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رأي

أهــل امل ــدن ،وطــرحــوا قيمًا أخالقية ونظمًا
جديدة لإلنتاج.
ففكرة أنهم قوم لقاح يملكون أقدارهم وال
يملكهم شيء ،ستلهم الكثير من الحركات
ال ـثــوريــة فــي مـنـطـقـتـنــا ،وس ـي ـشــارك هــؤالء
ال ـ ـبـ ــدو فـ ــي ث ـ ـ ـ ــورات وح ـ ــرك ـ ــات ال ـع ـص ـي ــان
الـ ـج ــذري ــة الـ ـت ــي ح ــدث ــت ف ــي اإلسـ ـ ـ ــام ،مــن
الـ ـق ــرامـ ـط ــة إلـ ـ ــى املـ ـشـ ـعـ ـشـ ـع ــن .ومـ ـ ــن ه ـنــا
كانت شـهــادة امللك اآلش ــوري املبكرة حول
هـ ــؤالء ال ـق ــوم ال ــذي ــن ال يـخـضـعــون لـحــاكــم
وال ض ــري ـب ــة ،اع ـت ــراف ــا م ــؤمل ــا ب ـت ـحـ ٍّـد أمـنــي
واقتصادي سيؤرق كل امللوك والسالطني
ب ـعــده .سـنـعــود إل ــى ه ــذه النقطة فــي مقال
آخر.
الـجـمــال وقــدرت ـهــا الـكـبـيــرة عـلــى عـبــور كل
الصحاري مكنت أهل الجزيرة العربية من
تــواصــل بعضهم مــع بـعــض ،مــا سيساهم
الحقًا «بتعريبها» ،حيث لم يكن كل أهلها
عربًا كما يعتقد.
وف ـ ـ ــي نـ ـف ــس ال ـ ــوق ـ ــت مـ ـث ــل ظ ـ ـهـ ــور الـ ـع ــرب
وجـمــالـهــم لـلـحـضــارات «ال ـشــرق ـيــة» فرصة
إلعادة إنتاج نفسها سياسيًا .فالعرب في
النهاية هــم أبـنــاء املـشــرق الـقــديــم بشهادة
الرقم الطينية اآلشورية .وورث هؤالء مثل
غـيــرهــم الـكـثـيــر م ــن ت ــراث املـنـطـقــة الـقــديــم.
وبـفـضــل جـمــالـهــم وتـنـظـيـمـهــم الـعـشــائــري
الصحراوي نجحوا كما الحظ ابن خلدون،
ب ــاق ـت ـح ــام م ــدن ـن ــا وإنـ ـش ــاء أخ ـ ــرى ج ــدي ــدة
وبــإس ـقــاط ال ـســاالت ال ـفــاســدة والضعيفة
والحلول محلها ،مؤسسني إم ــارات ودول
قوية وغنية .وهــذا بالضبط ما حصل في
الحضر ،وتدمر ،والرها وحمص والبتراء
والـ ـحـ ـي ــرة وبـ ـص ــرى وال ـج ــاب ـي ــة وامل ــوص ــل
وحلب الحمدانيتني وغيرها الكثير.

اقتصادية الجمال
يفتتح بولييت كتابه املمتع الجمل والعجلة
بتذكيرنا بتصور شائع ،لكنه مغلوط ،هو
أن العجلة هي واحدة من أذكى االختراعات
ال ـب ـشــريــة ،أم ــا الـجـمــل فـهــو واح ــد م ــن أكـثــر
مـخـلــوقــات ال ــرب خــرقــا .وص ــار الـحـكــم على
تـقــدم املـجـتـمــع وال ـح ـضــارة بـعــدد الـعــربــات
أو استعمالها بــدل ال ــدواب وحــدهــا .وصار
بعضنا ي ـمــارس مــازوش ـيــة ال طــائــل منها
لـلـنـيــل م ــن ح ـضــارت ـنــا ع ـلــى أن ـه ــا ح ـضــارة
أع ـ ــراب وإبـ ــل وخ ـي ــم ،غ ـيــر مـ ــدرك مـعـنــى ما
يقول.
ٍّ
يناقش بولييت بتأن كيف اختفت العربات
مقابل الجمال في العالم القديم ،ويعزو ذلك
ببساطة إلى قوة الجمل وعمليته كوسيلة
نقل وحرب وتفوقه على العربات وعلى كل
دواب النقل األخرى .ولدينا على األقل أربع
ت ـقــاريــر عـسـكــريــة لــوجـسـتـيــة ،ع ــن أفضلية

العربات اختفت في الفترة
الممتدة من القرن الرابع
ميالدي والسابع ميالدي

ال ـج ـم ــال ع ـل ــى الـ ـثـ ـي ــران والـ ـبـ ـغ ــال وال ـخ ـيــل
والعربات في النقل من ثالثة جيوش حديثة
ه ــي الـبــريـطــانـيــة وال ـفــرن ـس ـيــة ف ــي أفــريـقـيــا
الـقــرن  19والجيش األمـيــركــي فــي الــواليــات
الجنوبية .وكلها تؤكد النقاط التي أوجزها
امليجور البريطاني ليونارد باختصار:
 )1ال ـســرعــة ف ــي ال ـحــركــة ب ـغــض ال ـن ـظــر عن
الظروف البيئية القاسية.
 )2ق ــوت ــه ف ــي ال ـح ـم ــل والـ ـج ــر ض ـع ــف ق ــوة
الثيران والبغال.
ً
 )3قدرته على قطع ما بني  25-20ميال ،وهي
ً
أكبر مــن قــدرة ال ــدواب األخ ــرى (الـثــور مثال
 9أميال).
 )4ق ــوت ــه ال ـت ــي تـمـكـنــه م ــن ال ـق ـي ــام بــأرب ـعــة
أضعاف الرحالت واألعمال التي تقوم بها
غ ـي ــره م ــن ال ـ ـ ــدواب ض ـمــن ح ـيــاتــه الـطــويـلــة
نسبيًا.
 )5صبره على العطش والجوع.
 )6ال تـعـصــى عـلـيــه األنـ ـه ــار وال ال ـج ــداول
وال ال ـه ـضــاب وال ال ـط ــرق الـضـيـقــة بعكس

العربات.
 )7ال يتطلب أي صيانة وال عناية خاصة،
بعكس العربة املعرضة للكسر والصيانة
واألخشاب والنقل.
 )8وأخ ـي ـرًا يستطيع رج ــل واحـ ــد ق ـي ــادة 6
ج ـمــال مـحـمـلــة بــالـبـضــائــع ودون مـشــاكــل،
ولكنك بحاجة في حالة الثيران والعربات
إلــى رجــل لكل ثــوريــن -p23 ,1975 :Bulliet
.))24

المنافسة التدمرية الساحلية
س ـنــأخــذ ح ــال ــة ل ـل ـقــوانــن ال ـت ــدم ــري ــة ،الـتــي
تعطينا صورة عن طبيعة الصراع التجاري
واالجتماعي بني أهل اإلبل والعربات .تميل
الـقــوانــن الـتــدمــريــة بــوضــوح إل ــى مصلحة
أه ــل ال ـبــاديــة واإلبـ ــل مـقــابــل ال ـعــربــة ،فــأهــل
تــدمــر ونخبتها على مــا يـبــدو ،كــانــوا على
منافسة شديدة مع أهل الحواضر الشامية
القريبة والساحلية.
ّ
يــرى بولييت وآخ ــرون أن التدمريني سنوا
ق ــوان ــن تـ ـح ـ ّـد م ــن م ـش ــارك ــة أهـ ــل ال ـســاحــل
(وه ـ ـ ـ ــؤالء ك ــان ــوا تـ ـج ــارًا ب ـع ــرب ــات ت ـجــرهــا
الثيران) في التجارة املتجهة شرقًا وجنوبًا
عـبــر ال ـبــاديــة .ال أسـتـبـعــد شخصيًا وجــود
مثل هذه املنافسة والنفور بني أهل الساحل
وتدمر ،ولكن في تصوري إن عملية الجمل
ورخصه هو ما شجع وحسم املنافسة بني
أه ــل ال ـســاحــل وال ــري ــف وال ـب ــادي ــة ملصلحة
األخيرين وإبلهم.
لنعد إلــى قــانــون مــرور القوافل بتدمر عام
 137م ،ال ــذي فيه أن على كــل حمولة عربة
ضريبة مساوية لحمولة  4جمال .ولنفهم
ذلك بنحو أفضل ،علينا العودة إلى قانون
ّ
روم ــان ــي سـ ــن عـ ــام  301مـ ـي ــادي ملـعــالـجــة
اضـطــراب األسـعــار واملـعــاشــات فــي األقاليم
الشرقية لإلمبراطورية .وجاء فيه أن هناك
رسـمــا ضريبيًا بقيمة  20ديـنــارًا رومانيًا،
لكل عربة يجرها ثوران بحمولة  1200رطل
رومــانــي تـمـ ّـر بـتــدمــر ،ذلــك مقابل  8دنانير
رومانية لكل جمل بحمولة  600رطــل ّ
يمر
باملدينة ذاتها .))p20 ,1975 :Bulliet
أي إنــه فــي كلتا الحالتني ،كــانــت الضريبة
أقــل وفــق القانون الروماني ب ــ ،%20وقرابة
الضعف في حالة القانون التدمري ملصلحة
أص ـح ــاب اإلبـ ــل مـنـهــا ألص ـح ــاب ال ـعــربــات.
وب ــذل ــك ي ـك ــون أه ــل ال ـب ــادي ــة ذوي أفـضـلـيــة
واض ـح ــة ع ـلــى أه ــل ال ـســاحــل وس ــائ ــر امل ــدن
الشامية األخرى.
هنا يـقـ ّـدر بولييت أن الـعــربــات اختفت في
ال ـف ـتــرة امل ـم ـتــدة م ــن ال ـق ــرن ال ــراب ــع م ـيــادي
والـســابــع م ـيــادي فــي مـنــاطــق مختلفة في
املـ ـش ــرق وشـ ـم ــال أف ــري ـق ـي ــا ،أي ق ـبــل الـفـتــح
اإلسالمي بقرون (نفس املصدر ،ص ،)27ما
قضى على العربات ّ
وهمش دورها في النقل
والتجارة والحرب .مع ذلك يؤكد بولييت أن
القوانني «الجائرة» واملتحيزة لإلبل مقابل
العربات قد ساهمت في الحد من العربات،
إال أن ما حسم املنافسة هو فعالية الجمال
وقلة تكاليفها التي ّ
مر ذكرها.

خالصة
يمكن ال ـقــول ،إن ك ــان اإلس ــام ث ــورة الـعــرب
الكبرى ،فــاإلبــل كانت ثورتهم األول ــى التي
بـفـضـلـهــا ع ــا ن ـجــم الـ ـع ــرب ألول مـ ــرة بني
األم ــم .ون ــادرًا مــا احتكر قــوم تربية حيوان
ّ
وبفضله بزوا غيرهم من شعوب كما حصل
مع العرب .ومن حسن حظنا أن بعضنا لم
يتنكر تـمــامــا ل ـل ـمــوروث ،فبقي ذك ــر قــوافــل
اإلب ـ ــل ف ــي ال ـش ـعــر امل ـغ ـنــى ح ـيــا إلـ ــى ال ـي ــوم.
وجـلـكــم ي ـعــرف قـصـيــدة ال ـشــاعــر الـعـبــاســي
م ــان ــي املـ ــوسـ ــوس (ت 859م) الـ ـت ــي أداه ـ ــا
ناظم الغزالي وصباح فخري:
ّالفنانان ُ
ُ
عيسهم
الصبح،
بيل
ق
ملا أناخوا،
ِ
ُ
َّ
وحملوها وسارت بالهوى اإلبل
عرج كي ِّ
يا حادي العيس ِّ
أودعها
ِ
ُ
َ
ترحالك األجل
العيس في
يا حادي
ِ
ومع تقدم الزمن ولد تراث غنائي جديد في
الـعــراق ،حيث حل وحــش جديد في مخيلة
الشعراء محل اإلبــل ،سيحمل املعشوق إلى
املجهول ،أال وهو القطار .الذي ذكره الشاعر
مظفر الـنــواب في قصيدته الخالدة (الريل
وحـ ـم ــد) ال ـت ــي غ ـنــاهــا ال ـف ـن ــان يـ ــاس خضر
وال ـتــي تسجل انـتـقــال الــوعــي الـشـعـبــي من
عصر اإلبل إلى عصر القطارات:
مرينا بيكم حمد واحنا بقطار الليل
وسمعنا دق قهوة ،وشمينا ريحة هيل
* باحث عراقي
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علي الديري يطرح سؤال بريطانيا الكبير
العام  :1923من هو البحريني؟
صالح شهاب *
رغــم كــون علي الــديــري أحــد مــن نالهم انتقام إسقاط
ّ
ّ
فرضية
الجنسية من السلطات الحاكمة ،فإنه لم يدر
ك ـتــابــه ال ـجــديــد «م ــن ه ــو ال ـب ـحــري ـنــي» ح ــول ال ـهــويــات
ّ
واألص ــول ،وال السكان األصليني ،رغــم سهولة تقديم
طــرح كـهــذا ،ورغــم وجــود بيئة خصبة لتلقيه وليثير
ً
فيها جدال لم يهدأ يومًا.
يـقــوم كـتــاب «مــن هــو البحريني؟» على فهم األســاس
التاريخي الــذي ولــد منه «البحريني» املعترف بــه من
«الــدولــة» والقوى الكبرى في العالم ،ومعرفة سياقاته
امـ ـت ــدادات ــه وم ــآالت ــه .س ـي ـكــون م ـخ ــاض ه ــذه الـ ـ ــوالدة،
وتجاوزها لعقدة «االعتراف» ،والتوافق التاريخي عليها
بني الجماعات السياسية برعاية السلطة البريطانية،
امل ــدخ ــل الـتـلـقــائــي ل ـق ــراءة ت ــاري ــخ تــأسـيــس ال ــدول ــة في
ّ
البحرين؛ الدولة التي شكلت في وجهها الحديث بعد
عزل البريطانيني حاكم البحرين عيسى بن علي في
الـعــام  ،1923اإلط ـ َـار الـجــامــع ال ــذي أمـكــن أن يــولــد هذا
البحريني تحت ّقبته.

سؤال الهوية والوجود
من أنــت؟ ومــاذا لك في هــذا البلد؟ ومــا صفة وجــودك
فيها؟ ومن يحكمه؟ وإلى أي عدالة يجب أن تخضع؟
حتى العام  ،1923وفي ظل ما ّ
سماه املقيم السياسي
البريطاني «نظام الال حكم» ،لم يكن لهذه األسئلة أي
إجابات ،فطرحت بريطانيا سؤالها األساسي الكبير:
من هو البحريني؟ قد يكون سؤال مثل هذا غريبًا جدًا
على أي ّأمة ،حتى لو كانت تحت نير االستعمار الذي
ربما لم يكن يحاول إال تنظيم أموره ومصالحه فيها،
ّ
ّ
لكنه ،في البحرين ،كان واقعًا وحقيقة اعترف بها الكل.
ّ
جماعات كثيرة ومنقسمةّ ،
هويات متعددة ،طبقات ّمن
ّ
الشيوخ واألتباع واملسخرين ،واألهم حكم غير منظم
ال يعترف إال بأتباع الشيخ ،ونار تحت الرماد .جعلت
ه ــذه ّ الـفــوضــى س ــؤال «م ــن هــو الـبـحــريـنــي؟» شائكًا
ّ
ومعقدًا ومركبًا على سلطة استعمارية مثل بريطانيا.
ّ
شكلت ّ
مهمة تعريف البحريني ّأول أساسات الدولة
ملاذا
الحديثة وأسئلتها؟ وكيف كان شكل الدولة ومستقبلها
بحسب مــا رسـمــه الـبــريـطــانـيــون؟ إلــى أيــن انتهى هذا
ّ
تمخض عنه من ّ
تحول تاريخي
التعريف حينئذ؟ وماذا
كبير؟ وملــاذا تملي علينا اللحظة التي نعيشها اليوم،
وه ــي لحظة يــوشــك فيها مـفـهــوم الـبـحــريـنــي أن يفقد
ّ
ذلك؟
معناه الوجودي والتاريخي ،أن نعرف كل
ً
ملاذا كانت تلك الدولة قبل مائة عام أكثر حداثة ّ
وتقدمًا
من َشكل الدولة اليوم؟ و«ملــاذا بات يسهل اليوم كسر
املــواطـنــة البحرينية؟» ،أيــن تلك الــدولــة الـتــي ّأس ــس لها
البريطانيون ّ
بالقوة والهيمنة؟ وأيــن ذهبت وعودها
والخط التاريخي املرسوم ّلها في وثائقهم
كنموذج للخليج؟ كيف نظر
البريطانيون ألطروحة
اململكة الدستورية منذ
نـهــايــة الـعـشــريـنـيــات؟
وكيف تم القضاء على
هــذه األح ــام حــن كانت
ُ
«رغبة امللك أكبر من رغبة
اململكة»؟ كما يقول الكاتب.

قراءة
البحريني
ّ

في

التاريخ

ت ـ ـقـ ــوم فـ ــرضـ ـ ّـيـ ــة ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب ع ـلــى
أن مـشـكـلــة ال ـب ـحــريــن الـتــاريـخـيــة
ال ـت ــي بـلـغــت ح ــد ع ــدم «االعـ ـت ــراف»
ّ
بالبحريني ،هي أن الدولة لم «تستقل»
بـشـخـصـيـتـهــا ع ــن ش ـخــص ال ـحــاكــم،
َّ
و«ظل هذا الحاكم يقاوم استقالل الدولة،
ورفض جميع محاوالت إصالح الدولة من
 1904حتى ّتم عزله في  ،1923وأراد أن يكون شخصه
ال ـطــرف املهيمن فــي كــل ش ــيء» .ي ـقـ ّـدم الــديــري ق ــراءة
روائية ألحداث الربع األول من القرن العشرين ،ويعيد
سردها بشكل ممتع ،معتمدًا في األساس على روايات
تاريخية تـخــرج إلــى الـنــور للمرة األول ــى عــن أرشيف
ّ
يسجلون كل
الــوثــائــق البريطانية .كــان البريطانيون
شيء ،بما فيه حركة عصا الشيخ وفداويته.
ً
فضال عن األرشيف ،يعضد الكتاب روايته املتماسكة
بكتابني ّ
ملؤرخني عاصرا تلك املرحلة ،وكان ألحدهما
دور فيها ،وهما :ناصر الخيري ،صاحب كتاب «قالئد
النحرين فــي تــاريــخ الـبـحــريــن» ،ومحمد علي التاجر
صاحب كتاب «عقد الآلل في تاريخ أوال».
ّ
َّإن الـخــوض فــي مواضيع الكتاب لــن يكف عــن إذهــال
القارئ الــذي سيظل يتساءل عن العالقة بني كل هذه

ّ
املــواض ـيــع وسـ ــؤال ال ـك ـتــاب ،وه ــو م ــا يـفــكــك ال ـصــورة
الغريبة التي انعطف بها تاريخ البحرين الحديث في
العام  ،1923فكيف انبثق كل ما ُبني في العشرينات
من هذا السؤال تحديدًا؟ وكيف ّ
تحول هذا السؤال إلى
سؤال السياسة والجغرافيا والحكم؟
«ل ــم يـكــن مـطــروحــا عـلــى ه ــؤالء الــذيــن يعيشون على
ً
أرض البحرين فعال سؤال «من هو البحريني؟» ...في
تلك الفترة ،لم يكن هناك قانون ،ولو كان شكليًا ...كان
هناك نظام سخرة ،تمايزات بني من ينتمي إلى قبيلة
وبني من ال ينتمي إلى قبيلة ،تمايزات بني من ينتمي
جنسية أجنبية وبني املحلي».
إلى ّ ً
مستغلة تململ السلطات البريطانية من طريقة إدارة
حــاكــم ال ـب ــاد ،ومـحــاوالتـهــا الـسـيـطــرة عـلــى األوض ــاع
والـحـفــاظ على مصالحها ،بعد ح ــوادث الـعــام ،1904
«خــاضــت الـقــوى االجتماعية صــراعــات ليكون هناك
قانون ،ولتنشأ عدالة ،ولكي يتم االعتراف بأبناء الوطن
بشرًا متساوين».
ّ
لم يكن هناك حراك واحد تمخضت عنه نتيجة واحدة.
ّ
كــانــت أح ــداث مــركـبــة ج ـدًا امـتــدت ألكـثــر مــن  30عامًا
وتقاطعت فيها العديد من الظروف .خالل ذلك الوقت،
تحرك البريطانيون على أكثر من صعيد ،بل وأصدر
ً
ال ـتــاج الـبــريـطــانــي بـنـفـســه مــرســومــا مـفـصــا خــاصــا
بالبحرين :مرسوم البحرين امللكي .1913
حــاول البريطانيون عمل الكثير لتنظيم الفوضى في
البالد وضمان االستمرار من االستفادة من موقعها
ومـ ــواردهـ ــا ،ب ـمــا فـيـهــا ّ ال ـق ــوى ال ـعــام ـلــة ف ـي ـهــا ،لكنهم
اصطدموا بعناد وتصلف ال ُيحتمل مــن عيسى بن
علي« .عارض الحاكم مشروع إنشاء البلدية ،وتأسيس
املحاكم املدنية ،ورفــض العرائض الشعبية ومشاريع
اإلص ــاح الـسـيــاســي .وجــدهــا خلعًا لعظمة شخصه،
وت ـن ـص ـي ـبــا ل ـع ـظ ـمــة ش ـخ ـص ـيــة اع ـت ـب ــاري ــة (م ـج ـلــس،
مــؤسـســة ،شـعــب ،دولـ ــة)» .انتهى األم ــر بـعــزل الحاكم
عيسى بن علي ،وانتهت ّ
مهمة تعريف البحريني إلى
صيغ قانونية ومجالس بلدية ومجالس عرفية وإدارات
ّ
بيروقراطية ،شكلت أول أساسات الدولة الحديثة ،وكان
ذلــك بخطة واضـحــة قــرأ تفاصيلها املقيم السياسي
البريطاني بنفسه في خطاب العزل.
ه ـك ــذا ،ي ـقــول ال ـك ـتــابُ ،ولـ ــد ت ـعــريــف ال ـب ـحــري ـنــي ،م ــارًا
بتأسيس بـلــديــات ومـجــالــس وإدارات ،وس ـ ّـن قــوانــن،
وتـغـيـيــرات فــي ه ــرم السلطة مــن رأس ـهــا إل ــى عقبها،
ً
فضال عن إعــادة تأسيس النظام القضائي وسلطات
األمــن ،وما وازى ذلك من إصالح للنظام االقتصادي،
عـلــى رأس ــه مـســح األراضـ ــي ،والـسـيـطــرة عـلــى الـســوق
وامليناء والجمارك ،وتنظيم بيت الحكم السياسي.

الوثائق البريطانية :مصدر الرواية
ي ـ ـتـ ــزامـ ــن صـ ـ ـ ـ ــدور كـ ـ ـت ـ ــاب «مـ ـ ـ ــن هــو
ال ـب ـحــري ـنــي؟» م ــع صـ ــدور امل ـج ـلــدات
ّ
الست األولــى من الترجمة العربية
ّ
ل ـس ـجــل ال ـب ـحــريــن ف ــي أرش ـيــف
الوثائق البريطانية التي كانت
مـ ـص ــدر الـّ ـكـ ـت ــاب ّوروايـ ـ ـت ـ ــه،
بحكم اطــاع املؤلف عليها
قـ ـب ــل ص ـ ـ ــدوره ـ ـ ــا« .ل ـق ــد
جـ ـ ـ ـ ــرى ت ـ ـغ ـ ـي ـ ـيـ ــب ه ـ ــذا
األرشيف من التاريخ
الــوط ـنــي ،وم ــا زالــت
ه ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ــوثـ ـ ــائـ ـ ــق
م ـح ـظــورة ،وهــي
عرضة لالجتزاء
والـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــوظـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــف
املغلوط والتزوير،
ومـ ــا كـ ــان ل ـه ــذه الـ ــدراسـ ــة أن
ت ـكــون ل ــوال أن تــوافــر لـهــا ألول م ــرة ترجمة
كاملة لهذه الوثائق عبر مشروع مركز أوال للدراسات
والتوثيق».
جعل األرشيف ،بوثائقه التي أمكن االطالع عليها
لقد ً
مترجمة للمرة األولى ،من رواية الكتاب فتحًا جديدًا في
ُ
أغوار تاريخ هذه البالد .هنا ،ستسرد معلومات للمرة
األول ــى ،وستكتمل صــورة أح ــداث وقصص تاريخية
حلقاتها مفقودة ،وسنسمع رواية التاريخ
معينة كانت
ُ
مقروءة على لسان أصيب به.
(اس ــم الـكـتــاب :مــن هــو البحريني؟ بـنــاء الــدولــة
وصـ ــراع ال ـج ـمــاعــات الـسـيــاسـيــة /1929-1904
الناشر :مركز أوال للدراسات والتوثيق ،لبنان،
الـطـبـعــة األولـ ــى /2017 ،ع ــدد الـصـفـحــات372 :
صفحة)
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