552عيس  أما )ترمجة( ) -282
 ، البحرين.مبكرات دوارتي بربوسا وجون هيونان ليخوثن ومقالة تشالزبوكر

 

 )غ(
الربتغاا يف البحار -( "الصراع البحرز العماين2588 امن حممد رمي  ) -286

 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2588، يوليو 21، عقةمجلة الوثيالشرقية"، 
 

 )س(
-0783تاريخ البحرين السياسي (، 2581فائق محدز بهبوب ) -281

 منشورات ذاتالسالسق، الكويت. ،0871
ودورها  2892( "احلملة العثما ية عل  شرق اجلنيرة العربية عام 2552ددد، ) -284

، مركن 2552، يوليو 10، عمجلة الوثيقةقة"، يف تشكيق القو  السياسية يف املنط
 الوثائق التارخيية، البحرين.

عدن والسياسة البريطانية في البحر األحمر ( 2592فاروق عثمان أباظة ) -289
 ، منشورات اهليملة املصرية العامة للكتاب، القاهرة.0839-0908
ا العربي تجارع السخح في الخلي( 6004فابمة حممد سليمان الفرحيي ) -282

 ، دار املل  عبد العنين، الريات.0879-0904
( "البحرين لؤلؤة ابلي  العريب واألبماع 2586فالق حسا الرباك ) -289

 (.2586) 6، ع24، ممجلة الخليا العربيالفارسية"، 
( "الت ارة يف عمان خالل عهد أمحد بن 2554فالق حممد احلسي  ) -288

 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2554اير ، ين64، عمجلة الوثيقةسعيد"، 
-2945( "عالقات عمان ابار ية خالل عهد أمحد بن سعيد )2559ددد، ) -285

 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2559، يوليو 68، عمجلة الوثيقة("، 2981
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( "التنافس الربيطاين األمريكي حول امتياز النفط يف عمان 6000ددد، ) -250
، مركن الوثائق التارخيية، 6000، يناير 19، عمجلة الوثيقة("، 2566-2519)

 البحرين.
مجلة "، 2521( "موقف بريطا يا من ثورة اإلمامة يف عمان عام 6000ددد، ) -252
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.6000، يوليو 18، عالوثيقة

ة األسلحة يف عمان ( "الصراع الربيطاين الفر سي حول جتار 6006ددد، ) -256
، مركن الوثائق التارخيية، 6006، يناير 42، عمجلة الوثيقة"، 2500-2524
 البحرين.
( "صورة من النشاط التبشريز يف ابلي "، 2559فابمة حسن الصايغ ) -251

 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2559، يناير 12، عمجلة الوثيقة
حرية العثما ية لد البحرية الربتغالية يف ( "معارك الب2550فاحل حن ق ) -254

 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2550، يوليو 29، عمجلة الوثيقةابلي  العريب"، 
 ، اجملمع الثقايف، أبو ظيب.العرب والبرتغال في التاريخ( 2559ددد، ) -259

"، ( "االدعددداهات الفارسدددية حدددول البحدددرين2586فتدددول عبدددد احملسدددن ابدددرتش ) -252
 (.2586) 2، ع24، م مجلة الخليا العربي

القبيلة والدولة في البحرين: تطور نظام ( 2581فؤاد اسحاق ابورز ) -259
 ، معهد اإلمناه العريب، بريوت.السلطة وممارستها

( "االسرتاتي ية العثما ية يف الثلث األول من القرن 2556فؤاد شهاب ) -258
، مركن الوثائق التارخيية، 2556يوليو ، 62، عمجلة الوثيقةالساد  عشر"، 

 البحرين.
، مكتبة تطور االستراتيجية األمريكية في الخليا العربي(، 2554ددد، ) -255

 فبراوز، البحرين.
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-0520تاريخ النفوذ البرتغالي في البحرين (، 6001فوزية اجليب ) -600
 ، بريوت.0612
ابلي  العريب إبان الغنو  ( "األولاع اال تماعية يف2554فوزية العطية ) -602

 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2554، يوليو 62، عمجلة الوثيقةالربتغاا"، 
 

 )ك(
مجلة ( "دولة مسقط يف ابلي  وشرق إفريقيا"، 2558كالفا آلا )  -606
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2558، يوليو 14، عالوثيقة
( "شددددددددبخت اجلنيددددددددرة العربيددددددددة يف ابددددددددرائط احملفوظددددددددة 6001كراسددددددددنيكوفا، و. أ. )  -601

، مركدددن الوثدددائق التارخييدددة، 6004، يوليدددو 44، عمجلييية الوثيقيييةباألكادغيدددة الروسدددية"، 
 البحرين.
( "مشروع خطة عثما ية يف التصدز للبماع 2585الكراز القسنطي  ) -604

، يوليو 29، عالوثيقة مجلةاالستعمارية يف ابلي  العريب أواخر القرن التاسع عشر"، 
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2585
 )ل(
عاما  من يوميات املقيم  266( "صور من ابلي  عمرها 2589لويس بيللي ) -609

، مركن 2589، يوليو 22، عمجلة الوثيقة"، 2824الربيطاين يف ابلي  العريب عام 
 الوثائق التارخيية، البحرين.

، ترمجة عيس  أما، لة ىلى الرياي واألورا  الخاصةرح( 2552___، ) -602
 مؤسسة األيام، البحرين.

 

 )م(
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مجلة ( "جتار كو رات والت ار العرب"، 2551ماكرا د مهتا وشريين مهتا ) -609
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2551، يوليو 61، عالوثيقة
، الشركة العربية زايدنابغة البحرين: عبداهلل ال( 2596مبارك ابابر ) -608

 للوكاالت والتوزيع، البحرين.
، 0940-0847القاضي الرئيس الشيخ قاسم بن مهزع ( 2599ددد، ) -605

 البحرين.
 ، )د.ن.(مقدمة في التطور الفكري لمثقفي البحرين( 2598ددد، ) -620
ن ( "يف تاريخ التطور الفكرز ملثقفي البحرين خالل الربع األول م2582ددد، ) -622

 6، ع21، ممجلة الخليا العربيالقرن العشرين من خالل أحداا تل  الفرتة"، 
(2582.) 

 ، وزارة اإلعالم، البحرين.ناصر الخيري األديب الكاتب( 2586ددد، ) -626
، 9، عمجلة الوثيقة"، 2548-2521( "الطباعة يف البحرين 2584ددد، ) -621
 ن.، مركن الوثائق التارخيية، البحري2584يوليو 
 ،0904-0504الدولة العثمانية والشر  العربي ( 2551حممد أ يس ) -624

 مكتبة األجنلو مصرية، القاهرة.
، الشركة العربية لمحات من الخليا العربي( 2590حممد  ابر األ صارز ) -629

 للوكاالت والتوزيع.
الكويت"، ( "تاريخ احلركة الدغقرابية يف ابلي  العريب: البحرين و 2580ددد، ) -622

 (، بغداد.2580) 29، ع مجلة المؤرخ العربي
( "عوامق سقوط احلكم الربتغاا يف ابلي  2556حممد حسن العيدرو  ) -629

، مركن الوثائق 2556، يناير 60، عمجلة الوثيقة"، 2290-2266العريب 
 التارخيية، البحرين.
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 اإلحساه وقطر عام ( "املوقف الربيطاين من التوا د العثماين يف2559ددد، ) -628
، يوليو 68، عمجلة الوثيقة، دراسة وثائقية من خالل املراسالت الربيطا ية"، 2888
 ، مركن الوثائق التارخيية، البحرين.2559
 ، العا.تاريخ الخليا العربي الحديث والمعاصر( 2552ددد، ) -625
سسة ، املؤ حكايات من زمن البرتغاليين( 6002حممد محيد السلمان ) -660

 العربية للدراسات والنشر، بريوت.
( "اإلصددالل السياسددي يف البحددرين : امل هددر والداللددة" ، 6002حممددد خليفددة ) -662

 .6002، ربيع  69، مركن ابلي  للدراسات االسرتاتي ية، العدد شؤون خليجية
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