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تقديم

النعيمي محمد عبدالرحمن

 ، الدستورية الحركة في كمناضل موقعه ومن ، البريطانية الوثائق خالل من
 مطلع من الممتدة للفترة البريطانية للوثائق قراءة الشهايي سعيد الدكتور يقدم
 في المكثف البريطاني الوجود شهدت التى الفترة وهي ، االستقالل الى القرن

 اال ، القانوني الصعيد على البريطانية الحماية تحت البالد كانت حيث البحرين
 الميجر من البريطانيين، والمستشارين المعتمدين قبل من داخليا تدار كانت انها

 حتى االستعماري دوره يواصل الذي هندرسون ايان الى بلكريف وتشارلز ديلي

.الحاضر الوقت

 من الساحقة الغالبية بين للصراع رؤيته الشهايي سعيد الدكتور يقدم
 مطلع في السنية القبائل من وحلفائها الحاكمة واالسرة )الشيعة( المواطنيين

 في نشأت التى الصراعات حول السائد السياسي التحليل ينتقد حيث القرن،

 على بن عيسى ازاحة في البريطانيين اسهام الى وادت القرن من الثاني العقد
 التي المأساوية االوضاع الى باستفاضة يتطرق إذ مكانه حمد ابنه وتنصيب

 البحرين جزر اقدامهم وطأت ان منذ الخليفة االسرة حكم تحت الشيعة عاشها

 وبالتالى الثانية الدرجة من البحرين شعب واعتبروا فاتحين، انفسهم واعتبروا
 وبحكم الطلب تحت انهم على الشيعة المواطنين مع اليومي سلوكهم اقاموا

. الحاكمة االسرة حيال فيه مشكوك والئهم ان او السخرة

 العرب السكان حيث ، البحرين في المذهبية االوضاع مسألة الى يقودنا هذا

 الطبيعية، البحرين لشيعة امتداد وهم القرمطية، الدولة منذ الشيعة من االصليين
 على الطائفتين يين االتفاق ومدى الجزر هذه في المذهبية الصراعات ومسألة
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. الحاكمة االسرة وضد البريطانيين ضد الصراع قضايا

 يقف بل الحساسة، القضايا هذه معالجة من اليتهرب الموضوعي التحليل ان
 واالجتماعية القبلية الفئات سائر موقف ويكشف اسبابها، ليبين عندها

 ونوعية افراده، بين التمايزات نوعية وبالتالى المجتمع تطور ضوء على والطبقية
 الكثير شهد قد االسالمي العريي المجتمع ان المعروف فمن فيه. الموجود الصراع

 عن عبرت احزاب الى الناس وانقسم واالجتماعية، السياسية الصراعات من
 هذه انقسمت ثم ، والخوارج والشيعة السنة من شتى مذاهب في نفسها

 ورؤيا مادية مصالح عن ايضا عبرت اخرى مذاهب الى الكبرى المذاهب
 المجتمع بناء في الفكرية الصراعات وهذه ، والدين الدنيا امور الى فكرية
 المعارضة الحركات تكون بحيث التحتي، المجتمع بناء مع تتفاعل كانت الفوقي

 المذهبي الوالء يتغير وبالتالى المجتمع، في المضطهدين من المزيد تستقطب
 كانت لقد الحاضر، وقتنا في الحزية االنتماءات تتغير كما والجماعات فرادلال

 واليزال وكان السياسية، والوالءات الصراعات عن تعبيراً الدينية المذاهب
 كبيرة، بأعمال للقيام ودفعها الجموع تعبئة على قادراً بمذاهبه االسالمي الدين

 الذي باإلتجاه عظيمة دفع قوة إلى تتحول الجماهير بها تؤمن عندما فاألفكار

.عليها القائمون ينشده

 بان نرى فاننا االخيرة، القرون في البحرين، وضعية تفحص اردنا واذا
 في البرتغاليين طرد في المساهمة من ايران وتمكنت الشيعة، من كانوا سكانها

 الوقت، ذلك منذ البحرين جزر على الحماية وفرض عشر السادس القرن
 ولم بوشهر، لحاكم الضرائب وتدفع البالد في حاكمة مذكور آل اسرة وكانت

 يدينان الطرفان كان حيث والمحكوم الحاكم يين مذهبية اشكالية هناك يكن

 الوالء او القبلي الوالء عن قوة اليقل المذهبي الوالء وكان ، !لجعفري بالمذهب
العشرين. القرن وفي الحقا برز الذي القومي

 فاتحين انفسهم يعتبروا ولم للبحرين فاتحين انفسهم خليفة اعتبرآل كيف
 في الكويت تركوا عندما عشر الثامن القرن في االخيرة على استولوا وقد لقطر

 الهجمات ويشنوا الزبارة، في ليستقروا عشر الثامن القرن منتصف
 . ١٧٨٣ عام عليها السيطرة استطاعوا حتى البحرين على العسكريةالمتكررة
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 اعتبروا هل وبالتالى ايضا؟ الشيعة ضد او الفرس ضد فاتحين انفسهم اعتبروا هل
 تحرير ام السابق السياسي او المذهبي الصراع من جزءا البحرين في صراعهم

االيرانية؟ السيطرة من منطقة

 هو يكن لم القومي العامل ولكن متداخلة، االمور كانت الفترة، تلك في
 ضد البحرين تحرير معركة قادوا خليفة آل بان القول يمكن بحيث الطاغي
 ليس الشيعي، البحرين شعب ضد الئفيا سلوكهم كان فقد وبالتالى ، الفرس

 فان وبالتالى . شيعة النهم بل اليدينوا، او اليران بالوالء يدينوا المواطنين الن
 المذهبي، اطارها عن عزلها اليمكن الفترة تلك في نشأت التى الصراعات

 سنية، كانت خليفة آل مع جاءت التى العرية القبائل ان تجاهل واليمكن
 الشيعة اراضي على االستيالء تريد السنية القبائل وكأن االمور برزت وبالتالى
 بأنهم آلخليفة الى الشيعة ينظر ان الطبيعي من وكان عليهم، سلطانها وتقيم

 من انتزعوها اي رهينة، االرض ووضعوا ، منهم السياسية السلطة انتزعوا
الشيعة. من مصادرة اي خليفية، اي اميرية، واعتبروها االصليين، سكانها

 المنصرم، القرن في الحاكمة االسرة افراد يين الصراعات طغت وحيث

 الرسمي التاريخ سجل فقد العرية)السنية(، الجزيرة شرق قبائل من وحلفائهم
 من بالرغم الفترة، تلك في للصراع الرئيسي المظهر واعتبرها الصراعات تلك

 االخرى االسالمية المذاهب من المواطنين وضد الفقراء ضد التحصى التي المظالم
 مضامين اكتسب قد الصراع ان اال العرية. الجزيرة شرق او البحرين في سواء

 خاص وبشكل المنطقة في البريطاني الدخول تزايد عندما القرن مطلع في اخرى
 عبدالعزيزآل بقيادة السعودية االسرة بروز وبحكم الموقع، بحكم البحرين، في

 وبالتالى مملكته، الى ليضمها البريطانية المحميات هذه الى تطلع الذي سعود
 الموقف يراقب البريطاني المعتمد وبدأ الداخلي، الصراع في العوامل تزايدت

 الطبيعي من وبات البريطانية، المصلحة ضوء على وتفاعالته والخارجي الداخلي
ايضا. مصالحها ضوء على تحالفاتها عن المتصارعة القوى تفتش ان

 ابقاء معها المرتبطة السنية والقبائل الحاكمة االسرة مصلحة من كان لقد
 بالفالحين والتحكم مركزية، سلطة انعدام من عليه ماهي على االوضاع
 القرن مطلع في محاسبة، دون الحاكمة االسرة افراد قبل من عموماً والمواطنين



 بحكم عليه ماهي على االوضاع ابقاء الغوص تجار مصلحة من وكان العشرين،
 الغواصين على يمارسونها التي والمظالم عليها يحصلون التي الكبيرة االمتيازات

 واصبح العبيد، مرتبة في الغواصين من الساحقة الغالبية وضعت التى الدرجة الى
 غواصين الفالحين من )والكثير والغواصين الفالحون يعيشه الذين االضطهاد

 واصبحت العمل ارباب قبل من مملوكاً الغواص بات حيث ، اليطاق ايض(
 ومعهم الغوص تجار اوجدها التي االعراف بحكم ايضا عيها مسيطراً أسرته

الحاكمة. االسرة

 فقد العشرسن، القرن من الثاني العقد في للتغيير تدفع كثيرة عوامل تضافرت
 القرى في حكاماً الحاكمة االسرة افراد وكان للغاية، ضعيفاً الحاكم كان

 المذهبي بالصراع الطبقي الصراع وتداخل فيها، المتواجدين واالحياء والبلدات
 جميع على ناداً تعيث كانت الحاكمة االسرة ان رغم كبيرة درجة الى

 الناس من االالف هناك بل الشيعة، من الغواصين كل يكن ولم المواطنين،

.الرقيق موجةشراء ضمن افريقيا من جلبوا او لهم القبائل الذين العادين

 ترتيب العادة الشيعة، يعيشه الذي الشديد التذمر وضعية البريطانيين واستثمر
 االخطار امام البحرين في اوضاعهم وتقوية مصالحهم يناسب بما االداري الوضع

 من وبات فيها، وجودهم تهدد كانت والتى الجزر بهذه المحدقة الخارجية
 خليفة. آل فرضها التى والضرائب المشينة الممارسات من كثرة الغاء الضروري

 يين الوضعية تعديل الى االصالحات عبر االنتقال وبالتالى الشيعة، على
 آل وحلفائهم البريطانيين قبل من والسيطرة االضطهاد في ومساواتهم الطائفتين

. خليفة

 ووضع ابنه وتنصيب الحاكم عزل العشرين: اصالحات جاءت لذلك
 بلكريف، تشارلز البريطاني، المستشار وجلب االداري، للجهاز االولى اللبنات
 به خاصة ملكية البالد فاعتبر البحرين، في الحديثة االدارة بناء اليه عهد الذي

 في الوطنية الحركة به اطاحت حتى الحقيقي الحاكم اصبح حيث ذلك، بعد
الخمسينات.

 االجتماعي البعد ذو الطائفي، بشكله الصراع يستمر ان ممكنا يكن لم

 القبائل التمارس حين في فالحين، الشيعة من الساحقة الغالبية )حيث الطبقي



 الزراعة من الناس وانتقال النفط، عالم البالد دخول ومع المهنة( هذه السنية
 وبروز واحد، عمل رب ضد المشترك العمل وبالتالى الصناعة، الى والغوص
 يكتسب وان فاكثر، اكثر المواطنين يلتحم ان الطبيعي من كان الحديث، التعليم
 للصراع، الطائفي المظهر قليالً ويتواري جديدة اجتماعية ابعاداً السياسي الصراع

 الخاصة الوضعية وحسب المصالح حسب متعددة، باشكال استمراره رغم
عليه. المتنازع للموضوع

 االستقالل، الى الثالثين من الممتدة الفترة طيلة االحداث برزت هكذا
 العارمة الموجة فيها ساهمت سياسية، طالية، عمالية، تحررية، اصالحية، مطالب
 كبرى كقوة االشتراكي المعسكر وبروز والعالمية، العرية القومي التحرر لحركة

 الوطنية الوحدة تمتين الضرورى من وبات العالمية، االمبريالية ضد الصراع في
 المذهبي الحق انكار دون والحزبية، المذهبية التفرقة، عوامل كل عن واالبتعاد

 لتحقيق الجهود كل صب ضرورة على والتأكيد للمواطن، الحزيي والحق

 وطني تالحم اروع البالد شهدت وهكذا البحرين. لشعب المشتركة االهداف
 نضال تقود ان الوطني االتحاد هيئة استطاعت عندما والخمسينات فيالثالثينات

 المستشار وطرد للبالد ودستور تشريعي مجلس على للحصول البحرين شعب
البالد. في والقانونية االدارية العامة، االوضاع وتحسين البريطاني

 التى البريطانية الوثائق يتفحص الكتاب ان رغم المسألة، هذه امام توقفنا

 خرج التى الخاصة للقراءة فقط ليست الفترة، تلك في البحرين احداث سجلت
 موقف انتقد حيث القرن، مطلع في للصراعات الشهاي سعيد الدكتور بها

 موقفا واعتبرها انذاك بريطانيا اقترحتها التي االصالحات من المثقفين من العديد
 الشيعة عاشها التي الكبيرة المظالم متجاهلة للسنة، طائفيةمتحيزة خلفية عن ينم

 برزت حيث الحاضر، الوقت في البحرين تعيشها التى للوضعية ايضا وانما آنذاك،

 التجديد اساس على وليس القديم، اساس على االسالمية السياسية الحركات
 انحسار وبالتالى المزدهرة، االسالمية العصور في االوضاع كانت كما المذهبي،
 طاغ بشكل والسنية الشيعية الحركات وبروز للشعب الموحدة الوطنية الحركات

 تقدم ان التستطيع حركات وهي ياًحال نشاهد كما السياسي المسرح على

. المواطنين كل فيه ينخرط الذي الشامل مشروعها



خاطئة. بطريقة الموضوع فهم يجب وال

 بل مذهبه، يغير واال عليه ولد الذي بالمذهب يدين ان مواطن كل حق فمن
 منه التخلص يصعب الذي رث اال مستوى الى يرقى مذهبه الى المواطن انتماء ان

 الصراع من اشكال الى االمر ويحتاج المواطنين، من الساحقة الغالبية قبل من
 فيها، انفسهم وجدوا التى المذهبية الشرنقة من الناس الخراج والفكرى السياسي

 تسعى بل بحذافيره، الماضي على الترتكز اسالمية سياسية حركات ووالدة
ايجايات. من فيه بما والتمسك الماضي سلبيات من للتخلص للتجديد

 التاريخية الشعبية الكتلة يخلق ان اليمكن المذهبي الوالء بان قلنا واذا
 فمن ذلك، على قادرة والتقدمية الوطنية االحزاب ان ذلك معنى فليس المطلوبة،
 فان وبالتالى ذلك، ماشابه او شيوعيين او قوميين الناس كل يلكون ان الصعب

 تشهد ان بالد ألي ويمكن المذهبي، الوالء من اشمل تكون الحزيةلن الوالءات

 التى الدموية الصراعات عن بشاعة مااليقل الدموية الحزية التناحرات من
 والقوميين الشيوعيين ين الصراع الى االشارة ويكفي االسالمي، التاريخ شهدها

الحاضر. للوقت و الخمسينات منذ العراق في

 يسهم قد المذهبية، االرضية من انطالقا سياسية تنظيمات اقامة فان بالتالى،
 القول واليمكن السياسي، الصراع في الشعب من الساحقة الغالبية زج في

 من كثرة هناك الن االصالح، ضد والسنة االصالح مع الشيعة بان بالتالى
 او الحياد على يقفون الشيعة او السنة من الناس مع مصلحياً والمرتبطن الموظفين
الدستورية. للحركة او للنظام سراً او علناً منحازين

 البصر وغض تجاهلها، اليجب سلبية وضعية افرزت قد االحداث ان اال
 االساليب افضل لمعرفة المجهر تحت وضعها من التخوف واليجب عنها،

لمعالجتها.

 المشاركة ترى التى السياسية القوى كل تالحمت االخير، السياسي الصراع في
 في بانقالبه النظام فرضها التى الدكتاتورية من البالد واخراج الحكم، في الشعبية

 مواد وعلق الوطني المجلس حل عندما ، ١٩٧٥ اغسطس من والعشرين السادس
 المواطنين حريات واستباح ، الدولة امن قانون وفرض الدستور، من اساسية

 مختلف يين الحميمة العالقات في ذلك عن وعبرت السياسية. االساسية وحقوقهم
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الوطنية. السياسية للتيارات الممثلة والدينية السياسية الشخصيات

 الغالبية مع وفاق على ليست السنية السياسية الحركة ان الواضح من ان اال
 الجانب تغلب السنية التيارات بعض وان خاصة السياسية، الحركة من الساحقة
 الى وتنظر للناس، الحياتي السياسي الجانب على المذهبية والصراعات المذهبي
 الوطني، او الطبقي انتمائهم وليس المذهبي انتمائهم اساس على الناس

 العلمانية التيارات كل وضد الشيوعين وضد مثال الشيعة ضد لتالىتقفوبا
 من جزءا ان كما القديمة. بصورتها الوهاية هو دليلهم أن إذ سواء، علىحد
 وصلت التى االوضاع الى يرق لم المسلمين، االخوان السنية، السياسية الحركة

 السياسي الصراع يعيش بحيث وفلسطين كمصر أخرى بلدان في الحركة اليها

 التمرد يعتبر بل السنية، للجماهير والطبقية الوطنية المصالح عن ويدافع
 قبل من القتل اباحة وبالتالى القتل، من اشد والفتنة ، فتنة علىالحاكم
 الحركة هذه وقوف يعني وهذا الشعب. قبل من التمرد اباحة وعدم هندرسون،

 تريد وال التريدالفتنة التى الدستورية الحركة وجه في النظام جانب الى السياسية
 لعمر االعرايي ذلك قاله مما بكثير اقل تطبق ان وتريد ،االصالح تريد وانما الثورة

 الدستورية والحركة بسيوفنا. لقومناه اعوجاجاً فيك رأينا لو ياعمر والله :
 فليغيره منكراً منم رأى من الرسول: قول تطبق وانما السيوف استخدام التنشد

 ، االيمان اضعف وذلك فبقلبه يستطع لم وإن فبلسانه، يستطع لم فان يده،
باليد. وليس باللسان االصالح تريد انها حيث وسطية الدستورية والحركة

 الدينية السياسية، القوى من الساحقة الغالبية في ممثالً الشعب كان واذا
 عنها عبرت التى الدستورية السياسية باآلصالحات ومطالباً متحداً والعلمانية،

 المرتزق يديرها التي السلطة، فان مواطن، الف ٢ ٥ وقعها التى التاريخية الوثيقة
 التمييز هو الحركة لتدمير طريقة افضل ان وجدت قد هندرسون، ايان البريطاني،

 المذهبي، مظهرها على االضواء وتسليط لها، السياسية الشعارات وطمس الطائفي
خليفة. آل السرة الوالء وعدم بايران االرتباط طراز من بها، التهم والصاق

 المخطط هذا الى الشيعية االسالمية الحركة تنتبه ان المفروض من وكان
 الصحيح، بالشكل الموضوع تعالج لم انها اال المهد، في وتقبره الخطر، التدميرى

مواكبة على قادرين والعلمانيين، السنة السياسية، القوى من االخرين يكن ولم
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 على الشيعية القيادة تحرص ولم الشيعية الفعل ردود او السلطوي المخطط
ضرورة والوحدة الركب امير الضعيف بالقول: تتمسك بحيث التحالف

 انخرطت بحيث االحداث تسارعت وهكذا الدستوري، للعمل استراتيجية
 واصبحت اليومي، الصدامي الدستوري النضال في الشيعة من الساحقة الغالبية
 او النظام، مايقوله مرددة اما الحداثعلىا متفرجة السنة من الساحقة الغالبية

 وان والسجن، الدم مستوى الى اليرقى دورها أن وتعتبر الحركة، مع متعاطفة

معاوية. بمدح يلعلع ال لسانها ان رغم علي، مع قلوبها
 برزت هكذا العريضة، لجنة وانكفأت المقدمة، في المبادرة لجنة برزت هكذا

 الشيعة وكأن برز وهكذا السياسية، القيادات عن بدال الدينية القيادات من المزيد
!ا مظلومين ليسوا وبالتالى يحكمون السنة وأن المظلومين هم

 بما تمسكت لقد السياسية، الشعارات في تخطأ لم الشيعية الحركة ان اال

 مما البالد، في واحد طائفي شعار يرتفع ولم العريضة، في الناس عليه اجمع
 او الديمقراطيين المترددين من الكثير وجعل للحركة، الشعبي التأيد من ضاعف

 السلطوي الطائفي المشروع ولده الذي الصدع رأب ضرورة يرون السنة

. الشيعية للقيادة الخاطئة والممارسات

 عنه الغنى السياسي، البحرين تاريخ في مهمة لمرحلة سجل الكتاب هذا
 الخليجي، او البحريني الشأن في الباحثين او السياسي بالعمل المعنيين لكل

ضرورة. المرحلة هذه في صدوره فان وبالتالى

١٩٩٦مارس٥
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ول ال الفصصل

القرن مطلع في االوضاع



 بالهدوء متميزاً القرن مطلع عند البحرين في والسياسي االداري الوضع يكن لم
 الشيخ ألن ذلك أية:لحظة في االنفجار مخاطر ثناياه في يحمل كان بل واالستقراء

 ثالثين من أكثر البالد قدحكم محلياً األمور على يسيطر كان الذي علي بن عيسى
 سنرى وكما حكمه، نمط تغيير عليه الصعب من وأصبح (١٨٦٩ العام )منذ عاماً
 البريطانيين قبل من عيسى الشيخ لعزل النهاية في أدى قد الوضع هذا اسمرار فإن

مكانه. حمد الشيخ ابنه، وتعيين

للمعارضة؟ الدوافع هي وما الوضع كان فكيف

 (،١التنظيم) سوء وطابعها متسيبة إنها بقوله: آنذاك البحرين لوريمرحكومة يصف
 أو وزير ويساعده الحاضر، الوقت في علي بن عيسى الشيخ قبل من محكومة فهي

 بنفسه ويحكم العامة، األهمية أوذات السياسي الطابع ذات المسائل حل في مستشار
 في الصيف فصل خالل أشهر أربعة الشيخ ويقضي صيد. رحلة في غائباً كان إذا إال

 أخوه أقرباؤه: ويمارس المحرق. في العام بقية في الرئيسي مقره يكون بينما المنامة،
 بصفة يملكونها مختلفة مناطق على سلطاتهم أقربائه، من وآخرون أخيه وأبناء وأوالده
 الخاصة لخزانتهم المناطق هذه من الضرائب يجمعون فهم الحياة. مدى مطلقة

 تتمتع التي المناطق وأهم المناطق. تلك قاطني على واالدارة القضاء ويمارسون
 خالد، الحاكم، أخ سلطة تحت الواقعة تلك هي الفترة تلك في كامل شبه باستقالل

 من الشرقي الجانب في الواقعة القرى وكل صالح والنبيه سترة جزيرتي يملك فهو
.والغريي الشرقي الرفاع قرى وكذلك الكارب خور جنوي البحرين جزيرة

 وأقربائه، الشيخ حكم تحت بأنه فيقول العامة السياسية األوضاع لوريمر ويصف
 فهم . سعداء "غير المزارعين قطاع من األكبر الجزء يشكلون الذين البحارنة فإن

 وماشيتهم قواربهم وعلى عليهم تنسحب كاملة وسيطرة مستمرة "سخرة ل يتعرضون
 ما وإذا بحرية. يتمتعون الذين المستأجرين وليس العبيد موقع هو األرض من وموقعهم
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 بعض وفي منازلهم من يطردون فإنهم المحصوالت من معينة كمية انتاج عن عجزوا
 الناحية من أراضي مالك هم البحارنة وبعض كذلك. ويسجنون يضربون الحاالت
 عليها يستولى ممتلكاتهم ولكن المزارع، بعض بشراء لهم سمح وإن سبق إذ النظرية،

 المجال. هذا في بالظلم متهمون نفسه الحاكم أبناء وحتى معقول، سبب بدون
 تدمر أو البالد إلى يأتون الذين البدو قبل من تسرق ما كثيراً البحارنة ومحصوالت

 محاكمة بدون بالموت عليهم يحكم البحارنة أن يدو ال أنه ومع حيواناتهم. قبل من
 المعاملة بسبب ينهم موت حاالت بحصول لالعتقاد مايدعو هناك أن إال قاضي، أمام

 مما أكثر ظلموا ما وإذا الشيخ. خدام قبل من نسائهم على يعتدى ما وكثيراً السيئة.
القطيف. واحة إلى للهجرة البحارنة يلجاً فقد تحمله، يستطيعون

 مع لهم شأن ال فهم ما، نوعاً غريب فهو والزالق البديع في الدواسر موقع أما
 ويصرون عدائية. ليست ولكنها بعيدة البحرين بشيخ وعالقاتهم البحارنة جيرانهم

 اجراء اتخذ ما إذا بأنه الشيخ وأفهموا زعمائهم. خالل من معهم التعامل يتم أن على
 به قام ما أن ويعتقد جماعية. بطريقة البحرين سيغادرون فإنهم به يقبلون ال ضدهم

 هذا يجعل والنخيل المزارع من واسعة مساحات بشراء وذلك مؤخرا زعمائهم بعض
ومصداقية. أهمية أقل التهديد

 تصل والذين منهم الجزر تخل لم الذين النعيم، آل وخصوصاً البدو، ويعتبر
 واالزعاج المشاكل من لكثير سبباً الحر، موسم خالل األقصى حدها إلى أعدادهم

 العتقاده، به يقومون ما على الشيخ قبل من يشجعون ولكنهم الدائمين، للمواطنين
 بأن الحقاً نرى وسوف أزمة. حدوث حالة في جانبه إلى سيقفون بأنهم خ، ربما

 عن النظر بغض أوضاعهم يناسب ما حسب بعد فيما مواقفهم حددوا الدواسر
 أو مركزية بحكومة للمطالبة الظروف تلك مثل في يتحركوا ولم اآلخرين، مصالح
 ذلك استدعى لو حتى نفوذهم حماية أساس على وانما مشتركة وطنية مصلحة

 االصالحات ادخال بعد العشرينات في فعالً حدث ما وهذا خليفة. آل بوجه فهم وقو

علي. بن عيسى الحاكم عزل تم عندما البالد في االدارية

علي بن عيسى عهد
 سنوات وتميزت ، ١٨٦٩ العام منذ البحرين على حاكماً علي بن عيسى كان
 لم الحاكمةإذ االسرة افراد وتسلط الفالحين أراضي ونهب بالظلم عام بشكل حكمه
 أما . ١٩٢٣عام االنجليز قبل من إلىعزله أدى ما وهو مركزية، حكومة هناك يكن
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(٢كالتالي:) فهي الحكم علي بن عيسى تولي قصة

 جزيرة ظبي وأبو البحرين من مشتركة بحرية قوة هاجمت ١٨٦٧ اكتوبر في
 وكانت الناس. أموال ونهبت البيوت وخربت والوكرة الدوحة مدينتي واحتلت قطر
 اعتداءاتهم اقتصرت ولكن البحرين مهاجمة حاولوا الذين الوهابيين سيطرة تحت قطر
 لما االنتقام القطريون حاول ١٨٦٨ يونية وفي يذكر. شيء يحدث ولم سواحلها على

 الهجوم أن وحيث يذكر. شيء تحقيق في فشلوا ولكنهم السابق العام لهم حدث
 حدوثه، منع في نجليزاال فشل فقد تامة بسرية له االعداد تم قد كان قطر على المشترك
بليغاً. درساً والبحرين ظبي أي شيخي تلقين ذلك بعد وقرروا

 أيي منحاكم الخليج في البريطاني السياسي المقيم طلب ١٨٦٨ يونية ٨ وفي
 وارجاع للقطرين كتعويضات ايرانيا قرانا ١٢٥ ٠٠٠ قدرها غرامة دفع ظبي

 ذلك، تكرار بعدم وتعهد به لماقام اعتذار وتقديم أراضيهم من طردوا الذين القطريين
 وقع ١٨٦٨ سبتمبر وفي خليفة. بن محمد الشيخ البحرين، لحاكم ممائالً طلباً ووجه
 الحكم في أخيه مع مشتركاً علي )وكان االنجليز مع معاهدة خليفة بن علي أخوه
 بتسليم علي الشيخ تعهد االتفاقية وتضمنت قطر على اعتداء من به قام ما وفي

 دوالر ٢٥ ٠٠٠ ودفع البريطانية البحرية لقائد خليفة آل يملكها التي الحرية القوارب
 دفعات ثالث على دوالر ٧٥ ٠٠٠ مبلغ ودفع التالي، اليوم في السياسي للمقيم
 الحكم، من نحي قد به قام الذي بعمله محمد الشيخ أن المعاهدة وذكرت سنوية.

مكانه. حاكماً خليفة بن علي أخوه أصبح و

 إلى بالرجوع ألخيه السماح االنجليز من الجديد الحاكم طلب ذلك أثر على
 تحت يكون عندما أسهل ستكون أفعاله وعلى عليه السيطرة أن بدعوى البحرين

 فنفي أخيه ضد التخطيط في استمر البحرين إلى عودته بعد ولكن المستمرة، المراقبة
 الشيخ حفيد وهو مبارك، بن ناصر مع تحالف حيث القطيف، إلى ثم الكويت إلى
خليفة. بن علي ضد يخططان وأصبحا خليفة آل الله عبد

 خمسة من مكونة بحرية حملة الرجالن قاد ١٨٦٩ سبتمبر - أغسطس في

 دامية معركة وحدثت الشرقي الرفاع إلى وذهبا البحرين وهاجما رجل ٥ ٠ ٠و قوارب
 للهجوم والمحرق المنامة تعرضت ثم أبنائه أحد مع خليفة بن علي الشيخ فيها قتل

كبيرة. أضرار في تسبب الذي
 األوامر أعطيت نوفمبر منتصف وفي حاأل، المهاجمين لضرب االنكليز تحرك

 خليفة بن محمد تسليم يتم حتى البحرين على بحري حصار بفرض السياسي للمقيم
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 الرفاع على والياً كان الذي عبدالله بن محمد هو ثالث وشخص مبارك بن وناصر
 قصف نوفمبر ١ ٩ وفي المهاجمين. مع تعاون ولكنه خليفة، بن علي قبل من الشرقي
 بن محمد تسليم وتم فيها كانت التي القوات فاستسلمت ماهر أبو حالة قلعة االنجليز
 ولكنه المنامة قلعة في متحصناً كان الذي مبارك بن ناصر إزاحة وتمت خليفة،

لالنجليز. الله عبد بن محمد استسلم ذلك وبعد االحاء، إلى الهرب استطاع
 الرجوع قطر في مقيماً كان الذي علي بن عيسى من االنجليز طلب ذلك أثر على

 إلى الهجوم قادة من آخر وعدد الشيخين ابعاد وتم البالد، حكم وسلموه البحرين إلى
 في االنجليز تدخل على العثمانية الدولة وكذلك االيرانية الحكومة واحتجت الهند.
 االضطرابات رغم الحكم في استمر علي بن عيسى لكن و الداخلية. البحرين شؤون

 والفرس اآلتراك ين النفوذ على الصراع وتصاعد الكثيرة والخارجية الداخلة
البحرين. على والوهاييين

 كانت بل كةوالحر التصرف حرية من كبيراً قدراً يملك علي بن عيسى يكن لم
 بضيق شعر وقد البريطانية. الحكومة مع العديدة المعاهدات عليه فرضتها قيود هناك

 وخصوصاً تدبيره وسوء ضعفه حوله من واستغالل عمره، تقدم مع خصوصاً شديد،
 الحرية من أوسع قدر على للحصول سعى ولهذا الله. عبد الشيخ وابنها زوجته

 الله عبد الشيخ حملها البريطانية الحكومة إلى شفوية رسالة بارسال وذلك والنفوذ،
 التي الرسالة وتضمنت ٠( ) ١٩١٩ سبتمبر شهر في لبريطانيا زيارته خالل عيسى بن

 ١٩١٩ سبتمبر ٤ في هيرتزل آرثر للسير سلمها مذكرة هيئة على الله عبد قدمها
كالتالي: هي مطالب أربعة العهد ولي عيسى، بن "عبدالله ووقعهاباسم

 في اآلخرين الحكام مع المساواة قدم على عيسى( )الشيخ الحاكم معاملة - ١
 غير العرب قضايا في بالحكم له بالسماح وذلك االنجليز، قبل من المجاورة البلدان

 السياسي المعتمد ومنع بهم الخاصة التشريعات يتولون االنجليز كان الذين البحرايين
أحياناً. البحرانيين لحماية التدخل من

 بتعيين قبوله مع البحرانيين العرف مجلس أعضاء بتعيين للحاكم السماح - ٢
المجلس. ذلك في البحرايين غير األعضاء المتمد

 عيسى الشيخ فإن العقير، ميناء لتعمير يسعى كان سعود ابن أن حيث - ٣
قطر. في الزبارة في ميناء بانشاء له بالسماح كذلك يطالب
 وقت لندن في الحكومة مع كاياً المباشر باالتصال عيسى للشيخ السماح . ٤

الحاجة.
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كالتالي: جميعها الطلبات رفضوا االنجليز ولكن
 أساس على الطلب رفض المجاورة، البلدان حكام بقية مع المساواة بخصوص - ١

 الخليج. شيوخ بقية حكومات بمستوى وليست وضعيفة فعالة غير الحكومة أن
 وعائلة خليفة آل لمصلحة وساكنيها الجزر تستغل نجليزاال نظر في خليفة آل فحكومة

 البريطانية للحكومة الممكن من فليس ولذلك البارزة. العربية العوائل من عائلتين أو

 إلى البحرانيين، غير العرب للمواطنين والتشريع القضاء ممارسة في دورها عن التنازل
ذلك. على األخرى البلدان شيوخ موافقة على بالحصول بنفسه الشيخ يقوم أن

 على الله عبد الشيخ طلب رفض فقد العرف، مجلس أفراد تعيين وبخصوص
 السياسي المعتمد صالحيات تحكم التي البريطانية األصول مع يتناقض ذلك أن أساس

البحرين. في

 الصعوبات بسبب الزبارة ميناء بانشاء له بالسماح الشيخ طلب كذلك ورفض
 على يؤثر سوف ذلك ألن بشدة يعارض سوف قطر حاكم وألن بالموضوع، المحيطة
 في جديداً تجارياً مركزاً افحح قد كان الذي سعود ابن مع الحال وكذلك قطر، في تجارته

العقير.
 على لندن في البريطانية الحكومة مع المباشر باالتصال الشيخ طلب رفض كما

 الهند طريق عن دائماً تتم كانت والبحرين البريطانية الحكومة يين العالقات أن أساس

ذلك. في االسمرار من والبد

 وذكروه السياسي المعتمد مع البحارنة زعماء التقى ١٩٢١ ديسمبر في
 أن حيث وقالوا رعاياه. وتجاه الحاكم تجاه البريطانية للحكومة المزدوجة بالمسؤولية

 عليها، الالزم من فإن التهديد من نوع أي ضد الشيخ حكومة بحماية ملتزمة بريطانيا
البحرين. في جديدة حكومة اقامة حامية، كقوة

 عيسى الشيخ حاول ١٩٢١ ديسمبر ٢١ في البحرين السياسي المقيم زار وعندما
ذلك. في يفلح لم ولكنه حكومته، لتأيد البحارنة من عريضة على الحصول

 كتبوا عريضة سلموه الذين البحارنة من وفد مع المقيم التقى للزيارة يوم أول وفي
(٤األصية(:) للرسالة االنجليزية الترجمة من عرية ترجمة )النص لي ما فيها

 وجعلهم الحر، من الالجثون إليها يلجاً ظالالً الملوك جعل الذي الله "لحمد
 سبباً عدلهم جعل الذي الشدة، أوقات في قوة وال لهم حول ال لمن مالذاً

 أن العاقل الرجل على ويجب الزمان، يتغير ظلماً الحاكم ارتكب ما وإذا للبركة.
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 تستمر كيف العدالة إلى وانظر أثر لهم لمييق الذين قبله. من دروس يعي
 الله من ولقد قبل. من وشرفها اسمها تخسر لم مثالً البريطانية الحكومة وتبقى.

 تلك عدالة عن الحديث انتشر ولذلك الحكومة هذه بتقوية المخلوقات على
 الملكة عدالة الناس شاهد ولقد أنوشروان. عدالة لتهاعدا فاقت وقد الحكومة.

 الملك جاء وبعدها نفسها. على حتى للمظلوم العدالة تقيم التي فيكتوريا الراحلة
العالم. كل في لتهعدا انتشرت الذي جورج الحالي الملك وبعده ادوارد الكبير

 الجالية بأن الخليج، رئيس الطيب والمزاج الكبيرة الحكمة لصاحب نعرض أن نود ثانياً
 أحد شهادة تقبل وال ملجأ لهم وليس علنية. لمجازر وتتعرض كبير اذالل حالة في الشيعية
 والظلم لحظة. كل في المعاملة لسوء معرضون وهم للنهب معرضة وممتلكاتهم منهم،
 الرئيس الحترام مراعاة ولكن ذلك نستطيع المظالم، نحصي أن أردنا وإذا يوم. كل مزداد

منها. ألف من واحد إلى نشير ولكن ذلك نفعل ال

 له، نتعرض الذي الظلم وعن دمائنا اراقة عن الله أمام مسؤولة الحكومة إن
مين.الظال أيدي من وانقاذنا والفقير الضعيف مساعدة على قادرة ألنها

 اليوم هذا القرى سكان اجتمع وقد نفنى. أن قبل رئيس، يا أنقذنا، ولذا
 عبد والحاج شريف محمد الطيبين، الرجلين نصيحة ولكن عندك، ويلجأوا ليأتوا
 نتقدم إننا سموكم. مقابلة على وأصروا األعيان ورفض ذلك، من منعتهم النبي

 تساعد فإنك تساعدنا ولم حقوقنا تعطنا لم وإذا تساعدنا أن الله باسم إليك

 هذا تركنا وإذا قتنا.وطا صبرنا نفذ فقد ظلمهم. في االستمرار على الظالمين
الله. أمام مسؤوالً هو وسيكون الموت سنواجه فإننا الرئيس يساعدنا ولم الملجاً

البحرين شيعة كل من العريضة

 إلى تريفور أي.يي الكولونيل السياسي المقيم كتب ١٩٢١ ديسمبر ٣٠ وفي
(٥التالية:) الرسالة البريطانية الهند بحكومة الخارج وشؤون السياسية الدائرة

البحرين مواطني تجاه وعائلته البحرين شيخ الموضوع:استبداد

 السياسي المعتمد أن على اطالعها أجل من الهند لحكومة كب أ أن الشرف لي - ١
 وخصوصا وعائلته البحرين لشيخ االستبدادي السلوك إلى نظري يلفت كان البحرين في

 مطلعة الحكومة أن وأعتقد عديدة وتقارير رسائل في ذلك إلى وأشير الله. عبد الشيخ
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 النظر أوالً حاولت مناسبة، غير الحاضر الوقت في الموضوع ائارة أن وحيث ذلك. على
 في حمد الشيخ ووضع للشيخ، النصيحة بتقديم األمور تحسين باالمكان كان إذا فيما

 الله عبد الشيخ قبل من اغتصب الذي المنصب وهو للعهد كولي المناسب موضعه
 السبب ولهذا األمور. تصلح لم الخطوات هذه بأن أقول أن ويؤسفني أخرى. بوسائل
 طرق حول تعليمات وطلب الراهن، الوضع على الهند حكومة اطالع على عازماً كنت

 جولة في وغياي الوزير زيارة اطار في العمل ضغط تحت منعت ولكنني المعالجة.
أخرى. وألسباب

 ديسمبر ٢١ في البحرين زرت عندما السطح إلى طفحت القضايا ولكن - ٢
 أرفقها عريضة، وقدم المعتمدية إلى البحرانيين المواطنين من كبير وفد جاء حيث
 وحيث بالحمى، مريضاً المعتمد كان األسف ومع كذلك. معي وتحدثوا هنا، لكم
 الجالية رئيس شريف، محمد صاحب خان عرف فقد الحضور، على قادراً يكن لم

 المجاورة القرى من جاؤوا البحرين مواطني من آالف عدة بأن فجأة االيرانية
 العريضة وتقديم المعتمدية إلى كبيرة مجموعة في المجيء هي خطتهم وأن والمزارع،

 الحاشد حضورهم لمنع البحارنة رؤساء مع اجتمع صاحب خان أن ويدو لي.
 مقابلة بترتيب لهم التعهد هي بها العمل يستطيع كان التي الوحيدة الطريقة ولكن
 مقابلة على قادراً السياسي المعتمد كان ذلك تم وعندما معي. منهم كبير لوفد

 وبالنتيجة، مؤقه. اجراءات لترتيب متأخراً الوقت أصبج أن بعد شريف محمد
 فقد الحكومة من أوامر على أحصل أن بالطبع أفضل كنت أنني من وبالرغم

وصولي. حال الوفد لمقابلة اضطررت

 الجمارك لمبنى زيارتي ختام وفي للقضية، مدركاً الشيخ كان وبالطبع - ٣
 البريطانية الحكومة مع وضعها وترتيبات مختلفة معاهدات من نسخاً أخرج
 قضية طبعاً الشيخ يذكر ولم استطاعته بقدر جميعاً بها التزم أنه إلى وأشار

ذهنه. في واضحاً كان ولكن رعاياه، قدمها التي العريضة

 االنتظار في البحارنة من كبيراً تجمعاً وجدت المعتمدية، إلى وصلت عندما . ٤
 الطرق وشرحوا األشخاص وتقدم وقرئت، العريضة فقدمت المحكمة. غرفة في فقابلتهم

 البت أستطيع الذي النوع من ليست القضية بأن الوفد وأخبرت بها. ظلموا التي المختلفة
 ولم البريطانية. الحكومة من أوامر أستلم أن والبد للحكومة خادم وإنني بنفسي، فيه

 هذا كان فقد الحاضرين. األشخاص أحد قضية بشأن ألحوا ولكنهم ذلك. عرضهم

 وقتل خالد، الشيخ قبل من الليالي احدى في هوجم عندما والده يت في يعيش الرجل

٢٢



 المستشفى إلى وأخذ عاش ولكنه ليموت. وترك نفسه الرجل حنجرة قطعت بينما الوالد،

 قبل من السجن في به زج مباشرة المستشفى من خروجه وعند طويلة. فترة بعد وشفي
 معين، ترتيب إلى التوصل بهدف سراحه أطلق ثم طوياًل. زمتاً مسجوناً وبقي الشيخ
 وأنه بالهجوم قاموا بالذين معرفته عدم يعلن لم إذا بأنه انذار له قدم زيارتي، قبيل ولكن

 أنه إلى البعض واشار أخرى. مرة يسجن سوف فإنه خالد الشيخ ضد لشكواه أساس ال
 معينة. خطوات أتخذ لم ما يقتل أن جداً المحتمل من وأن قليلة، أيام خالل يسجن سوف

 ربما ما شيئاً وأن المساء في أغادر سوف كنت أنني وحيث حقيقياً، األمر ذلك وبدا
 الوحيد الشيء بأن النتيجة إلى وتوصلت للموضوع أتعرض أن قبل الرجل لذلك يحدث
 في النظر يتم حتى حماية الرجل اعطاء السياسي المعتمد من الطلب هو عمله الممكن
قضيته.

 األكثر الظلم قضايا حول بتفصيالت يمدني أن السياسي المعتمد من وطلبت
 حكومة باطالع أقوم فسوف استلمها وعندما آنذاك، بعضها ذكر والتي وضوحاً

عليها. الهند

 قرارات ضد استعناف محكمة إلى المعتمدية تتحول أن مطلوباً ليس أنه وواضح
 أن من خائفون البحرانيين الرعايا فإن الوفد، أشار وكما أخرى، جهة من ولكن الشيخ،
 بأن معين، بمنطق ويؤكدون، حمايتنا، تحت كان الشيخ ألن بأيديهم القانون يأخذوا

سلطته. استعمال اساءة من الشيخ لمنع خطوات اتخاذ علينا

 في للتدخل المعتمد تفويض هو ذلك لعمل الطرق أفضل فإن رأيي وفي

 تحقيق لجنة نتائج بانتظار فردية بريطانية حماية وتوفير الصارخة، الظلم حاالت
 ما سأقدم ولكن الحاضر، الوقت في توصيات أي أقدم أن أود وال قضيته. في

القادمة". الرسالة في اقتراحات من لدي

 - ٣ بتاريخ للمقيم البحرين في السياسي المعتمد ديلي، الميجر من رسالة ذلك تلى
 توضح التي الحوادث من عدداً ديلي عرض وفيها األخير، طلب أثر على ١٩٢٢ - ١

 التي المظالم وذكرت األصليون، السكان هم الذين البحارنة، تجاه خليفة آل تصرفات
 عبارة الرسالة وكانت البحارنة. وخصوصاً الشعب أفراد ضد خليفة آل أفراد ارتكبها

(٦بعئوان:) المذكورة الرسالة مع ملحق عن

البحرانيين للرعايا خليفة آل عائلة ظلم من أمثلة

 روبية ٤٥,٠٠٠ مبلغ وترك واحد عام قبل مات رجل سفرة بن -علي١
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 الله، عبد الشيخ من كان فما الميادين. أحد يديره كصندوق الخيرية لألعمال
 ادارة في أحقيته فيها يدعي قضية لرفع الفقيد شقيق دفع أن إال الحاكم، أخ

 الوصية تغيير رفض الذي القاضي إلى القضية وأرسلت الخيري. المشروع
 الميت دفع الذي السبب وهو السيئة، بشخصيته معروف المدعي وأن خصوصاً

 وأخذ الشرعي القرار تجاهل الله عبد الشيخ ولكن الوقف. على أمينا تعينه لعدم
 رفع الذي الميت ألخ تقرياً روبية ٢,,٠٠٠ وأعطى السيادي من بالقوة المبلغ

 استالب في ساعده الذي للشيخ الرئيسي للخادم روية ٢ ٠٠٠ و الدعوى،
 الله عبد الشيخ حصل آخرى عديدة ملتوية وبطرق المتبقي. على واستولى المبلغ
للورثة. ترك الذي األرث من كبير مبلغ على

 هذه الله عبد الشيخ باع سيسي. محسن أبناء يملكها أرض قطعة هناك - ٢
 مرات عدة المالكون اشتكى وقد روية. ٣٥ .. بمبلغ الشوملي لشاهين األرض

. شكواهم تسمع لم ولكن للحاكمين

 الشيخ وسمع للمعتمدية. مشتركة شكوى رفع قرروا أسابيع، بضعة وقبل
 كان أنه رغم القضية. للنظرفي أصدقائه لبعض اجتماع إلى ودعى ذلك الله عبد
 ٥ . . بدفع المدعين فأمر االجتماعية. الشؤون كل عن ييتعد أن المفترض من

 الطرفين وكال أرضهم. يسترجعون ثم ومن كتعويض الشوملي لشاهين روبية
 مقابل روبية ٥٠٠ دفعوا األرض فأصحاب حدث. عما اآلن راض غير

شيء. ال مقال في روية ٣٠٠٠ دفع اآلخر ينما أرضهم استرجاع

 يهودية وهي مسعودة، اسمها بعاهرة يحتفظ الله عبد الشيخ إن - ٣
 المرأة هذه مع له وكان الوقت. لبعض خليلته وكانت العمل لذلك استدرجها

 وهناك يتها. إلى المحترمة العوائل من شباب باستدراج بمقتضاه تقوم معين ترتيب

 مقابل في كبيرة مبالغ دفع منهم يطلب ثم الله عبد الشيخ فداوية عليهم يهجم
 الحصول تم قد كبيرة مبالغ بأن ويقال سجنهم. وعدم القضية عن الكشف عدم

الطريقة. بهذه عليها

 السنابس من خياط زوجة اختطفت الماضية، الحر موجة خالل - ٤
 ال بأنه العلم مع الزوج، وهدد الله. عبد الشيخ بيت في أيام عدة واحتجزت

 المطلق الحاكم هو الذي نفسه الله عبد الشيخ لدى إال الشكوى يستطيع
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للسنابس.

 شخص هناك ووزيره حفص. جد قرية حاكم هو الله عبد الشيخ إن - ٥
 أجبر وقد هناك. شؤونه بتصريف وزوجته هو ويقوم رضي. بن الله عبد اسمه

............ابنة اختطفت وقد الوزير. بيت في الشيخ زيارة على النساء من العديد
 مع اآلباء تهديد تم حالة كل وفي ابنة....... وكذلك أيام، عدة هناك وحبست

 اآلباء وفضل األحوال، كل في عادل حكم على يحصلوا لن بأنهم العلم
 ذلك ومنذ وسمعتها. العائلة شرف على حفاظاً المسألة فضح عدم كذلك

 موعد يحين عندما عام كل القطيف إلى بارسالهما البنتين هاتين آباء قام الوقت
المنطقة. في معروفة والقضية حفص. لجد الله عبد زيارة

 تزيد الذي اللؤلؤ على ضرية على الشيوخ بمقتضاه يحصل عرف هناك كان - ٦
 هذه بدفع قارب كل ويقوم فقط. البحرانيين قوارب في روية ١٠٠,٠٠, على قيمته

 في روية ٤٠٠٠٠٠ بمبلغ لؤلؤة خميس بن أحمد اشترى الماضي العام وفي الضرية.
البحرين. حدود ضمن تقع ال التي القطيف،

 لطلب رجاله الله عبد الشيخ أرسل لبيعها، البحرين إلى بها جاء وعندما
 )أحمد ولكنه منه اللؤلؤة وأخذ العتقاله عمالً ذلك بعد وخطط منه، الضرية

 قبل من الحماية منح حيث المعتمدية، إلى فلجاً الهرب في نجح خميس( بن
 دفع على أجبروا الذين اآلخرون أما ديكسون، الميجر آنذاك، السياسي المعتمد

فهم: الضرية هذه

 بن علي ديب، أبو الله عبد الحاج متروك الحاج المدحوب، حسين الحاج

جواد الحاج الحايكي، حسين

 ممنوعة الضرية هذه ومثل البحرين. في الموتى على ضرية هناك ليست - ٧
 روبية، (٢ ٠٠,٠٠٠) لك ٢ تاركاً محمود يوسف أحمد مات وعندما شرعاً.

 بطرق سعى ثم حق. بدون روبية ٢٠,٠٠٠ قدرها ضرية الله عبد الشيخ فرض
 نصف حوالي على جرائه من حصل الورثة، ين حاد خالف ألحداث ملتوية

./. ١ ٠ ب معروفة اآلن هي التي محكمة، أوتكاليف "خدمة االرث

 العقار بعض عليها أرض قطعة على باالستيالء الله عبد الشيخ قام - ٨
 وأعطاها مبرر أي بدون السنابس من حسين الحاج بن الرسول عبد يملكها
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هناك. اآلن تعيش التي خليالته الحدى

 ممتلكاته على يده الله عبد الشيخ وضع السرو خلف الحاج مات عندما - ٩
 تكن لم بأنه ومعروف روبية. ١٠٠٠ مبلغ الورثة دفع أن بعد إال عنها يفرج ولم

العقار. هذا في دعوى أي له

 السنابس من شعبان بن أحمد الحاج بيت على الله عبد الشيخ استولى-١٠

عليه. مسيطرا يزال وما زائفة بدعوى

 فارس. من مواطنة وهي بنت باختطاف الله عبد الشيخ خدم قام -١١
 عبد اسمه شخصاً وتركا المنزل إلى رجعا عليها العثور عن والداها عجز وعندما

 قام الذي الله عبد الشيخ لدى موجودة أنها واكتشف البحث. في ليستمر الله

 بالنيابة الله عبد محمد وحاول روية. ٤ ٠ ٠ مقابل الزالق من لشخص بتسليمها
 أن بشرط روبية ٥٠٠ دفع أن بعد عليها وحصل استرجاعها، البنت والدي عن

الوالدة. أثناء وماتت حامالً وكانت نفسه هو يتزوجها

إلى أدى مما الحورة، من ......... بنت باختطاف الله عبد الشيخ قام -١٢

الدعارة. مهنة إلى انزالقها

قاسم. بن خالد ابنة واختطف -١٣

 القطيف، إلى عمل في وذهب الكويت من بامرأة كاظم بن تزوج - ١ ٤
 وجد الحق وقت وفي اختفت. قد وزوجته نهب قد يته أن وجد رجوعه وعند

 سلمت بأنها أخبر رجوعها طلب وعندما معروفين منحرفين شخصين مع زوجته

 الذي الله عبد الشيخ إلى وذهب بها. لالحتفاظ الله عبد الشيخ قبل من لهما
 ضياع عن المعتمدية إلى مؤخراً واشتكى .استرجاعها يستطيع ا بأنه أخبره

القضية. خارج اسمه ييقى لكي رشاه الله عبد الشيخ بأن ويقال أمتعته.

 علي بنت استدراج على يعمل الله عبد الشيخ بن محمد كان -١٥
 أمسك الليالي احدى وفي فشل، ولكنه المحرق. في معروف تاجر وهو الدوي،
 ثم طرفيه، من الشارع وأغلقوا خدمه، ومعه الفرعية الشوارع أحد في بالبنت

 وشرفها العائلة سمعة على االبقاء االب وحاول البنت. باغتصاب قاموا
 للقضية. محكمة طلب لو فيما شيء على يحصل لن بأنه لعلمه بالسكوت

واسع. بشكل اآلن معروفة والقضية
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 الحاكمة، العائلة أفراد أحد وهو صباح، بن حمود قام أشهر ستة قبل -١٦

 الذين وابنته، وابنه زوجته قتل وحاول توبلي، قرية في العريي حسين الحاج بقتل
 الحاكم إليه أرسل فقد جداً، مريضاً كان االبن أن ورغم خطيرة. بجراح أصيبوا

 المستشفى إلى وذهب سراحه أطلق التهديد وبعد بالسجن. وضعه ثم الستجوابه
 بأن ورقة على يوقع لم إذا بالسجن التهديدات إليه وجهت ومؤخراً شفي. حتى

 المقيم زيارة وخالل عائلته. أفراد بقية يجرح أو والده يقتل لم صباح بن حمود
 في التحقيق يتم حتى مؤقتة حماية وأعطي مقابلته طلب البحرين إلى األخيرة

 االدالء من جداً يخافون الشهود فإن الحاالت هذه مثل وفي القضية.
 ثم عينه أمام أباه يقتل صباح بن حمود رأى بأنه اليمين وحلف بشهاداتهم.

بخنجر. آخر شخص قبل من وجرح عليه. النار اطالق حاول

 الحاج ابن بقتل للحاكم، اآلخر االبن وهو محمد، الشيخ خادم قام - ١٧

 وقد النهار. وضح وفي الشعبي السوق في حفص جد من زينل بن مهدي
 استمر إذا يقتل سوف اآلخر هو بأنه األب وهدد عنه، أفرج ولكنه القاتل اعتقل

مؤخراً. السياسي المعتمد أمام قضيته األب طرح وقد شكواه. في

 من بالقرب وأخرى سترة في مؤخراً سياسي قتل جريمة ارتكبت - ١٨

يشتكوا. ال لكي هددوا الذين المغدورين أقارب سوى يعتقل ولم النعيم.

 سترة في مطلقة بحقوق يتمتع الذي الحاكم، أخ خالد، الشيخ إن - ١٩
 أوثمنهانقداًويباع مواطن كل يومياًمن السمك من أرطال( ٤) ربعة يأخذ

 ٢ مقدارها ضرية وهناك . االمتياز "حق اشترى آخر شخص إلى السمك هذا

 ضريبة بفرض الشخص هذا قام وقد الناس. على فرضها منسم كل على روية
سبب. أي هناك يكون أن بدون مؤخراً شخص كل على روية ٢ ٥ مقدارها

 الرعايا من يطلب أن هو كمة الحا العائلة من الفرد هذا لمدخول آخر ومصدر

 عن هؤالء فيها يمتنع التي الفترة وهي محرم، ١ ٠ - ٧فترة خالل العمل الشيعة
ذلك. مقابل مبالغ دفع منهم يطلب بذلك يقبلوا لم وإذا العمل.

 قام وقد أزواجهن. مزارع من لحيواناته بعلف المشاركة النساء من ويطلب
أخالقية. غير ألغراض النساء من عدد باحتجاز أبناؤه

 وهو الشيخ جمال من ضائع صغير جمل على عثر واحد شهر -قبل٢٠
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 غرامة ولكن العمد، القتل في للشك دوافع وهناك القرى. احدى خارج ميت
 أن فعليه ذلك، دفع يستطيع ال ومن القرية. على فرضت روية ٥٠٠ قدرها
 لمات كامل يوم خسارة يعني وهذا الجمل. يقتل لم بأنه اليمين لحلف يذهب

 يعط لم التنازل هذا ولكن المنامة في اليمين تعطى أن باالمكان وكان الناس. من

بعد. القضية في الحاكم يفصل ولم لهم. بعد
 ولكن البصري، علي اسمه شخص ابنة بطلب الله عبد الشيخ أرسل-٢١
 مؤخراً نفسها أعلنت التي الله عبد الشيخ أم ولكن إليه. ارسالها رفض والدها
 البحرين مغادرة أو ابنتها ارسال طالبةالبنت والدة إلى أرسلت البحرين "ملكة

 بعد وضعت ولكنها الشيخ خدام أحد بتزوج الحقاً البنت وأقنعت مباشرة.
كخليلة. الله عبد الشيخ ييوت أحد في ذلك

 بخطف الشيخ زوجة جمال برعي يقومون الذين الرجال بعض قام - ٢٢
 واحتج معه. أخالقية غير أعمال بممارسة وقاموا القرى احدى خارج من ولد

 قامت وعندمافعلواذلك الملكة ل احتجاجهم سيقدمون بأنهم وقالوا القرويون
 وبعد للمحكمة. القضية رفع ورفضت رؤسائهم. من ١ ٢ بسجن المرأة تلك
روية. ٢٥٠ قدرها غرامة دفع بعد عنهم افرجت فترة

 رفع قرر أن بعد الشيخ مزارع احدى اسعجار البحرانيين أحد رفض -٢٣
 من لمواطن أخرى مزرعة وأخذ الحالية. االتفاقية مدة انتهاء قبل االيجار ثمن

 علم على نفسه هو يكن )ولم ضده بالكامل مزيفة دعوى فأقيمت القطيف.
 شهر لمدة وسجن عنه( االفراج بعد عليه أقيمت دعوى ولكن الدعوى، بهذه

 المواطن لدى العمل من ومنع روية ٥ ٠ ٠ مقدارها غرامة عليه وفرضت واحد
أخرى. مرة الشيخ مزرعة اسعجار على أجبر فقد آخر وبمعنى القطيفي.

 يومية؛ أحداث كلها للنقل والحيوانات القوارب، وقيادة السخرة، عمل إن - ٢ ٤
 للحاكم امتيازاً السابق في وكان السخرة ب معروفان االجباري والعمل النقل وقيادة
 معهم يتحالف ومن الحاكمة العائلة أفراد من فرد كل قبل من يارس اآلن ولكنه فقط.
 إن للمواطنين. جديدة مشقة يسبب مما شخصاً ١ ٥ . حوالي جميعاً عددهم ويلغ

للغاية. سيئة الناس فيها يسجن التي االوضاع

التوقيع
)ديلي( أيه أي. املجير
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 أية األشكال من شكل بأي له تكن لم الذي المتخلف االداري للوضع باالضافة

 القضاء، نظام في كبير خلل هناك كان المركزية، الحكومة أو الدولة سمات من سمة
 يترك الشيخ كان فقد الالحقة. السياسية التحركات من عدد وراء كان ما وهو

 بن جاسم آنذاك كان الرسمي. للقاضي والغوص بالتجارة تتعلق ال التي القضايا
 تترك كانت فقد المدني الطاع ذات الصغيرة القضايا أما المذهب. سني وهو مهزع
 كانا إذا حرز بن أحمد وللشيخ سنيين الطرفان كان إذا أحمد بن شرف للشيخ

 التحركات دوافع من ذلك وكان القضاء نزاهة عدم من قدر هناك وكان شيعيين.
 السنة من قضاة سبعة هناك كان لهؤالء وباالضافة مختلفة. مراحل في السياسية
. الشيعة من وقاضيان

 لغير عمله ودائرة صالحياته تمتد لم البحرين في القضاء أن إلى االشارة وتجدر

 المعتمدية خالل من باالجانب المرتبطة القضايا في القضاء تمارس وبريطانيا البحرانيين،
 االشارة وتجدر البالد. في المشاكل من لعدد سبباً كان ما وهو البحرين، في السياسية

 يقومون كانوا والمحرق المنامة من كل خارج القاطنين السنية القبائل زعماء أن إلى
 الحاكمة العائلة أفراد أن كما مناطقهم. في المواطنين يين واسعة بدرجة القضاء بدور
 وكان نفسه، بالدور يقومون كانوا كثيرة ومناطق أراض على يسيطرون كانوا الذين
 يقدمون كانوا محدودة حاالت وفي هؤالء، لحكم ينصاعوا أن البحارنة على

 أجانب على تشتمل التي وخصوصاً التجارية القضايا أما المحليين. للعلماء قضاياهم

 وكان التجارة. مجلس أو العرفي المجلس باسم عرفت خاصة لهيئة تقدم كانت فقد
 السياسي المعتمد مع بالتشاور الحاكم قبل من يعينون الدائمون المجلس هذا أعضاء

 األشكاالت لحل الماضي القرن منتصف في قررت قدية اتفاقات حسب البريطاني

 الشيخ قضاء ضمن الواقعين البحرانيين من خليطاً أطرافها تكون التي والقضاي
 قضائية سلطة أعلى المجلس هذا ويعتبر البريطاني. القضاء تحت الواقعين واألجانب

 يكون التي القضايا بعض حل يتم العملية، الناحية ومن التجارية. القضايا في مختصة
 هناك كان إذا أما لوريمر(. )انظر خدمه وربما الشيخ أقارب قبل من بحرانيين طرفاها
 بدعوة السياسي المعتمد ويقوم لحلها، جلسة يعقد المجلس فإن القضية في أجانب
 الجلسة وتعقد بحرانية. غير أو بريطانية المعنية األطراف كانت إذا لالنعقاد المجلس

البريطانية. السياسية المعتمدية بمبنى
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 من فتحل اللؤلؤ تجارة أو الغوص عمليات في الخالفات عن الناجمة المشاكل أما
 الدعاوي أصحاب القضاة يطالب وعادة . الغوص "سليفة ب تعرف مصالحة هيئة قبل

 الضريية هذه أوأقرباؤه الشيخ وأحياناًيفرض ، الخدمة ب وتعرف أجورالمحكمة بدفع
المحكمة. أجور أو

 هنا نورد ذلك على وللتدليل حدود. بال والسياسي االجتماعي الظلم كان
 ألموال سلب من خليفة آل يمارسه كان ما ليتضح السنوية البالد لميزانية نموذجاً

 كتابه في لوريمر أوردها التي ١٩٠٥ العام لميزانية هو النموذج وهذا الناس.

كالتالي:

)بالروبية( المدخوالت
١٥٠٠٠٠ )الجمارك..( البحر ضرائب

وضرية الحكومة نخيل )محاصيل الزراعة ضرائب
المزارع( أصحاب من تجمع النوب ب تعرف

١٢٠٠٠ الغوص سفن ضرية

٢٠٠٠٠ القضاء أجور ضرية

والدكاكين القرى في األراضي أجور
١٤٠٠ والخانات
٤٠٠٠ متفرقات

٣٠٠٠٠٠ المجموع

)بالروبية( المصروفات
 )وبضمنها الخاصة الشيخ مصاريف

١٠٠٠٠٠ الخاص( الحرس رواتب
٣٠٠٠٠ خاصة)زواج،اسفار ريف مصا

١ .. . ٠ ٠ عائلةالشيخ ألفراد عالوات

١٤٠٠٠ االدارة ريف مصا

٥٦٠٠ للبدو وهدايا دعم

٣٠٠٠٠٠ المجموع

 المستوردة الحيوانات سعر من ٠/٠ ٥ لنفسه الشيخ يأخذ المالية، للضرائب باالضافة
 دخل يشمل وال نفسه الشيخ بميزانية خاص األعلى والجدول الخارج. من للذبح

 تحت الواقعة القرى أي حكمهم مناطق في الشيوخ بقية يجمعه ما الضرائب

 اآلخرين. على تفرض وال البحارنة على تفرض الطراز تسمى ضرية فهناك سلطتهم.
 من تكون فلم والقرى المدن في الناس وعلى الداخلية البالد أوضاع على السيطرة أما

 الشيوخ لبعض تابعون مسلحون هناك كان وإنما المدنية للشرطة مركزي جهاز طريق
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 للمسلحين احصاءاً لوريمر ويورد للمواطنين. والقهر الظلم أنواع ويمارسون وللدواسر
كالتالي: البالد في

٢٠٠ بنعلي لعيسى تابعون مسلحون
١ .. الحاكم( )أخ خالد للشيخ

٨ ٠ الحاكم( )ابن حمد للشيخ

٣ ٠ الحاكم( )ابن محمد للشيخ

٣ ٠ الحاكم( )ابن الله عبد للشيخ

٥٠ لمنامة في السوق لحاكم

٥ ٠ المحرق في السوق لحاكم

٥ ٤ ٠ المجموع

شخص. ٤ ٠ب. لوريمر يقدرهم المسلحين من آخر عدد الدواسر ولقبيلة

 الله عبد الشيخ فممارسات التأزم. نحو يتحرك والسياسي االجتماعي الوضع كان
 ضغط أن بعد خصوصاً تعمقاً يزداد حمد أخيهالشيخ وين ينه والصراع سوءاً، تزداد

 ادارة عن الله عبد الشيخ البعاد ١٩٢١ عام منتصف في عيسى الشيخ على المعتمد
 االمتثال على عيسى الشيخ وافق ١٩٢١ يونية ١٨ وفي حكومته. وشؤون أعماله
 من أخطر محمد استبدال وتم البلدية لمجلس رئيساً حمد الشيخ وعين المعتمد، لطلب
 لقب على حصل قد كان الذي العوضي شريف بمحمد للبلدية كسكرتير منصبه

المعتمدية. قبل من ١٩١٩ يونيو في صاحب خان
 حكمه أسلوب في تغييرات الحداث عيسى الشيخ على الضغوط بعض وبدأت

 الحكم نظام استمرار من األمرين يعانون أصبحوا الذين البحارنة غضب انفجار لمنع
 في اصالح أي يعارضون كانوا عيسى بن الله عبد أعوان ولكن عليه. هو ما على

 لالعتداء حريات من به يتمتعون كانوا مما كبيراً قدراً يفقدهم سوف ذلك ألن االدارة
البحارنة. من وخصوصاً المواطنين من والسرقات والنهب واالبتزاز

 في نشرت مقاالت عبر موقفه عن للتعبير لالصالحات المعارض القسم ولجأهذا
 التعليم مدير وهبة، حافظ كان وربما ١٩٢٢ يناير شهر في المصرية األخبار جريدة
 باختالق القسم هذا أفراد بعض أقام كما المقاالت. تلك وراء البحرين في السابق
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 على النار أطلقوا عندما ١٩٢٢ يناير ١٢ في حدث ما ينها من كان عنف حوادث
 لممارسة المعتمد العمل هذا ودفع الشرطة. ارعاب بهدف المنامة في للشرطة مركز
 واختالل العام االنفجار لمنع عملية خطوات التخاذ الشيخ على الضغط من مزيد

 جدية خطوات على اآلقدام ضد كانت الهند حكومة ولكن البالد، في الوضع
 إلى الهند حكومة أرسلتها برقية من واضحاً هذا وكان عيسى. الشيخ على للضغط

(:٧مايلي) فيها جاء١٩٢٢ يناير٣١ في السياسي المقيم

 الحكم سوء بخصوص جذري بعمل للقيام مستعدة غير الهند حكومة "إن
 وإن استنفذت قد المحلية الضغط وسائل كل بأن تطمئن عندما إال البحرين في
. البحرين في وضعنا وحماية األجانب لحماية ضرورياً أصبح التدخل هذا

 يعنيهم من يتجاهلها أن من أكبر عام بشكل األوضاع كات التحفظ هذا رغم

 االنفجار لمنع ما بعمل القيام ضرورة يرى كان البحرين في السياسي فالمعتمد االمر.
(: مايلي) فيها يقول للمقيم رسالة ١٩٢٣ - ١ - ٨ في يكتب فنراه المتوقع.

 والتي األخيرة السنوات خالل االستقرار عدم أسباب الكتشاف تألمت لقد
يلي: كما أعتقدها

 الجمارك نظام تحسين عن الناتجة الحاكمة العائلة ثروة في الكبيرة الزيادة - ١
بالقوة. البحرانيين ممتلكات على واالستيالء

لذلك. نتيجة الظلم ممارسة على الحكام قدرة ازدياد - ٢

 ومصر، والهند العراق في األخيرة السنوات ألحداث البحرانيين متابعة - ٣

وتنور. اطالع من ذلك عن ينتج وما الخارج إلى المواطنيين وسفر
 غالبية من سفراً وأقل جهالً أكثر هم الذين للحكام القمعية السياسة - ٤

عائلتهم. كوادر لتثقيف خطوات بأية يقوموا ولم رعاياهم،

 وقد األولى(. )العالمية الحرب نشوب منذ استيرادها ازداد التي الجرائد تأثير - ٥
االتوقراطي. الشيوخ نظام عارضها التي الديقراطية األفكار الجرائد هذه طورت

الغوص. مواسم من موسم كل في البالد( )إلى األجانب مجئ - ٦

 أن بشرط ولكن اصالحات ادخال على األقدام ذلك ضوء على المعتمد ويقترح

 االدعاءات تفنيد على يا()بريطان الحامية القوى تساعد التي االصالحات هذه تقتصر
التالية: االصالحات يقترح فهو السبب ولهذا الظلم. في طرف بأنها
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المساواة. من قدر توفر لضمان للضرائب ما نظام ادخال - ١

 الوضع لتفادي التظلم فرصة للشيعة تتيح المحاكم من ما نوع ايجاد - ٢
 بهم العقوبات وانزال بالسجن الحاكمة العائلة من فرد كل فيه يقوم الذي الحالي
يشاء. كما

 النواخذة بين الحسابات وضبط الغوص قواعد مراعاة على االصرار - ٣
 النظام من بدالً االختالف حالة في المحكمة في الحسابات واحضار والغواصين،

 أي أمام حسابات أية تقديم بمقتضاه النواخذة يرفض الذي حالياً القائم

. محكمة

البحرين في الدواسر قبيلة تاريخ
 هو البحرين في الدواسر قبيلة وجود يخص ما في التاريخية المراجع أهم من لعل
(.٩) لوريمر كتاب

 مستوطنات ولهم نجد جنوب في مهمة عربية "قبيلة بأنهم الدواسر لوريمر يصف
 الدواسر وادي هي الدواسر مناطق وأهم . الفارسي الخليج سواحل على كذلك

 ينتمون المناطق هذه في والحضر البدو معظم آن إذ العرية، الجزيرة وسط في واالفالج
القبيلة. لهذه

 حيث من العتوب بعد سنية قبيلة أكبر هم البحرين في الدواسر أن لوريمر ويذكر
 هناك ليس إذ السياسية االهمية حيث من البحرين في القبائل من قبيلة وثاني العدد
 من البحرين إلى هاجروا الدواسر أن ويقال العتوب، سوى سياسياً منهم أقوى قبيلة
 عدة قضوا أن بعد البحرين إلى جاؤوا حيث الشرق. باتجاه منها تحركوا أن بعد نجد

 ي لديهم وكان ١٨٤٥ ووصلواالبحرينحواليعام زخنونية فيجزيرة سنوات
 المنطقتين وكال الزالق، في منزل ٢ ٠٠و البديع في منزل ٨٠ ٠ حوالي القرن مطلع
 القبيلة هذه من منزال ٣ ٠ وهناك البحرين. من والغري يالشمال الساحل على تقعان

الكويت. في مماثل وعدد بقطر الدوحة في

 معظم وكان المتنقل وليس المستقر النوع من عام بشكل كانت القبيلة أن ويبدو
 أن ويعتقد النخيل. وزراعة اللؤلؤ في والتعامل الغوص في يعمل البحرين في أفرادها

 من فهمسنة البحرين في أما الوهايي المذهب يعتنقون العربية الجزيرة في الدواسر
 يدفعون ال فهم مستقلة، شبه قبيلة يعتبرون البحرين ودواسر المالكي. المذهب اتباع
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 أي يعارضون وهم النخيل. وزراعة اللؤلؤ في تجارتهم على البحرين لشيخ ضرائب أي
الحاكم. ضعف بسب وذلك شؤونهم في الحاكم من تدخل

واالصالحات الدواسر قبيلة
 يكن لم لو أهمية ذات االدارية االصالحات على الدواسر اعتراض مسألة تكن لم
 واستعمالهم الوضع تأجيج في دور سعود( سعود)ابن آل الرحمن عبد بن العزيز لعبد

 ابن يراها كان التي االصالحات عن للتخلي البريطانية الحكومة على ضغط كورقة
معين. بقدر البحارنة لصالح سعود

 ناكس الكولونيل السياسي، المقيم أن عن البحرين في جارياً الحديث كان عندما
 مغادرة احتمال حول شائعات هناك كانت البحرين، في اصالحات ادخال يعتزم
 في عقد الذي للمجلس خطابه وفي البحرين. في الدواسر خصوصاً القبائل من عدد

 الحكم عن بنعلي عيسى الشيخ تخلي العالن المعتمدية في ١٩٢٣ - ه . ٢٦
 البالد عن الدواسر رحيل مسألة إلى ناكس الكولونيل أشار حاكماً، حمد ابنه وتعيين
 إذا وممتلكاتهم أموالهم ضبط يتم سوف ولكن المغادرة يستطيعون بأنهم لهم وقال
ذلك. فعلوا

 الحاج وصاحبه العرب الله عبد الشيخ هو شيعي عالم بقتل الدواسر قام ذلك بعد
 الحادثة. تلك أثر على منهم عدد اعتقال وتم جمرة، بني سكنة من رمضان بن حسين
 بعد. فيما دفعت روبية ألف ١ ٥ قدرها غرامة الدوسري أحمد شيخهم على وفرض

 من الدوسري أحمد ومعهم القبيلة أفراد من كبير قسم غادر الحادثة تلك أثر على
 ينه سابق اتفاق بتنفيذ سعود ابن وبدأ "عربية للجزيرة ذهبوا أنهم واتضح البديع

 بتنفيذ البدء قبل عام من أكثر إلى يعود الوثائق تظهره كما االتفاق وهذا وبينهم.
(١ علي.) بن عيسى الشيخ عزل أثر على االصالحات

 الحج بن وأحمد الدوسري أحمد الدواسر شيخ ام ١٩٢٢ عام منتصف ففي
 أبدى الزيارة تلك في سعود ابن أن ويدو نجد. في سعود ابن بزيارة أخرى قبيلة زعيم

 المواطنيين يقية أسوة عليهم ضرائب فرض فكرة معارضة في لمساعدتهم استعداده
أمرين: بأحد بالتزامه وعدهم أنه ويقال الحكومة. سيطرة تحت وضبطهم

أو عليهم الضرائب فرض مقاومة في لمساندتهم نفوذه يستعمل أن فإما . ١

 البحرين بمغادرة التهديد يستطيعوا لكي القامتهم مناسب مكان تخصيص - ٢
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الحكومة. على للضغط األمر يقتضي عندما

 أن على مصرين وكانوا للعهد ولياً حمد الشيخ لتعيين معارضين الدواسر وكان
 للسيطرة يخططون كانوا ولربما المنصب. ذلك في عيسى بن الله عبد أخوه يكون
 ورغم بذلك. علم على كان سعود ابن أن ويدو الحق. وقت في البالد حكم على
 دفع عن توقفوا فقد الغوص على رمزية ضرية يدفعون سنوات قبل من كانوا أنهم
 عيسى الشيخ الحاكم أن حقيقة من البالد في قوتهم واستمدوا بعد فيما الضرية تلك
 ١٩٢١ عام وفي قصيرة. غير لفترة الشيعة ضرب في عليهم معتمدا كان علي بن

 ممتلكاتهم، وعلى عليهم االعتداء استمرار ضد للتحرك توجها البحارنة أبدى عندما
 ولكن البحارنة، تحرك لوقف كوسيلة القمع استعمال الشيخ على الدواسر اقترح
 حكمه. ضد البالد في ثورة حدوث إلى ذلك يؤدي أن من خوفاً ذلك رفض الشيخ
 لم ذلك ولكن الخاصة، طريقتهم على الوضع بمعالجة لهم السماح الدواسر وطلب
 آل مصلحة ضد ستكون كانت السياسة هذه لمثل السلبية النتيجة ألن ممكناً يكن

 الطرفين، متباداًليين الثقة عدم وكان الدواسر، نوايا من واثقين يكونوا لم الذين خليفة

البحرين. حكم الى أيضاً يتطلعون الدواسر كان حيث

 باعتداءات قاموا فقد حمد، الشيخ أخيه ضد الله عبد الشيخ مع تحالفهم وبسبب
 )انظر باربار قرية في فعلوا كما عليه. الوضع وتعقيد حمد لتوريط الشيعة ضد عديدة

 تباطأوا أنهم إال وغيرها، الحادثة تلك في الدواسر بدور الشيوخ علم ومع الملحق(.
الدواسر. يحموا لكي وراءها تقف التي الجهة عن اآلعالن في كثيراً

 غير كان ضدهم المستمر الظلم الزالة ١٩٢٢ عام الشيعة تحرك أن والشك
 بممثله اتصاالتهم خالل من ذلك يدركون االنجليز وكان سعود. ابن لدى مستحسن

 القطيف منطقة في شيعة رعايا لديه سعود فابن القصيبي" الرحمن "عبد البحرين في
 وكانوا التصور، عن خارجة ضرائب عليهم ويفرض جداً سيئة معاملة يعاملهم وهو

 كانت كما عنهم. سعود ابن ظلم لرفع التحرك في رغبة يدون الفترة هذه خالل
 ه فإن منهنا والكويت، البحرين في التدخل في سعود ابن عزم على مؤشرات هناك

الدواسر. مثل البحرين في معينة قطاعات مع تحالفات عقد في كبيرة مصلحة

 المزمع االصالحات على االعتراض في دوافعهم للدواسر فإن ذكرنا وكما
 ويمارسون اللؤلؤ، الستخراج الغوص مهنة في نواخذة يعملون فمعظمهم تنفيذها،
 االصالحات فإن ولذلك البحارنة، من معظمهم الذين الغواصين ضد ظالمة سياسات

 يريده لم ما وهذا الغواصين، لصالح الدواسر نفوذ من تحد سوف اللؤلؤ قطاع في
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 لمساواة االصالحات واتجاه اللؤلؤ على الضرائب مسألة ذلك إلى أضفنا وإذا الدواسر.
 االصالحات هذه بدت فقد االجتماعية، القطاعات كافة على المفروضة الضرائب

 الوضع من المستفيدة القبائل وبقية الدواسر قبل من وتفصيالً جملة مقبولة غير
 ضد باستمرار منحازاً كان الذي الناس بين القضاء مسألة لذلك أضيف وإذا .المتسيب
 المواطنين على تشجيعي أثر ذا سيكون القضاء في المساواة مسألة ادخال فإن الشيعة،
الخليجية. البلدان بقية في الشيعة

 تنفيذها في بديء ومنذ لالصالحات. المعارضين رأس على الدواسر كان وهكذا
 باءاألن جاءت فحين جدياً. طابعاً تأخذ معهم المشاكل بدأت ١٩٢٣ مايو شهر في
 أصبحت القضية بأن عيسى بن حمد شعر العرية الجزيرة إلى منهم عدد نزوح عن

 الكولونيل المقيم إلى فكتب لحكومته واهانة تحدياً يشكل ذلك عملهم وأن جدية
(١١) التالية: تريفورلرسالة

 من لتعبير األولى مادات: ثالث في المساعدة البهية الدولة من طلبت إنني

 عبد واالثنين حاضر غير اآلن أحدهم الذين محركين أنفار ثالثة )تسفير بالدي
 شالو الذين الدواسر )خصوص( في والمساعدة الحج بن وأحمد الزياني الوهاب

 العشائر بقايا لمنع الالزمة المساعدة الثالث لحكومتي، اهانة بنوع بالدي من
الطاعة. لمعاندة بالدي من سيخرجون الذين الباقين

 والذي البهية الدولة أوامر بموجب البحرين في االصالحات عن افتهمت قد
 من أطلب االصالحات جملة ومن السابق في الحكومة نظام عدم سببها

 القامة لي الرخصة مسألة في يفتكرون أن البهية الدولة من تطلبون أن فخامتكم
حكومتي. شرف وألجل بالدي داخليه في األمن لمحافظة عسكرية قوة

 ال بأني فأتعهد عموماً الخليفة يت ومعاشات التقاعد معاشات طرف من أما
 البهية. الدولة ورضا البحرين باليوز بمشاورة إال اآلن يسير الذي المبلغ عن أزيد

لزم" ما هذا

 تم فقد الحج بن وأحمد الزياني الوهاب عبد الشخصين تسفير طلب وبشأن

 على سفرهما ورتب خاص خادم منهما كل ومع الهند في بومباي إلى ترحيلهما
 بوشهر في السياسية المقيمية نفقة على األولى الدرجة من سفر وتذكرة تجارية سفينة
. ١٩٢٣ نوفمبر٧في

البريطاني الموقف كان فقد البديع، من الدواسر من عدد مغادرة بخصوص أما
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 وحيث كلها. ترحل أو كلها القبيلة تبقى أن إما بأنه يقضي لهم( سابق تهديد )حسب
 بأن نوفمبر ٦ بتاريخ رسالة في حمد الشيخ من المقيم طلب فقد القبيلة بعض رحل قد

 لذلك وأرسلت (١٢) أيام عشرة خالل البالد مغادرة القبيلة أفراد من تبقى ممن يطلب
القوة. الظهار البديع قرب الساحل بمحاذاة تقف عسكرية باخرة الغرض

 خزينة في الدواسر بممتلكات االحتفاظ حمد الشيخ من المقيم طلب كما
 كل إلى برسائل يعث بأن السياسي المعتمد من طلب بأنه وأخبره البريطانية، المعتمدية

 البريطانية الحكومة بأن له وأكد الدواسر مع عقودهم بفك فيها يخبرهم الغواصيين
الغوص. أماكن من االقتراب حاولوا ما إذا الدواسر قوارب لمصادرة مستعدة

 )ثلث( منهم آخر قسم وبقاء )ثكثان( الدواسر من قسم مغادرة أن واضحاً وكان
 الممتلكات بأن لاليحاء ومحاولة البحرين، إلى للرجعة خط على لالبقاء محاولة كان

(١٣البديع.) إنماهيللقسملذيبقيي واألموال

 المشيخات حكام إلى برسائل الخليج في السياسي المعتمد ارسال بأيام ذلك وسبق
 إلى كتب فمثالً أراضيهم. في بالنزول للدواسر السماح عدم منهم يطلب الخليجية
(:١٤ التالية) الرسالة قطر وحاكم الكويت حاكم

 جاسم بن الله عبد والشيخ الكويت، حاكم الصباح.. جار أحمد الشيخ

 البحرين من الدواسر عشيرة طلوع عن سمعتم شك بدون سعادتكم قطر حاكم
 ويمكن ومعقولة صحيحة حجة أدنى دون ومن حاكمهم تحت االطاعة لمعاندة
 فمقصود الجزاير. هذه من آخرين خروج طرف من وقال قيل يوجد بأن سمعتم

 طلبوا البحرين عشاير من أحد إذا سعادتكم من أطلب بأن المكتوب هذا
 دون من لبالدكم وصلوا وأن ذلك في طريق التعطونهم بالدكم في بالسكون

كم. بالد في مسكن تعطونهم ال مخابرتكم

 تعطون إذا رضاها عدم سعادتكم إلى أيين بأن البهية الدولة على أمرت قد

 ونعمتكم احسانكم يكفرون هم الذي بالدكم في مسكن البحرين من المغرضين

 الدولة الذي البحرين في حاكمهم ضد دسائس يعملون بالدكم في بالنزول
عليهم. لمساعدته مستعدة البهية

.الصحة كمال في وأرجوأنكم مالزم هذا

 )الفداوية( الشيخ قوات من مجموعة قامت البريطانية الحكومة بأوامر وعمالً
 أفراد من عدداً وجدوا التالي اليوم صباح وفي نوفمبر. ١ ٩ في البديع قرية باحتالل

٣٧



 أعطيت قد كان التي المهلة أن وحيث شحنها أجل من األمتعة يجمعون الدواسر قبيلة
 محملة قوارب ثالثة على الشيخ قوة استولت فقد أيام( )عشرة انتهت قد لهم

 كان كما العربية. الجزيرة إلى الرابع القارب على الباقين األفراد وأرسلت باألمتعة
 مجموعة لتساعد البديع مقابل في بريطانية حرية سفينة تواجد طلب قد المعتمد
للقرية. ذهبت التي الشيخ

 المقيم تعهد أن بعد الدواسر ممتلكات بيع تم البديع على االستيالء من أيام وبعد
 بالقوة، أمتعتهم السترداد الدواسر من محاولة أي من المشترين بحماية السياسي
 يناير شهر في المسألة. في سعود ابن تدخل من خوف هناك كان وأنه خصوصاً

 الذي سعود ابن لزيارة ذهبوا أن بعد الدمام في الحرب أعالم الدواسر رفع ١٩٢٤
 الشيخ وكان البحرين. في يعت التي ممتلكاتهم باسترداد ووعدهم أمواالً أعطاهم

 المعتمد طريق عن فطلب البديع. على الدواسر من محتمل هجوم من خائفا حمد
 وطالب (١ الالزمة) االحتياطات أخذ البريطانية. الحكومة من ديلي( )الميجر السياسي
 المقيم كتب ١٩٢٤ - ٢ - ١٥في الشرطة. من خاصة قوة تكوين عملية في باالسراع
 كاعطائهم الدواسر دعم في استمراره من فيها يحذره سعود ابن إلى رسالة السياسي

 في ممتلكاتهم بحماية ووعدهم فيها االعالم برفع لهم والسماح الدمام في ملجأ

بمايلي: سعود ابن فرد البحرين. إلى ارجاعهم على والعمل البحرين

الرحيم الرحمن الله بسم
وملحقاتها النجدية السلطنة

١٣٣٢ رجب ١٦الرياض

٧٧ علد

 المكرم حضرة سعودإلى آل فيصل آل الرحمن عبد العزيزبن عبد من
 البريطانية البهية الدولة جنرال وقنسل المفخم تريور الكرنل العزيز صديقنا
معاليه دامت المحترم فارس خليج في العظمى

واالكرام: التحية اهداء بعد

 من بلغكم وما بالدواسر المتعلق ١٣٤٢ رجب ٩ رقم المكرم كتابكم تلقيت
 أمالكهم في يتعلق مطلقاً بحث يجر لم لالحساء زيارتهم أثناء إنه شأنهم. في االشاعات

 حق لها تخول ال بها المعمول وشرائعها االسالمية البحرين حكومة فإن البحرين. في
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 أي يمكن ال وأنه البتة له أساس فال االشاعات من ذلك عدا وما المهاجرين أموال مصادرة
 وإني الجوار بعالئق ماساً أو للحقوق منافياً عمالً تأتي بالدي تسكن جماعة أو عشيرة
 لمثل السماع فإن المختلقة الواهية االشاعات من إليكم يرسل لما أهمية تعملوا أن أتأسف

 هذه مثل عن بنفسكم تتأكدوا أن أحب وإني فكركم يشوش مما المفتريات هذه
أهمية. لها تعملوا أن قبل االشاعات

احترامي. فائق وتقبلوا مالزم هذا

 ١٢) ١٣٤٢ رجب ٦ في مؤرخاً المذكورة الرسالة في سعود ابن رد جاء وقد
 أنكر أن فبعد دينياً. بعداً القضية أعطى حيث مهم تطور فيه وكان (١٩٢٤ فبراير

 الحكومة أن إلى أشار البحرين في الدواسر ممتلكات بخصوص منه وعود أي حدوث
 ويعني المهاجرين. ممتلكات مصادرة للشرع طبقاً لها يحق ال البحرين في االسالمية

 الشائعات صحة من التأكد منه وطلب رسالته في المقيم ماذكره نفي ثم الدواسر. بهم
الدواسر. مع قاتهعال بخصوص

 عليه كان مما أضعف أصبح سعود ابن بأن ذلك بعد عام شعور هناك وكان
 سيستمر كان وإن للبحرين الداخلية الشؤون في بوضوح التدخل يحاول لن ولذلك

 السياسي المقيم انزعاج أثار ما أكثر وكان الدواسر بخصوص لالشاعات الترويج في
 يحتكم من آخر هم الدواسر بأن علمه مع سعود ابن قبل من دينياً بعداً القضية اعطاء
 أن عن أخبار انتشرت ١٩٢٤ مارس شهر وبحلول البحرين. في كانوا عندما للشرع

 بال أراح ما وهو الجبيل، منطقة في لالستقرار مكاناً الدواسر أعطى قد سعود ابن
 منطلقاً تشكل كانت التي الدمام عن بعيداً يصبحون سوف الدواسر ألن البريطانيين

البحرين. على لالعتداء مناسباً

 ولكن التالي. العام في الغوص موسم انتهاء بعد البحرين عن الدواسر رحيل كان
 المعتمد ومعه حمد فالشيخ توتر. حالة في يعيشان الطرفان أصبح األمور تطور بسبب

 ١٩٢٤ عام صيف في الغوص موسم في جديدة مشاكل يتوقعان كانا السياسي
 كان حيث العذبة الماء بمنابع الملئ الخور" "فشت منطقة في المياه منابع عند وخصوصاً

 من ينتهوا حتى االنتظار اآلخرين الغواصين كل على يفرضون السابق في الدواسر
 ين والتالمدا كانت فقد ولذلك اآلخرين. بعد للمكان جاؤوا لو حتى قربهم ملئ

 موسم في الدواسر به يقوم أن يمكن ما حول متركزة والمقيم والمعتمد حمد الشيخ
. ١٩٢٤ العام غوص
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 يطلبون الدواسر من رسالة المهزع( )جاسم القاضي استلم ١٩٢٤-٣-٢٩وفي
 إلى الذهاب يستطيعوا لكي البحرين إلى للرجوع الحكومة ويين ينهم توسطه فيها

القادم. الموسم في الغوص

 ومعه البحرين إلى الدوسري اللطيف عبد بن ابراهيم جاء١٩٢٤-٣-٣٠ وفي
 المتمثلة الرسالة حامل مشكلة حل فيها يطلب حمد الشيخ إلى سعود ابن من رسالة

 الشيخ بواسطة االنجليز أعطاها التي المدة انهاء بعد مصادرتهما تمت قاريين باسترداد
كامل. بشكل البديع من الرحيل أو كامل بشكل للرجوع للدواسر حمد

 الوقت في تنازل أي ابداء رافضاً ديلي بالميجر متمثالً البريطاني الموقف وكان
 لحالة وعودة االصالحات مسألة في للموقف اضعافاً سيعني كان ذلك ألن الحاضر

 المقيم على ديلي الميجر واقترح الدواسر. رحيل قبل البالد سادت التي الفوضى
 تثبيت خاللهما يتم ثالث أو لسنتين الدواسر عودة بمسألة البت يؤجل أن السياسي

 تستطيع جديدة شرطة قوة وتكوين حمد الشيخ حكومة وتقوية االدارية االصالحات
 أمن على الحفاظ مسألة كانت فقد األساس هذا وعلى والنظام. األمن على الحفاظ
 بسبب تتوتر بدأت االجواء ألن ملحة مسألة (١٩٢٤ )صيف القادم الغوص موسم

الغوص. أماكن في استفزازية أعمال على الدواسر اقدام من الخوف

 سايكلمان لبريطانيتان لحريتان لسفينتان تقوم أن االتفاقعلى ولذلكفقدتم
 االقتراب من الدواسر ومنع البحرانية الغوص أماكن على االشراف بمهمة لوين و

البحرية. البحرين حدود ضمن الواقع الفشت خور في الماء منابع من أو منها

 مواسم في تذكر مشاكل ١٩٢٦ و ١٩٢٥و١٩٢٤ األعوام خالل تجر لم
 المغاصات في بالغوص فيها الدواسر يقوم أن يتوقع كان التي المواسم وهي الغوص.

 لمنع الخفر بعمليات تقوم البريطانية الحرية السفن كانت فقد ذلك ومع البحرانية،
البحرانية. الفشت خور من بالماء التزود أو البحرانية المغاصات من الدواسر

 االتصاالت استمرت فقد الدواسر. قضية في تماماً ينته لم سعود ابن دور ولكن

 البحرين حكومة من تنازالت على للحصول يسعى وكان الدواسر وين ينه
 المقيم إلى مالم الكابتن البحرين في المعتمد كتب ١٩٢٥ - ٥-١٧ وفي لحلفائه.

 ذهبا نواخذه واآلخر غواص أحدهما شخصين تعرض عن فيها ذكر رسالة بريدو
 بديون مطالبين كانا ألنهما فسجنا أقربائهما، لزيارة التوالي على واالحساء لنجد

 رحيل عند البحرين حكومة قبل من ألغيت قد الديون تلك أن رغم للدواسر،
الدواسر.



 إلى للعودة الدواسر قبل من مستمر إلحاح هناك كان ١٩٢٦ عام نهاية مع
 المقيم فاقترح سعود. ابن حكم تحت الجزيرة في العيش سئموا أن بعد البحرين
 لعودتهم، جديدة شروطاً بريدو يي اف. كولونيل اللفتنانت الخليج، في السياسي

 حمد الشيخ لمقابلة البحرين إلى جاؤوا منهم ثالثة وبين ينه تم فيلقاء وطرحها
 األفراد كان . ١٩٢٦ سبتمبر في للبحرين زيارة في كان الذي السياسي والمقيم
 حسن بن الله عبد بن وأحمد سعد بن وعيسى ابراهيم. بن اللطيف عبد هم الثالثة

 العيش عليهم الصعب من أصبح أن بعد العودة في الدواسر رغبة المقيم على وطرحوا
(١٦كالتالي:) المقيم شروط فكانت القطيف. في

البحرين. حاكم حكومة تحت والبقاء باالستقالل الشعور عدم - ١

والتجار. المزارعون يدفعها التي نفسها الضرائب دفع - ٢
والمحرق. المنامة في المحكمة ألحكام الخضوع - ٣

مسكنهم. كانت التي البديع في للشرطة مركز بوجود القبول - ٤

تغييره. في الحق وله القبيلة رئيس بتعيين الحاكم يقوم - ٥
عندهم. يخدمون الذين والعبيد الشيعة الغواصين حماية - ٦

 وزير نائب من رسالة في الشروط تلك على البريطانية الحكومة وافقت وقد
(.١٧)١٩٢٧ - ١ - ٢٦ في السياسي للمقيم الهند حكومة الخارجية

 اللفتانت تعيين وبعد الدواسر. لرجوع تتهياً األجواء بدأت الوقت ذلك ومنذ

 السائدة النظر وجهة كانت . ١٩٢٦ عام سياسيا مقيما هوارث ال.ي.اج كولونيل
 يشعر أصبح الذي حمد الشيخ يريده ما بوجه لوقوف ا عدم هي ببوشهر المقيمية في

 الهند حكومة على هوارث فاقترح البحرين. عن الدواسر غياب الستمرار ارتياح بعدم
 في فقال حمد، الشيخ موقف لتقوية بالرجوع للدواسر السماح باتجاه الموقف مراجعة
:١٩٢٧-٣-٢٧ بتاريخ الهند بحكومة الخارجية لوزير رسالته

 وال شيعة، مواطنين تحكم سنية عائلة خليفة آل أن إلى االلتفات من والبد
 وأضاف قوياً. سنياً سنداً تشكل )جهة باقصاء أنفسهم اضعاف في يرغبون
قائال:

 على الخارج، في )الدواسر( ابقائهم مسؤولية لجعل ضرورة هناك ليس
 بالعودة للقبيلة السماح ممكناً كان طالما علينا تقع الواضحة الحاكم رغبة عكس
على المطبقة واألحكام للقواين طبقاً المجتمع في عادين كأفراد يرجعوا أن بشرط
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خاصة ميزات بدون غيرهم،

 على حسن وقع الدواسر لزعماء حمد الشيخ نقلها التي المقيم نظر لوجهة وكان
المستويات. كل وعلى بسرعة المزمعة عودتهم أخبار يتناقلون فراحوا نفوسهم،

 المزارع ضمنها ومن ممتلكاتهم استرجاع هو تنازالت من عليه حصلوا ما وأهم
 التزامهم بشرط البريطانية الحكومة بموافقة والمنامة. البديع في والمنازل والدواليب

 دفع بعد يعت التي المنازل االتفاق لذلك طبقاً واسترجعوا ( ) البالد بقوانين
 كل لهم أعيدت كما المنازل، اصالح على أتعابهم تناسب للمشترين تعويضات
 البحرين من سنوات ثالث لمدة غيابهم خالل بتأجيرها الحكومة قامت التي مزارعهم
رويية. ٤٠ ٠٠٠ الحكومة ذلك وكلف

 ايجار جراء من الحكومة عليها حصلت التي المبالغ استرجاع على وأصروا
 أن األمر بادئ معرفتهم رغم ذلك، على وافق حمد الشيخ أن ويدو مزارعهم،
 وممتلكاتهم، أموالهم مصادرة ذلك عقاب وأن مقبول غير البحرين من خروجهم

 التي المدخوالت تلك على ينسحب ال سنوات ثالث بعد األمور تغير أن يعني وهذا
 شيء كل بدفع فالقبول الدواسر. ومزارع أراضي تأجير من الحكومة عليها حصلت
 خطأ. كان ١٩٢٣ عام الحكومة به قامت ما بأن االعتراف على ينطوي للدواسر

 أشهر قبل تعينه بعد السياسي المسرح يدخل بلجريف تشارلز المستشار بدأ وهنا
 مزارع ايجارات عائدات الرجاع معارضاً وكان البحرين. لحكومة مالياً مستشاراً
 الدواسر لمطالب التنازل عدم بلجريف رسالة على بناء المعتمد واقترح (١٩ الدواسر)

 التي المبالغ ثلث دفع واقترح ١٩٢٣ عام عملهم مغبة جيداً يعلمون كانوا الذين
(.٢ الدواسر) ممتلكات تأجير من الحكومة عليها حصلت

 بعدم ١٩٢٧ - ٥- ٩ بتاريخ المعتمد إلى رسالة في السياسي المقيم رد وجاء
 قسوة يعني ذلك ألن عقاراتهم ايجارات في الدواسر بحق االعتراف على الموافقة
 واردات )ثلث المعتمد اقترحه الذي المبلغ يكون أن اقترح ولكنه الحكومة، أحكام

 في جديد من االستقرار على الدواسر لمساعدة الحكومة من حسنة مبادرة العقارات(
 المقيم طلب كما األمر، بادئ البالد بمغادرة منهم بدر لما عنهم عفت أن بعد البلد
 الغواصين على المترتبة الديون كانت إذا للدواسر الرجوع على غواص أي اجبار عدم
 عن الديون تلك الغاء آنذاك الحكومة قررت فقد قائمة، تزال ما الدواسر رحيل قبل

أخرى. مرة ارجاعها يمكن وال الغواصين

 حلول ضمن خروجهم من سنوات ثالث بعد البحرين إلى الدواسر رجع وهكذا
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 آزمة نشبت لو فيما إليه يستند قوي جار بوجود حمد الشيخ الحاكم، واطمأن وسط،
 وعسكرية وسياسية اجتماعية قوة يشكلون الدواسر أن أساس على البحارنة، ويين ينه

احتياطية.

الغوص نظام
 ولم األزمان، غابر منذ البالد في الرئيسية المهنة اللؤلؤ على الغوص مهنة كانت

 حيوية كمهنة بقيت ذلك ومع الثالثينات، في النفط اككشاف بعد إال أهميتها تتراجع
 من كبيراً جانباً تشكل اللؤلؤ عائدات وكانت تماماً اختفت حيث الستينات مطلع حتى

 الغوص قطاع شهد وقد الخاصة، وقوانينها نظامها لها وكان العام، القومي الدخل
 أساليب مستوى على أم المهنة أفراد يين العالقات مستوى على سواء كثيرة تطورات
 حدوث التصور عن بعيداً يكن لم فإنه البالد، في الرئيسية المهنة ولكونها الغوص.

 عن التحدث الفصل هذا في ونريد واالخر. الحين بين واضطرابات كثيرة مشاكل
 يناير-١٩٢٦ ديسمبر في أحدهما اللؤلؤ، على الغوص قطاع في حدثتا مهمتين حادثتين
 الحادثتين هاتين في حدث ما في الخوض قبل ولكن ، ١٩٣٢ عام واألخرى ١٩٢٧
فيها. العاملين كافة يين والعالقات الغوص مهنة استعراض بنا يجدر

 ولعل الخليج. منطقة في الحياة عصب تمثل القرن مطلع في اللؤلؤ تجارة كانت
 االنتاج دور من أهم وربما مشابه دور اللؤلؤ لتجارة يكون أن القدر عجائب من

 تشمل التي التجارة تلك على البلدان هذه اقتصاد اعتماد حيث من حالياً النفطي
 في التجارة هذه أهمية لوريمر ويصف به. المتاجرة ثم البحر جوف من اللؤلؤ صيد

بقوله: القرن مطلع

 إلى البحرين في والنخفضت الكويت، في اننجارة النهارت اللؤلؤ، انتاج توقف "لو
 المتصالح والساحل عمان موانئ ولتوقفت التقديرات، حسب اآلن عليه هي ما خمس

 توقف أن حيث الخليج دول في الحالي بالوضع شبيه الوضع وهذا . تماماً الحركة( )عن
الدول. هذه التمادات انهيار إلى بالتأكيد سيؤدي وتصديره النفط انتاج

 فيه األجنبية الشركات طمعت فقد اللؤلؤ لصيد الكبرى األهمية وبسبب
 هذا في للعمل خاصة امتيازات على الحصول تقريياً قرن نصف مدى على وحاولت
 أطماع بدأت عشر التاسع القرن منتصف فمنذ ذلك. في فشلت ولكنها القطاع

 عديدة محاوالت وحدثت للعيان. تظهر الخليج مغاصات في االوروية الشركات
 جميعاً باءت ولكنها المنطقة هذه في لصيداللؤلؤ خاصة امتيازات على للحصول
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مغاصتهم. في أجنبي تدخل أي رفض على المواطنين اصرار بسبب بالفشل

 ظهرها وعلى الغوص أماكن إلى بريطانية باخرة جاءت ١٨٦٣ عام ففي
 احتجاجات ولكن اللؤلؤ استخراج في للمساعدة علمية وأجهزة مدربون غواصون
 البريطاني السياسي المقيم اضطر السفينة وجود ضد المحليين اللؤلؤ وتجار الغواصين
 وجدت ١٨٩٠ و ١٨٧٤ عامي وفي المنطقة. بمغادرة للسفينة تعليمات الصدار
 عدد طلبات لرفض مضطرة نفسها الهند، حكومة نصيحة تحت البريطانية، الحكومة

الخليج. في اللؤلؤ لصيد امتيازات على للحصول البريطانية الشركات من

 إلغاء طهران في الدولة مشير من البريطانية الحكومة طلبت ١٨٩٩ عام وفي
 أساس على الخليج في اللؤلؤ صيد حق بموجبه أعطاهما اورويتين كتين شر مع عقد

 الخليج. امارات تجاه البريطانية الحكومة التزامات مع يتضارب العقد هذا مثل أن

 الترخيص على الموافقة الخليج في البريطانيون المسؤولون رفض ١٩٠٢ عام وفي
 عام وفي أبوظبي. مياه لصيداللؤلؤفي بمشروع للقيام هندي - بريطاني لمواطن
 على للحصول منهما محاولة في البحرين إلى فرنسيان تاجران جاء ١٩٠٣

 رفض علي بن عيسى الشيخ لكن و البحرين، مغاصات في اللؤلؤ لصيد ترخيص
 كبح في دورها المحليين الغواصين لمواقف وكان السياسي المعتمد استشارة بعد ذلك

 في بالمشاركة المنطقة خيرات امتصاص حاولت التي االجنبية الشركات جماح
 وجعلت مشاكلها، رغم الغوص، مهنة حفظت التي هي المواقف وهذه الغوص

 في النفط ظهور حتى قائمة المهنة هذه واستمرت المنطقة. أبناء بأيدي عليها السيطرة
 بدأت وبعدها المخصب، بانتاجها اللؤلؤ سوق اليابان ودخول ،١٩٣٢ عام البحرين

الخمسينات. نهاية في تالشت حتى تدريجياً التراجع في المهنة

 إلى باالضافة فيه المرتفعة والحرارة الخليج لقاع الجيولوجي التركيب أن ويدو
 اللؤلؤ أم يسمي ما أو المحار تكون إلى تؤدي التي العوامل من فيه، المياه ضحالة

 من القريية وخصوصا الخليج مياه في كثيرة مواقع في اللؤلؤ مغاصات وتنتشر
 الممولين صنفين: إلى اللؤلؤ مهنة في العاملين اآلفراد ويمكنتقسيم العري. الساحل

 يذهبون عندما المشتغلين العاشة الالزمة األموال يوفر األول فالصنف والمشتغلين.

 الالزم الدخل لتوفير الثاني الصنف يعمل ينما خلفهم، عوائلهم ويتر.كون البحر إلى
 ب الممول ويسمى أخرى. أرباح وتحقيق الممولين من المقدمة القروض لتسديد
 اللؤلؤ صيد سفينة )صاحب للنوخذة األموال يدفع وهوالذي التاجر أو المسقم

 ي ١ ٠ ص تتراوح بفوائد األموال هذه يقترض وقد الالزمة األموال لديه تكون وقد



 فيها المشتغلون ويسمى الغوص كلهاتسمى العملية فإن هومعروف وكما /'،٠٢٥
. "غواص ومفردها الغواويص ب عموماً

 ويكون محددة، بمهمة منها جزء كل يقوم متكاملة وحدة الغوص سفينة طاقم ويعتبر
 بكاملها، والمسؤويات والسلطات بالصالحيات يتمتع الذي الكابتن أو النواخذا محورها

 حاالت وفي الغوص، قارب يملك الذي هو النوخذا يكون الحاالت من /٠٨ ٠ - ٧٠ وفي
للقارب. الحقيقي المالك عند مستأجراً وربما للقارب مستأجراً يكون أخرى

 )مفردها السيوب ثم غيص( )مفردها الغاصة األهمية درجة في النوخذا ويلي
 وهناك المناسب. الوقت في الماء من الغيص يسحب الذي الشخص وهو سيب(
 وليد هناك يكون وربما مهمته، في السيب يساعد الرضيف يسمى آخر شخص

االخرى. الخفيفة االعال وبعض والدخان القهوة ويعد السمك بصيد ليقوم

 شخهاً، ١٦ والمعدل شخصاً ٤٠ -١٠ ين ما السفينة طاقم عدد ويتراوح
 لو فيما أنه أي المادية، الخسارة لتقليل السيوب عدد من أقل الغاصة عدد ويكون

 وجود لعدم العمل على قادرين غير الغاصة بعض ألصبح أقل السيوب عدد كان
 الغاصة قدرة عدم عن الناتجة الخسارة فإن وبالتاليالماء، من يجرونهم الذين السيوب

 عدد من أكثر سيبين أو سيب استعجار عن الناتجة الخسارة من أكبر الغوص على
الغاصة.

للغوص المالي النظام
 أو للمسقم، لؤلؤ من جمع ما بتسليم عادة النوخذة يقوم الغوص، من العودة بعد
 من بتخفيضات الصيد، سفينة لطاقم سلفاً أمواالً دفع الذي الشخص وهو التاجر،

 النسبة بهذه فائدة على حصل قد المسقم أن يعني وهذا السوق، سعر من /'٠٢٠٠١٥
 السفينة، طاقم على المسقم دفعه الذي المال سلقا.ويقسم دفعه الذي المال مقابل في

 حصص على يعتمد نظام حسب السفينة أفراد وبقية والسيوب والغاصة النوخذة
عام. بشكل عليها متفق وأسهم

 كل خصم بعد الكلية الفوائد خمس على يحصل )النوخذة( السفينة فمالك
األخرى ريف المصا

أسهم ثالثة على يحصل والمغيص

سهمين على يحصل والسيب



واحد سهم على يحصل والرديف

حصصهم. من والنوخذة والسيوب الغاصة لهم يدفع وغيره والوليد

 كلها، القضية يمثل ال أنه إال ومفهوماً منطقياً يدو التقسيم هذا أن ورغم
 عوائل فإن وبالتالي الغوص موسم من العودة بعد إال تتوفر ال هنا كورةالمذ فالعائدات
 من تحتاجه ما على الحصول من لها البد بل عودتهم تنتظر أن تستطيع ال الغواصين

 تقديم مبداً تعتمد ألنها عويصة، المشكلة تصبح وهنا الغوص، موسم بدء قبل مال

 تسديد يستطيعون ال وقد مستمر بشكل مدانين يجعلهم ما وهذا للغواصين القروض
 المجاالت من واحدة هذه مربحاً. الغوص موسم يكن لم إذا خصوصاً كاملة ديونهم

العشرينات. في اصالحات اجراء استدعت التي

 النواخذة كان العشرينات وقبل للغواصين. سلفاً دفوعات يقدم فالنوخذة
 تلك ألن معهم والسيوب الغواصين بقاء يضمنوا لكي العالية السلفة تقديم يتعمدون

 لتنظيم الحكومة سعت والشكاوي المشاكل تكرر وبعد الرهن. بمثابة السلفة
 الحكومة سياسات وقامت وديونهم. الغواصين أعباء تخفف لكي المتقدمة الدفوعات

 للنواخذة المسموح المبالغ تخفيض أساس على ١٩٢٣ عام االصالحات ادخال بعد
 من بتوجيه الحكومة، كات عام كل وفي مقدماً، مدفوعة كسلفة للغواصين بتقديمها
 التي الفائدة وإن خصوصاً سلفة بتقديه المسموح المبلغ تخفض السياسي، المعتمد

 بعض يقى أن يحدث وقد جداً مرتفعة للغواصين قروضهم على النواخذة يتقاضاها
 قيود من التخلص عليه مستحيالً يصبح بحيث حياته طوال للنوخذة مداناً الغواصين

سيده. لدى المرتهن كالعبد فيعيش وأعبائها الديون

أقسام: ثالثة إلى للغواصين النوخذة دفوعات تقسيم يمكن وهنا

 منها ويقصد كامل، بثكن السأبات تصنة تم آن وبعد دمعي( ا الموسم اسهاء بنا سهرين حرابي )بعد الغوص لنعفينهابةوسسم٧ تبلغ وهو القام: ٠ ١

العمل. عدم فترة في للغواصين المال توفير

 امكانات لتوفير الغوص موسم بداية في للغواصين يدفع مبلغ وهو السلف: - ٢
 مؤونة شراء في الغواص مهمة ولتسهيل الغوص موسم خالل الغواص لعائلة المعاش

غوصه. وعدة أهله

 ما شراء على الغواص لمساعدة الغوص موسم خالل يدفع مبلغ الخرجية: - ٣
بسيط(. مبلغ )وهو يحتاجه



 التعديالت بعض جرت العشرينات في االصالحات ادخال بعد فإنه ذكرنا وكما
 بشكل المبالغ هذه وحددت النواخذة، قبل من للغواصين سلفاً المقدمة المبالغ على

تدريجياً. الغواصين ديون تخفيض االصالحات هذه واستهدفت ثابت،

 صعوبة تعكس كانت التي المشاكل بعض لحدوث أدت االصالحات وهذه
 جهة من األساسية للمشكلة الحكومة استيعاب وعدم جهة من الغواصين وضع

 تخفيض أن إال جيدة، سياسة الغواصين عن الغبن رفع استهداف أن صحيح أخرى.
 تمهيداً إال تكن لم الغواصين حاجة لسد البدائل توفير عدم مع المقدمة الدفوعات

. ١٩٢٦ ديسمبر في حدث كما الغواصين أوساط في واسعة الحتجاجات

 تهدف الدولة إن :١٩٢٦ فبراير ٢٠ بتاريخ للمقيم رسالته في ديلي الميجر يقول
دائمة دين حالة في الغواصين ابقاء على يعمل الذي للنظام التدريجي لاللغاء حالياً

 الذي والسلف التسقام مقدار تخفيض الحكومة اتخذتها التي الخطوات ومن
مايلي: ذلك على وكمثال للغواصين. النوخذة يدفعه

روبية ١٩٠ الغيص ه: ١٣٤٢ -عام١

روبية ١٤٥ السيب

روبية ١٠٠ الغيص ه: ١٣٤٣-عام٢

رويية ٧ ٥ السيب
 التسقام أما روية ٦٠ السلف مقدار يكون والسيب للغيص ه: ١٣٤٤ -عام٣
فيكون:

روبية ١ ٠ ٠ الغيص

رويية ٨ ٠ السيب
 وكان للسيب. روبية ٦٠و للغيص روية ٨٠ب التسقام حدد التالي العام في

 حوالي ذهب ١٩٢٦ ديسمبر ٣٠ وفي الحريق. أشعلت التي الشرارة بمثابة ذلك
 الطيور يصطاد حمد الشيخ كان حيث الصخير إلى الغواصين من شخصاً ٢ . .

 لهم ووفر الموضوع يدرس بأن حمد الشيخ فوعدهم التسقام. بزيادة مطالبين بصقوره
التالي. اليوم في شيء يحدث لم ولكن الليلة. تلك مبيتاً

 في يستشيرانه للمعتمد الله عبد والشيخ حمد الشيخ ذهب الثالث اليوم في
 من يرى بأنه فأجابهم قليل الجديد التسقام مبلغ أن يرى كان إذا وما الموضوع
 أي للسيب، روية ٨.و للغيص روية ١ .. إلى رفعه على فوافقا المبالغ رفع األفضل

٤٧



 الرز من كميات تقدم أن المعتمد اقترح كما السابق. العام مستوى إلى ارجاعه
 الديون لتسديد التسقام من حصتهم كل دفع عليهم يجب الذين لألشخاص

الموضوع. هذا حول النواخذة يستشيران سوف بأنهما الشيخان فرد السابقة.

 المهمات. بعض الداء الجمرك مبنى إلى وبلجريف حمد ذهب التالي اليوم في
 ولكن الجواب، ينتظرون مجتمعين هناك المائتين الغواصين وجدا هناك وصال عندما
 يخشى كان ألنه بذلك، ليقوم آخر شخصاً وبعث معهم التحدث رفض حمد الشيخ

 شعر إذ متوقعاً. كان ما فحدث الطيور، صيد لمتابعة صخير إلى الذهاب عن يتأخر أن
 بمظاهرة وقاموا المنامة سوق إلى فتوجهوا حمد الشيخ موقف من اهانة الغواصون

 بأشد استيائهم عن وعبروا العديدة الشعارات ورفعوا العنف من تخل لم كبيرة

 البريطاني لحقهم ولكن المحرق إلى معظمهم ورجع سفنهم ركبوا وبعدها الصور.
 وهنا بيوتهم إلى ذهبوا حتى بارك شرطة وطاردتهم الشرطة، من عدد ومعه روبنسون

 األطفال مثل بأنهم البريطانية السلطات اتهمتهم الذين الغواصين من الموقف تقييم بدأ
 المعتمد ويعزو للتظاهر. بهم دفعت التي األساس القضية لمناقشة يتصدوا أن من بدالً

 الغواصين ووجد الجمارك مبنى إلى ذهب عندما حمد الشيخ لتصرف الوضع انفجار
 الصخير. في هوايته ليمارس وذهب عنهم أعرض إليهم يتحدث أن من فدال هناك،

 إن بقوله ١٩٢٧ - ١ . ٩في المقيم إلى رسالة حمدبالصيدفي المعتمدولع ويصف
 لحل المحرق إلى بمجيئه الحباري( )صيد الحياة في عمل أهم قطع أن يعتبر حمد الشيخ

 مسألة مناقشة منه طلب عندما "وذلك كبيرا" تنازالً كان البالد مشاكل

 على للعمل السياسي المعتمد دفعت خاصة أهمية ذات الحادثة تلك كالت الغواصين.
 المتعلقة المسائل إليها توكل كانت التي الجهة وهي الغوص سليفة محكمة اعادة

 ضد تنحاز ال لكي فيها يعملون الذين األفراد في النظر يعاد أن على بالغوص
 متميزة اجتماعية طبقة يشكلون النواخذة وكان النواخذة جانب وإلى الغواصين

 وخصوصاً الموروثة والتقاليد العادات تستمر أن مقبوالً يكن ولم الغوص تاريخ خالل
 المساواة طريق على خطوات تكون أن فيها يفترض كان التي االصالحات ادخال بعد
 في مهمة تحول نقطة ١٩٢٦ نهاية في الغواصين اضطرابات فكانت المواطنين. ين

 بمثابة كانت كما الناس. بحياة المباشرة العالقة ذات القضايا من الشعبي الموقف
 قدر ايجاد على الحرص تظهر كانت التي البريطانية السلطة أسماع قرع الذي الجرس

االخرين. تجاه والظلم االجحاف في البعض تمادي ومنع المواطنين ين واةالمسا من

 وقضائية ادارية اصالحات تثبيت نحو جنوحاً التالية السنوات شهدت وقد

٤٨



 كان الذي الحكم صورة عن تختلف جديدة صورة البحرين في لالدارة أعطت
 ومع االنصاف. مبادئ أبسط غياب من المستفيدة القبائل ومع علي بن عيسى يمارسه
 القمع عقلية سيادة بعد ما في سنرى حيث تماما يستوعب لم الدرس فإن ذلك

 كيف سنرى إذ بها، يتمتع عيسى بن الله عبد مثل شخص كان التي الفردي والحكم
 تظاهرة خالل منهم عدد قتل أن بعد ١٩٣٢ عام أخرى مرة الغواصين حركة قمعت
وعادلة. بسيطة مطالب أجل من سلمية

١٩٢٢ فبراير البحارنة انتفاضة
 حريقاً أشعلت شرارة بمثابة كانت حادثة ١٩٢٢ عام فبرار شهر في حدثت

 ارهابية فرق عن عبارة )وهم الفداوية أحد كان فبينما يتوقعه. الحاكم يكن لم كبيراً
 من ياًبحران مواطناً يقتاد الناس( قلوب في الرعب لبث خليفة آل أفراد يستعملها

 بمهاجمة المواطنين من مجموعة قامت المنامة، في االعتقال تحت كان القرى احدى
 ذلك اعتقال فإن السياسي المعتمد وباعتراف المواطن. تخليص من وتمكنت الفداوي
 إلى الحادثة هذه أدت شديد. لضرب أيضاً تعرض وأنه سبب، بدون كان المواطن
 ضد البعض تظاهر ينما يوتهم في المواطنون وبقي المنامة سوق في عام اضراب
 الشيخ حكومة أوصال في شديدة قشعريرة الحادثة هذه بعثت السلطوي، التعسف

 أن بعد الذعر أصابه وقد يفعل، فيما يستشيره المعتمد إلى لجا' الذي علي بن عيسى
(.٢١ ضده) يحدث سوف ما انفجاراً بأن المتعددة االنذارات يتجاهل كان

 من وحذره مواطنيه، إلى مباشرة يتحدث بأن حمد الشيخ على المعتمد أشار
 عبد قام أن النتيجة وكانت الموقف. وتصعيد بالعنف يتسم عمل على االقدام خطورة

 لمقابلة البحارنة من وفد باصطحاب شريف ومحمد كانو ويوسف القصيبي العزيز
الشيوخ.

 بعضها تغيير الشيخ حاول التي المطالب من عدداً البحارنة قدم االجتماع وخالل
 وبعد المطالب تقديم من يومين وبعد الضغط، تحت المتنازل بمظهر يظهر ال لكي

 يتعلق واحد مطلب عدا ما في معظمها على الموافقة تمت الخليفية، العائلة اجتماع
(.٢٢الشيعة) على المفروضة الدينية بالضرية

كالتالي: فكانت الوفد قدمها التي المطالب أما

 )في القضايا في النظر في الحق حمد الشيخ وابنه الحاكم سوى ألحد ليس - ١
.األشكال من شكل بأي الناس معاقبة في أو المحكمة(



 أن يجب الطرفين يرضي بما فيها البت حمد الشيخ يستطيع ال التي القضايا - ٢
 )المتعلق السليفة مجلس أو العرفي المجلس أو الشرعية المحكمة إلى بنفسه يرفعها

القضية. نوع حسب بالغوص(

 توجيه ويجب مسبق، علم بدون الشيخ محكمة إلى انسان أي سحب عدم - ٣
حمد. الشيخ قبل من له )احضارية(

 الحاكمة للعائلة التابعة المزارع بتأجير المتعلقة الوثائق تكون أن يجب - ٤
 مستقلون. شهود عليها يشهد وأن طرف، لكل نسخة نسختين، من تكون للمواطنين

الوثيقة. في موجود هو ما عدا أخرى شروط فرض عدم ويجب

الناس. مزارع في والرعي الدخول من الشيخ جمال لمنع بخطوات القيام يجب - ٥
 مقابل دون البحارنة على المفروض العمل أي السخرة عمل ايقاف يجب - ٦

الحمير. اقتياد أو

 وتأكل لترعى الخبازين عند الماشية قطعان بترك المتبعة العادة ايقاف يجب - ٧
مجانا.

واالنسانية(. الصحية الناحية )من بالسجون االعتناء - ٨
 امكان أن على المبدأ حيث من المطالب هذه على الشيخ وافق فقد ذكرنا وكما

نفسه. المعتمد لدى حتى شك موضع كان تنفيذها

 ورؤساء الخليفية العائلة أفراد بين ما في الداخلية االتصاالت من فترة ذلك تلى
 عهد لنهاية بداية كانت يدو كما النها االخيرة، بالتطورات فوجئوا الذين القبائل
 السياسي المقيم وجهه الذي رنذااإل وكان بالبحارنة. واألجحاف بالظلم مليء

 كبير أثر ذا العام ذلك من مارس شهر في زيارته خالل الله عبد الشيخ وابنه للحاكم
 أبدى فبراير شهر فمنذ الله. عبد الشيخ يمارسه كان الذي لالستهتار حد وضع في

 الشيخ أخيه مع متعاوناً وبدأ ضدالناس، به يقوم كان عما للكف استعداداً الله عبد
 استمروا الذين وأوالده خالد الشيخ عمه وبقي للعهد ولياً عين قد كان الذي حمد،

حفص. جد منطقة في البحارنة من الضرائب جمع في

 بعد واالجتماعي السياسي الوضع ديلي الميجر السياسي، المعتمد ويلخص
(: فيه) قال ابريل ١١ في للمقيم رفعه تقرير في البحارنة انتفاضة

 موقف في كبير تغير حدث فقد الماضي، الشهر للبحرين زيارتك 'مذ
 تبدو رغبة وأبدوا عديدة. قضايا في نصيحتي طلبوا فقد المعتمدية. من الشيوخ



 قريية معرفة لهم من بعض آخبرني وقد االصالحات. بعض ادخال في صادقة
 سجالت خالل ومن منهم، معهود غير التوجه هذا بأن السابق، في بمواقفهم

صحيحا. ذلك يبدو المعتمدية

 هو أصبح مؤخراً لكن و حمد، الشيخ بثقة أحظى كنت طويلة مدة منذ
 لي وشرحا نصيحتي يطلبان أساليبه( صحح قد يبدو )الذي الله عبد والشيخ

 سابق، المنحرف الحكم سببها التي عيسى الشيخ موقف تواجه التي الصعوبات
 الحكم ذلك مثل بأن يلحظا آلن األخيرة الحوادث بعد اضطرت باعترافهما،وقد

 الديقراطية. األفكار بانتشار ينتهي وأن البد السابق في مارساه كما االستبدادي
 السكان هم الذين الشيعة قبل من حصلت التي االضطرابات عن أخبرتك وقد

 رنذااال وأن مقاومة، أكثر أصبحوا فقد للظلم، ونتيجة كامل. بشكل األصليون

 االضطرابات حالة في مساعدة أي يتوقع ال أن يجب بأنه للحاكم وجهته الذي
 البحارنة يسكتا أن الله وعبد حمد الشيخ حاول لقد عليه. أثر بدون يكن لم

 أعمال في استمروا خالد والشيخ مرتبة األقل العائلة أفراد فإن األسف مع ولكن
 وأحياناً بشكواها المعتمدية إلى تأتي البحارنة من مجموعات تزال وما الظلم.
 من تخلو ال األوضاع وهذه المنى. في الليلة قضاء وتفضل المغادرة ترفض

 من عمالً خالد الشيخ أبناء أحد ارتكب مؤخراً حدثت قضية وفي مصاعب.
 ورفضوا المعتمدية. إلى شخص ١٥٠٠ حوالي مجيء في تسبب الظلم أعمال
 أعدادهم أن وحيث اقتراحي حسب للحاكم قضيتهم وتقديم المكان مغادرة
 عبد الشيخ من لكل أرسلت فقد الناس، من المزيد مجيء بسبب تتصاعد كانت

معين. حل إلى التوصل يمكن كي ليأتيا حمد والشيخ الله

 عن باالمتناع خالد الشيخ بأمر وتعهدا المتجمهرين، من وقداً الشيخان قابل
 جديدة، أوامر صدور حتى الضرائب جمع وتأجيل الناس حريات في التدخل
 وذكرا بشأنها، نصيحتي ابداء مني طلب المناقشات من سلسلة كذلك واقترحا

 استبدال في ويرغبون اصالحات ادخال في يرغبون )الشيوخ( بأنهم لي

 وعادلة. معقولة بضرائب الوقت ذلك حتى متبعة كانت التي القاسية الضرائب
التالية: الجاالت من يأتي كان الشيخ دخل فإن للجمارك، اضافة بأنه وعلمت

 الذي الشيخ ذوق حسب بعشوائية تجمع كانت النخيل، مزارع ضريبة - ١



فقط. الشيعة من تجمع كات عام وبشكل سيطرته. منطقة في المزرعة تقع

 بمعدالت الذكور على مفروضة وهي الرقبة "ضرية تعني الرقاية: - ٢
بهم. مجحفة وهي فقط الشيعة من تجمع وكانت المختلفة. المناطق في مختلفة

مختلفة. بمعدالت فقط الشيعة على مفروضة السمك: ضرية - ٣

المحرم. شهر خالل بالشيعة خاصة ضريبة - ٤

فقط. الشيعة من تجمع متنوعة ضرائب - ٥
 كانت التي اللؤلؤ قوارب كل من تجمع األصل في كانت اللؤلؤ: ضرية - ٦
 مالك من كبير عدد امتنع األخيرة السنوات وفي أساسي. بشكل للسنة مملوكة

 وقطر... الكويت حكام قبل من تجمع مماثلة ضرائب وهناك الدفع. من القوارب
للشيخ. به معترف حق وهي إلخ

 الضرائب بها تتم أن يجب التي الطريقة حول رأيي ابداء مني وطلب
 التالي النظام طرح المحلية لآلراء واستمزاج عديدة مناقشات وبعد مستقباًل.

لذلك: عملي كنظام

 و بالسواقي تروى التي المزارع من ١٠/١ بمعدل تجمع النخيل ضرية - ١
 الضريبة وهذه بانتظام. تجمع أن على بالدلو تروى التي المزارع من ٢٠/١

الشرعي. القانون حسب بها مسموح

 و الحضور في المصطاد السمك من ١٠/١ بمعدل تجمع السمك ضرية - ٢
أخرى. بوسائل المصطاد السمك من ٢٠/١

 واستبدالها الشيعة، عن األخرى الضرائب وكل الرقاية ضرية إلغاء - ٣
 ضرائب تدفع حيث والمحرق المنامة خارج المنازل على جداً خفيفة بضرية

 لمناقشة التقرير يتسع وال ديني. تمييز بدون الضرائب هذه وتجمع البلدية.
تفاصيلها.

تمييز. بدون اللؤلؤ ضرية جمع في االستمرار - ٤

 ال قد السنية القبائل ولكن الشيعة، قبل من مقبولة ستكون الطريقة هذه إن
الضرائب.. اطار خارج أنفسهم باعتبار لهم سمح ألنه بذلك تقبل

أن المتوقع من فإن للضرائب، المقترح الشكل ادخال الشيخ أن حاول إذا
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 منهم، كبيراً جزء رعاياها يشكل الذين األجانب حماية هو البريطانية الحكومة يهم
 سوءاً يزداد كان الذي البحارنة وضع أما البالد. في البريطاني الموقع حماية وكذلك

 هذا البحرين في ما بعمل قيامها تستدعي التي العوامل بين من يكن فلم الوقت بمرور
 الحاكم علي بن عيسى الشيخ عائلة من أفراد بضلوع الهند حكومة علم مع

 وحتى بل واالبتزاز، والسرقة والقتل النهب عمليات في الله عبد ابنه وخصوصاً
 االشارة تمت الذي الشرطة مركز على االعتداء منها كان التي السياسي العنف أعمال

 إلى التوجه السياسي المقيم من الطلب هو الهند حكومة به قامت ما وكل إليه.
 مغبة من وتحذيره علي بن عيسى الشيخ على الضغط من شيء لممارسة البحرين

 سوف الهند حكومة فإن الوضع انفجار حالة في وأنه حكمه، على وخطرها ساتهسيا
لحكومته. المحدود غير الدعم توفير في استمرارها الصعوبة من تجد

 الله عبد لممارسات نهاية لوضع كافية الشرطة مركز على االعتداء حادثة كانت
 االتهام لتوجيه المعتمدية دفعت الحادثة تلك أن رغم ولكن كامل. بشكل عيسى بن

 أخرى مرة أمامه مفتوحاً المجال وجد أنه إال بذلك، اعترف الذي الله لعبد المباشر
(. ) يحدث لم ما شيئاً وكأن القديمة، وتصرفاته ساتهسيا في للبدء

 مغبة من الحاكم النذار البحرين بزيارة السياسي المقيم قام ، ١٩٢٢ مارس ٧ في
 المدمرة وصحبتها لورنس الباخرة في الزيارة وتمت عليه، هو ما على استمرارالوضع

 في استمر ما إذا يعاقب سوف بأنه الله لعبد شديد انذار توجيه وتم ، سايكلمان
 هي حادثة أنر على الحاكم لدى شديد باحتجاج البحارنة قيام ذلك وسبق أالعيبه.

ضدهم. خليفة الل اليومية الممارسات من

 االصالحات في نوكس اس.جي كولونيل اللفتنانت المقيم رأي كان ماذا
المطلوبة؟

 المطلوبة االصالحات حول نظره وجهة المقيم طرح ١٩٢٣ - ٥ - ١١ رسالته في
(:٢٧كمايلي)
 كثيراً يقلقنا ال أن يجب عدالة عدم من يدو ما إن للضرائب: بالنسبة أوال:

 ن بشكلمضطرد،وبشرط مظلومين يكونون السنة فإن السلطة، في الشيعة كان فأينما
 يدو ال المتميز موقعهم فإن كاماًل، الضرائب نظام خارج البحرين في السنة يقى ال

 فضيحة. يشكل كونه عن جداً بعيد أنه بالتأكيد ويدولي الجدي. لالعتراض مثيراً

 فإنني بالتساوي، والشيعة السنة على الضرائب لفرض تتجه النية كانت إذا ولكن
 هذا مثل تساند سوف الجزرة في المؤثرة النظر وجهة كانت إذا ما في كثيراً أشك



 من السني الجانب على للسنة جيداً المعروفة الميزات على الحفاظ يتم لم وما االقتراح.
 الوقت في ضعيفاً، سيكون السني الحاكم موقع فإن معقولة، مادية بدرجة الخليج
طرفه. من عليها الحصول تم التي للفوائد الشيعة من تقدير على فيه يحصل لن الذي

 ولكنها نسبياً، بسيطة مسألة على تعليق لدي ليس القضائي: النظام اصالح ثانياً:
باالجبار. التهديد تحت الحل تستدعي لدرجة مستعجلة غير أرى كما

 مسألة فإن مايو ٩ في برقيتي في اقترحت كما اللؤلؤ: تجارة انتهاكات ثالثاً:
 وحدهم. خليفة آل عائلة تخص ال التي المسائل أعقد من هي اللؤلؤ تجارة اصالح

 منهم يتوقع أن أو الجارية، االنتهاكات تحميلهم االنصاف من أن أعتقد ال إنني حقاً
 وإنها وشاملة، مكلفة بريطانية مساعدة بدون والمعقدة الصعبة المسألة هذه معالجة
 والسبب خليجية مسألة ولكنها األحوال، من حال بأي بالبحرين متعلقة قضية ليست
 تماماً واضحة غير المتصالح والساحل الكويت في مماثلة انتهاكات جعل الذي الوحيد

قرب. عن المهنة هذه شؤون متابعة لنا يتيح موقع في البالد تلك في لسنا أننا هو

 القائم الوضع على اصالحات ادخال مسألة أن نوكس الكولونيل عرى ذلك رغم
 هذه ادخال ولكن القائم، المأزق من للخروج الوحيد الطريق هو البحرين في

 في يستمر لذلك و الحكام، على تسيطر التي العقية بسبب هيناً أمراً ليس اآلصالحات
قائال: المذكورة رسالته

 ادخال من المرتقبة الفوائد على الضوء بعض تسليط حاولت لقد
 المخاطر كانت إذا ما حول الوضع لتقييم الوقت حان وقد المذكورة. االصالحات

 استعمال ضرورة تقتضي فهذه كافياً. وزناً أعطيت قد السياسة بهذه المحيطة
 في والنظر عيسى، الشيخ حياة خالل التنفيذ )االصالحات( لها أريد ما إذا القوة

 ومعارض ورافض أعمى رجل عيسى الشيخ بأن فالقول االستعمال. هذا تبعات
 ارنولد السير من فهمت وقد أعماله. بعض إليه تشير كما كيداً أ ليس تطور ألي

 النفط شركة مع اتفاقية في للدخول حماسه عن له عبر قد الشيخ بأن ويلسون
 ذلك في المفاوضات وأن النفط عن التنقيب امتيازات حول االيرانية - االنجليزية

 لحمله كد مؤ غير أمر القوة استعمال فإن ولذلك مرضي. بشكل مستمرة االتجاه

. االداري االصالح بخطة القيام على

 بضرورتها، اقتناعه رغم الخطة، حول تحفطاته في نوكس الكولونيل يستمر كما
 سعود وابن األم. عصبة أمام البحرين على السيادة موضوع تطرح قد االرانية فالحكومة



 الوقت هذا في خصوصاً لنا معادياً يصبح سوف البحرن بحاكم اهتمامه أبدى الذي
 ففرض عليه. المباشر التأثير ذو الرجل وهو كوكس يرسي السير فيه رحل الذي

البحرين. في البريطاني الوضع على يؤثر سوف المقيم، نظر في بالقوة، االصالحات
 التأني دواعي كل هناك أن بل للعجلة، ضرورة وجود عدم المقيم، عرى ولذلك

 شد الحكمة من وليس للهجوم يتعرض أصبح البحرين في البريطاني فالوضع والبطء.
 بالقوة. االصالحات بفرض البحرين وفي البريطانيين لنشاطات االسالمي العالم أنظار

 م١٨٤٠ عام ولد الذي عيسى الشيخ أن هو للتأجيل يدعو نوكس عراه آخر وسبب
 من فإن ولذلك بكثير، ذلك من أطول فترة يعيش لن وإنه سنة ٧٥ اآلن عمره وأصبح
 عهده ولي بحكم بريطانيا العتراف كشرط االصالحات تنفيذ خطة وضع األفضل

حمد. الشيخ

 يين البحرين في شديدة اضطرابات حدثت الرسالة هذه يعد المقيم كان وفيما
 يشكله الذي الشديد للخطر تأكيداً المقيم واعتبرها البحرين في وااليرانيين النجديين

 بالبحرين االيرانية الدعوى مسألتي أن درجة إلى المنطقة. في الوهايي الوجود
الخطر. بذلك مقارنة مهتمين غير تبدوان االدارية واالصالحات

وااليرانيين النجديين بين االضطرابات
 واستمرت ١٩٢٢ مايو ١٠ يوم وااليرانيين النجديين بين االضطرابات انفجرت

 المشاعر تراكم ولكن تافها، كان األزمة فجر الذي السبب أن ويدو التالي. اليوم في
 التي والقصة المذكورين. اليومين في حدث ما لحدوث أدى الطرفين يين العدائية
كالتالي: كانت لالضطرابات لمقدمة البريطانية الوثائق تذكرها

 نشاط له كان الذي النجدي التاجر القصيبي، الله عبد لدى يعمل كان ولداً إن
 آخر خادم فقام )القصيبي(، يته من معطوبة ساعة سرق والمدارك، األوجه متقلب سياسي
 من طلب وأنه ايراني لشخص دكان في للبيع معروضة الساعة رأى بأنه القصيبي باخبار

 واحدة روية بمبلغ المذكور الولد من اشتراها بأنه االيراني فأجاب ارجاعها، المحل حب صاع
 مستعد أنه وذكر لتصليحها، أخرين رويتين مبلغ صرف وأنه مسروقة، أنها يعلم لم ألنه

 ومعه نفسه القصيبي الله عبد فذهب رويات(. ثالث )أي صرفه ما له دفع إذا الرجاعها
 مقابل. بدون الساعة ارجاع الدكان صاحب من وطلب المذكور المحل إلى نجديان

 شريف. محمد إلى اصطحابه االيراني من القصيبي وطلب كالمية مشادة فحدثت
 منه محاولة وفي القصيبي. رجال قبل من بقسوة عومل االيراني أن عيان شاهد ويقول
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 الذي للقصيبي رويات( ٣) المطلوب المبلغ نفسه شريف محمد دفع األمر تطور لمنع
حلت. قد المشكلة أن وبدا ذلك بعد المكان غادر

 جراح بسبب منهما يسيل والدم شريف لمحمد ايرانيان شخصان جاء قليل بعد
 إلى معهما خروجه أن من وخوفاً هما.طعنا قد نجديين أن وقاال خنجر ضربة من

 القصيبي طلب في شريف محمد بعث أكبر، توتراً سيسبب بدمائهما وهما السوق
 تتطور قد المسألة بأن شريف محمد أشار القصيبي جاء وعندما الجريحين، لمعاينة

 النجدين يأخذ أن القصيبي من وطلب عليهحلها. ويتعذر عليه هي مما أخطر وتصبح
 المشكلة، المعتمد ليحل هناك إلى بنفسه االيرانيين سيأخذ وأنه البريطانية المعتمدية إلى

 التأخير هذا وخالل بالتحقيق. الطرفان يقوم حتى االنتظار طلب القصيبي ولكن
 فذهب وااليرانيين. النجديين ين دامية معارك وحدثت السوق في الوضع انفجر

 القصيبي وطلب المعارك. ليتفاديا ملتوية بطريق المعتمدية إلى شريف ومحمد القصيبي
 فرفض االضطرابات، الحتواء لديها الخاص الحرس بارسال المعتمدية من المساعدة

األمر. تعقيد إلى تؤدي قد المعتمدية حرس تدخل بأن متعلالً الطلب ذلك المعتمد

 السوق إلى اصطحابه شريف ومحمد القصيبي من المعتمد طلب ذلك من وبدالً

 عواطفه كانت القصيبي ولكن الطرفين، لدى نفوذهما باستعمال الموقف لتهدئة
 اعترف نفسه الوقت في ولكنه األسلحة بتجميع اياهم متهماً يين االران ضد هائجة

 هذا وفي الجريحان. االيرانيان كان له بدت التي االضطرابات عالمات أول بأن
 - البريطانية النفط شركة مكتب مدير ومعه كانو يوسف المعتمدية إلى وصل الوقت

 استعمال واقترح أخطر أصبح قد السوق في الوضع إن وقال ماكي، واسمه االيرانية
 بالحجة متعلالً الطلب رفضه كرر المعتمد ولكن الوضع، الحتواء المعتمدية حرس

 الشركة مكاتب إلى الذهاب المعتمدية حرس من طلب فقد ذلك ومع آنفاً. المذكورة
 يحدث. كان ما في الفعلي التدخل بدون هناك مواقعهم وأخذ المذكورة البريطانية

 بأن الخبر ليذيعوا السوق إلى األشخاص من عدداً يعث أن كانو يوسف من وطلب

قادمون. المعتمدية حرس

 ولكن سيارته في السوق إلى قطري وتاجر كانو يوسف ومعه المعتمد ذهب
 كبيراً عدداً ورأى المعتمدية. حرس قدوم خبر ذيوع أثر على خف قد كان االقتال

 والخناجر والسيوف بالمقراعات مسلحون وهم الهائجة بعواطفهم النجديين من
 أماكن من قليل بعد بعضهم جاء ولكن االرانيين من أحد هناك يكن ولم والبنادق.
 طلب ثم األخرى. العنف وادوات العصي بجمع المعتمد وقام المنطقة. في سكناهم



 من وأي الحرس ين المصادمة احتمال تالشى عندما السوق إلى المجيء حرسه من

 السيد بعده ووصل النجدين من جمع ومعه القصيبي وصل قليل وبعد النزاع. طرفي
 كان والقتلى. الجرحى نقل في المعتمد وساعدا كانو يوسف يت من قادما ماكي
 وكان خطيرة. حالة في واحد ونجدي وايرانيان ماتوا، قد واحد ونجدي اسرانيان هناك
 يثير فكان القصيبي أما المستشفى. إلى أخذوا الذين الجرحى من آخر عدد هناك

 من كان فما أثارهم. الذي األمر جماعته، من جريحاً رأى كلما النجدين حماس
 حالته في ذلك بعد وجاء فيه. والبقاء مكتبه إلى الذهاب منه طلب أن إال المعتمد
مكتبه. إلى بالرجوع أخرى مرة المعتمد وأمره الهائجة

 إلى حمد الشيخ وذهب محالتهم، المتاجر أصحاب فتح الوضع هدأ أن وبعد
 إليه يدعى الليلة تلك في اجتماع ترتيب فاقترح عمله، يجب ما في يستشيره المعتمد

 الشيخ قدوم ينتظرون الحاضرون كان وفيما القائمة. الهيجان حالة لتخفيف الطرفان
 القصيبي غادر قاربه( في المحرق من يأتي )ألنه المد حالة تأخر أخره الذي حمد

 بالعودة. وأقنعه كانو يوسف فتبعه االجتماع حضور يريد ال بأنه قائالً المعتمدية

 فوجه بشدة، االيرانيين ويهاجم النجدين حماس يثير القصيبي كان االجتماع وخالل
 أي عن مسؤولين سيكونان بأنهما شريف ومحمد القصيبي من كل انذاراًالى المعتمد

 المعتمدية في النارية أعيرتها ترك الشرطة مفرزة من وطلب يحصل، جديد اضطراب
 اتهامات ورغم االيرانيين، من معظمهم ألن نزاع أي في طرفاً يكونوا ال لكي

سالحهم. يستعملوا لم الشرطة أن الواضح فإن القصيبي

 ما الوضع وكان متقطعة. اضطرابات هناك كانت مايو ١١) التالي اليوم في
 مسلحون، وهم المنازل بعض في متجمعون االيرانيين بأن أخبار وجاءت متوتراً، يزال

 تلك من للتأكد القصيبي ومعه ذهب عندما ذلك من شيئاً يرى المعتمدلم ولكن
 كان نفسه القصيبي يت ومنهم النجدين يوت بعض إلى ذهبوا وعندما األخبار.

 السكاكين مثل عنف بأدوات مسلحين وكانوا المتجمعين، النجدين من عدد هناك
 في تجمعوا قد النجدين بأن األنباء وصلت ثم أسلحتهم. بمصادرة فأمر والخناجر.

 استفزازية بحركات يقومون وهم علي بن عيسى الشيخ منزل إلى وذهبوا المحرق
 لهم السماح بعدم يأمره عيسى الشيخ إلى المعتمد فأرسل حرية رقصات ويرقصون

 مليئة قوارب خمسة وجاء تسمع لم رسالته أن يدو ولكن المنامة، إلى بالمجيء
 إلى انذاراً المعتمد فبعث المعتمدية، مبنى مقابل المنامة إلى المسلحين بالنجديين
 ويرجعوا ينسحبوا لم إذا جماعته على النار سيطلقون المعتمدية حرس بأن القصيبي
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 من عدد وعليهما الحد من قاربان وصل نفسه الوقت وفي ذلك. ففعلوا المحرق إلى
 البديع في الدواسر واستغل ذلك. ففعل بارجاعهم القصيبي المعتمد فأمر المسلحين

عالي. قرية في الشيعة على دموي باعتداء فقاموا هذه االضطرابات فرصة

 الذين النجدين بعض هناك كان ولكن هادئاً الوضع كان مايو ١ ٢ يوم في
 وخالل منهم. أخذها من خائفين الشيخ فداوية وكان والعصي، الخناجر يحملون

 من أوامر ينتظر كان المعتمد أن وحيث واحد. اعتقال يحدث لم االضطرابات هذه
 يوتهم في بالبقاء االيرانيين أمر فقد يصنع أن يستطيع ما حول البريطانية الحكومة

 قد بريطانية مدمرة بأن ألخبارا انتشرت اليوم ذلك عصر وفي للمصادمات. تحاشياً

 على توقيعات جمع على يعمل وكان ذلك من القصيبي فخاف البحرين مياه وصلت
 عيسى الشيخ من فطلب المعتمد أما الموضوع. حول عيسى للشيخ رفعها يريد مذكرة

 عدم عن عبر عيسى الشيخ ولكن أعماله، مغبة من ويحذره للقصيبي يتصدى أن
 يقوم أن للمعتمد وأوعز البحرين، في سعود البن ممثل ألنه القصيبي ازعاج في رغبته

 لالضطرابات فعالً خطط قد القصيبي بأن للمعتمد حمد الشيخ اعترف وقد بذلك.
 فإنه المعتمد رأي وفي حدوثه. من أيام قبل لذلك النجدين أعد قد وأنه حدثت التي
 المسروقة الساعة قضية فإن لالضطرابات فعالً خطط قد القصيبي يكن لم إذا

مقبول. وغير مبرر غير عمل هو أثرها على المشاعر وتهييجه لها واستغالله

 التي المواقف عن للدفاع بعد فيما األطراف كافة بين الرسائل تبودلت وقد
 عيسى الشيخ إلى موقعة عريضة السنية القبائل زعماء فكتب األزمة. خالل ظهرت

 تقدم، كما الشرطة سالح نزع على فيها يشكرونه ١٣٤١ رمضان ٢٧ في علي بن
 تسكين في المساعدة من أبداه ما "على القصيبي حسن الله لعبد شكرهم ويؤكدون

. الهياج وطم الفتنة

 المسؤولين معاقبة فيها منه يطلب التالي اليوم في رسالة المعتمد إلى الشيخ وكتب
 العجم جماعة بين الفتنة من وقع لما أسفه معبراًعن األسماء تحديد بدون الفتنة عن

 الذي الكامل الجزاء المشوشين تجازوا "أن في أمله عن ومعبراً النجادة وجماعة

.الفتنة عن سواهم من ويردع يردعهم

 بن العزيز عبد الشيخ إلى رسالة ناكس، الكولونيل السياسي، المقيم بعث كما
 فيها: قال مايو ١ ٨ في سعود( ابن )أي ، وتوابعها نجد سلطان فيصل آل الرحمن عبد

 النجادة أن شبهة أدنى بدون عندي ثبت وردتني التي الرابورتات من سعادتكم أخبر
 ه قام ما بسبب أنه وأضاف . القصيبي الله عبد وكيلكم وكذلك المتجاوزين هم

٥٩



 إال البحرين وكيالًآخرلى تبعثوا ال أن سعادتكم من اترجى أن لزوم "أرى القصيبي،
 في السامي المندوب أن له وذكر . أمال" مقبوالً تراه حتى البهية الدولة مشاورة بعد

 فإن كوكس برسي السير سفر حين من أنه صديقكم أخبر وايز هنري )سير العراق
 الملك جاللة وحكومة عظمتكم حكومة بين الواسطة أكون أن انتخبتني البهية الدولة
. لندن في المستعمرات دائرة أعني

 إنما الفتنة عن المسؤول أن إلى مشيراً مايو ٢ ٤ في جواية رسالة سعود ابن فكتب
 في المقيم ذكره مما انزعاجه وأبدى البحرين، في البلدية رئيس شريف، محمد هو

البحرين. عن القصيبي ابعاد قرار في النظر اعادة منه وطلب رسالته،

 االصالحات بقيت فقد وااليرانيين، النجديين بين االضطرابات حدوث ورغم
 نائب بعث البريطانية، للحكومة المرفوعة التقارير أثر وعلى ملح بشكل قائمة االدارية

 بتاريخ لندن في البريطانية الهند بحكومة الخارجية وزير إلى برسالة البريطاني الملك
(٢٨يلي:) ما فيها جاء وبغداد( طهران إلى منها نسخة )وبعث ١٩٢٣ ابريل ١٧

 الخطوط ضمن البحرين في ومالية ادارية اصالحات ادخال على نوافق إننا
 شك في ولكننا الحضيض. إلى وصل الحكم سوء ألن المقيم رسمها التي العامة

 لن الحالي االسالمي الوضع في الحكم سوء باستمرار قراراال كان إذا ما حول
 فنحن ولذلك جهتنا. من بالقوة التدخل من عداء أقل تعليقات إلى يؤدي

 )بشكل العمل على عيسى الشيخ لحمل الوسائل كل الستعمال متحمسون
 ولمصلحتنا الشخصية لمصلحته الداخل من بيته الصالح باستقالليته( يوحي
السافر. التدخل تحاشي ممكنا، كان إذا ونأمل كذلك، نحن

 بأن بوضوح له شرح إذا فيما بذلك القيام على الشيخ حمل يمكن أنه ونعتقد

 سوف وإننا وحدها، له حمايتنا بسبب عليه الثورة من االن حتى منعوا رعاياه
 ذلك، في فشله حال في وإنه اآلن، أدخلها إذا باالصالحات القيام في ندعمه

 عبد ونفي بالقوة عزله ذلك تطلب لو حتى بأنفسنا ادخالها على مصممون فإنا

 من تكون سوف اعاشته تكاليف فإن الله، عبد نفي حالة )وفي الهند. إلى الله
 أو عيسى الشيخ موافقة إلى ذلك يؤدي أن ونأمل البحرين( جمارك مدخوالت

 ونحن حمد. الشيخ حكم تحت االصالحات ادخال مهمة لتسهل تنازله
 نذاراال ينجح لم وإذا الخصوص بهذا الواضح االنذار هذا توجيه على موافقون

 قبلنا من العمل وهذا بأنفسنا االصالحات لفرض مستعدين نكون أن فعلينا



 من محبذ غير فعل رد عنه ينتج وقد البحرين في وجودنا مسألة يطرح سوف
 مستعدة ستكون الجاللة صاحب حكومة أن نفترض لكننا و سعود، ابن قبل

. التبعات هذه لمواجهة

 على قام الذي الخليج في السياسي المقيم إلى الرسالة هذه من نسخة بعثت وقد
نفسه. عيسى للشيخ فحواها لنقل البحرين بزيارة أثرها

 الساعة في علي بن عيسى الشيخ مع نوكس الكولونيل السياسي، المقيم التقى
 موضوع حول البريطانية الحكومة قرار ليبلغه ١٩٢٣ مايو ٢٠ يوم صباح من التاسعة

 الزيارات تبادل قد مايو ١ ٩) السابق اليوم في المقيم وكان االدارية. االصالحات
 الله عبد الشيخ من كل مع عصرا والتقى الصباح في عيسى الشيخ مع الرسمية
 بما والدهما إفهام يستطيعا لكي البريطانية الحكومة قرار البالغهما حمد والشيخ
التالي. اليوم في المقيم من يسمعه سوف

 البريطانية الحكومة بقرار عيسى الشيخ المقيم أبلغ المهم اللقاء ذلك وفي
 الجو مهد أن بعد البريطاني الملك نائب برقية في جاء كما االصالحات بخصوص

 القيام في ندعمه سوف "إنا البرقية. من التالية الفقرة له وقرأ ذلك. لطرح
 . بأنفسنا االصالحات لفرض مستعدين نكون "عليناأن بفقرة وانتهاء باالصالحات

 خصوصاً عائلته أفراد ومع القبائل مع صراعاً يعني االصالحات ادخال إن له وقال

 في لالستمرار صالحيته وعدم عجزه على أمثلة للشيخ يطرح المقيم ومضى زوجته.
 كهرباء خطة مع تعامله مثل المقبولة غير ومواقفه راتهادا سوء من أمثلة له وذكر الحكم
 الجسور لدعم حديدية اً قضبا السياسي المعتمد استعمال على الغبي واعتراضه المنامة،
 البحرين جمارك مدخول من يومياً روبية ٥ ٠ ٠ باقتطاع لزوجته وسماحه المحلية،
 من والسبعين الخامسة في كرجل قدرته عدم بذلك ليؤكد البنك، ايداعها أو ودفنها
 المقيم طرح باألمر آلقناعه محاولة وفي االصالحات. مشروع أعباء تحمل على العمر
 ابن الرحمن عبد وضع بعيد حد إلى يشبه )الشيخ( وضعه بأن قائالً للشيخ آخر مثالً

 تحمل بينما بعد، ما في لنهايته وباالعداد بمزارعه نفسه شغل الذي الرياض في فيصل
 شعر الرحمن عبد بأن يسمع لم بأنه له وقال للبالد. اليومية المهمات العزيز عبد ابنه

 غير الوضعين بأن قائالً ذلك على الشيخ اعترض وحينما صيت، أو سمعة بسوء
 منك، وطلب لك البحرين على استولى الذي ومن قائاًل: المقيم عليه رد متماثلين

 عليك حافظ الذي ومن للبحرين؟ كحاكم مقعدك تحتل أن وهارب، يتيم وأنت
 الفرس ومحاوالت التركية القوات ضد عاماً وخمسين خمسة خالل وحماك
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 وغير الطماعين القبائل رجال ذلك فعل فهل والخارجيين؟ الداخليين واالعداء
البريطانية؟ الحكومة أم لك المخلصين

 لرجل المجال فسح الجميع مصلحة بلحاظ البريطانية الحكومة منك طلبت وإذا
 ظلم هناك فهل جواره، إلى الله يختارك أن قبل سنتين أو سنة منك، وأقوى أصغر

 المادي بوضعك االهتمام على ديالً ذلك أليس السلوك؟ ذلك في وقسوة فاحش
الصعبة. المهمة هذه قلق من باعفائك رعاياك ووضع

 مطلق بشكل الحكومة أوامر تحت أنني من بالرغم قائاًل: عيسى الشيخ أجاب
.البحر في رموني أو رقبتي قطعوا لو حتى طوعاً الحكم( )عن أتنازل لن فإنني

 ورفع حكومته استشارة سوى شيء له يق لم الحالة هذه في بأنه المقيم عليه فرد
 مشيرا بالقوة، جانبا عيسى الشيخ يإزاحة يخولونه كانوا إذا ما وسؤالهم لهم الحقائق

 حكومته إلى رجوعه وأن يديه، بين التي للرسالة طبقاً عليه سيحصل أمر ذلك أن إلى
 ثالثة فرصة عيسى الشيخ تعطي سوف االستشارة هذه للتأكيد. هو إنما أخرى مرة
 حتى االنتظار أم طواعية الحكم عن التنحي له األفضل من كان إذا ما في للتفكير أيام

 سرا االمر ابقاء المقيم من عيسى الشيخ طلب باالنصراف، هم وعندما بالقوة. يزاح
سيجارة. دخان يعادل ال له بالنسبة البحرين حكم بأن أخرى مرة وأكد

 كيفية وحمد الله عبد مع يتداول المقيم كان لالنتظار الثالثة األيام فترة وخالل
 يلقي أن الضروري من كان إذا وما الحكم عن ازاحته أو عيسى الشيخ تنحي اعالن
 لالعالن همالوالد رسالة الشيخ البني أعطى كما فيها. يقول وماذا المجلس في كلمة
 تحتوي سرية واألخرى حمد، للشيخ البالد شؤون وتسليم عيسى الشيخ بتقاعد العام
 مشاريع لمواجهة سياسية لعباً يمارس ولن يتدخل بأنهلن عيسى الشيخ من تأكيد على

 العالوات مسألة الرسالة هذه تتضمن أن كذلك واقترح االصالحية، حمد الشيخ
 مدخوالت كل وحده حمد الشيخ تسليم على وموافقته عيسى للشيخ المالية

الحكومة.

 بالقوة الشيخ يإزاحة المقيم طلب على البريطانية الحكومة موافقة جاءت أن وبعد
 تشجيع منهما وطلب ذلك على وحمد الله عبد من كأل اطلع األمر، اقتضى إذا

 اليوم في له مقالته خالل قبله من موقعتين المكتوبتين الرسالتين توقيع على والدهما
 رسالة معه حمل وانما المذكورتين الرسالتين معه يحضر لم عيسى الشيخ ولكن التالي.
 أو القبائل آراء يطلب أن إما منه وطلب رسالته أبلغاه الله وعبد حمد أن فيها ذكر

البريطانية. الحكومة بقرار رسالة له يكتب
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الرحيم الرحمن الله بسم

خليفة آل علي بن عيسى من
 جي اس كرنل األصحاب عمدة األكرم واألجل األفخم جناب حضرة إلى

المحترم نوكس

الدوام على وبركاته الله ورحمة السامي لمقامك الالئق السالم شريف وثم

 بما الله وعبد حمد الشيخ ولدي من بلغني أنه الشريف جنابكم نعرف ثم
 أن إما أمرين أحد ومراحمها ولةالد عدالة من أرجو ولكنني باألمس أخبرتموهم

 أمام معذوراً به ألكون رسمي أمر لي تكتب أو أمري في البحرين عشائر تستفتي
ودمتم لسعادتكم رفعه لزم ما فهذا الدولة أوامر إلى المخلص الصديق وأنا الناس

محروسدن
١٣٤١ شوال٨حررفي

 رغبتهم مدى حول القبائل مراجعة المقيم من طلب أن له سبق قد الشيخ وكان
 في رغبتها ستبدي القبائل أن يعلم كان المقيم ولكن عيسى، الشيخ حكم استمرار في

 لم فالمقيم حال أية وعلى يشاؤون، ما بعمل لهم سمح ألنه عيسى الشيخ استمرار
 طامحة. سياسية كمجموعات والدواسر الخليفة سوى القبائل من هناك أن يرى يكن

طلبه: فيها يرفض نفسه اليوم في رسالة له كتب ولذلك

الخليج( رئيس نوكس جي اس كولونيل )من
خليفة آل علي بن عيسى الشيخ جناب إلى
السالم... بعد

 من يبين أنه أذكر إنيما معلوم، صار ذكرتم وما وصل كتابكم وبعد،

 شاوروا البحرين في حاكم عينوك حينما البهية الدولة لدى التي االوراق
 أشاور أن لزوم أرى فما واألمور األوقات تغير حال كل في فيه مهما العشاير،
 كبر بواسطة سعادتكم أن العموم لخير نظراً تفتكر البهية الدولة مادام العشائر
 األوامر فبموجب بذاتكم. الحكومة شؤون الدارة ولياقة استطاعة مالكم سنكم

 حق مالكم بأن وصاعد اآلن من أخبركم العليه الدولة من وصلتني التي

 الذي حمد الشيخ ولدكم إلى تحولت التي البحرين حكومة شؤون في تتدخلون
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 لكي الالزم العمل تجري فوراً بأن سعادتكم نخبر وكذلك طرفكم من وكيله هو
لزم. ما هذا الخصوص. هذا في البهية الدولة أمر يجري

١٣٤١ سنة شوال ٨ مطابق ١٩٢٣ مايو ٢٤ في حرر

نوكس اسجي كرنل

الخليج رئيس

 في سبق أنه إال سراً. األمر ابقاء المقيم من طلب قد كان عيسى الشيخ أن ورغم
 البحارنة ولكن البحارنة. قبل من عليها موقع عريضة تقديم بمحاولته وذلك افشائه
 للمقيم رسالتين البحارنة كتب ذلك من وبدال المحاولة. وفشلت التوقيع رفضوا

 لهم حدث ما فيهما ويضعون علي بن عيسى الشيخ حكم فيهما يرفضون السياسي
االصالحات. باجراء ومطالبين عهده. على ظلم من

 السديد الرأي الرشيد العادل المكرم والرئيس األعظم مالذنا جانب "إلى

تعالى. الله سلمه الخليج رئيس شيخنا

 منذ أنه على البحارنة الشيعة من المواطنين عموم عن تكمسعاد على نعرض
 البلد هذا في خليفة آل علي بن عيسى الشيخ سعادة نصبتم إذ تقرياً سنة خمسين

 الشيخ عائلة نشأت لما ذلك فبعد سنة، ثالثين مدة إلى والراحة األمن تمام في زلناوال
 فرد كل واستبد أيديهم، في القرى تقسيم بسبب األحكام علينا اختلفت عيسى
 زيادة إال رأينا فما الجمهور استاء ذلك فمن الرعايا في المطلق تصرف برأيه منهم
 الخناق بنا ضاق حتى سنيناً ذلك وكابدنا األنفس وقتل والنهب والجور الظلم

 أوالده على االقتدار عدم إال منه رأينا وال علي بن عيسى الشيخ سعادة إلى فاستغثنا

 إليه فرجعنا الماضي العام إلى المظالم علينا زادت وقد عليه. يتعلق ومن اعمامه وبني
 الغرامة مظالم رفع في الشروع منه فطلبنا علينا وقعت التي المظالم واذكار باالستغاثة
 تستحمل وال صغيرة البحرين جزيرة ألن واحد الحاكم بأن ذلك وغير والسخرة

 ذلك على وأعطنا فيها الحاكم من نعرف ما ألنا والرجال النساء من الحكام كثرة
 من رأينا وال البهية الدولة بيت في موضوعة وهي صحيحه فيها بأيدينا ورقة

 كبير ألنه واقتداره قوته ضعف من بأنه وعلمنا واحد شرط وال منه شيء الشروط
 اطمئنان ذلك إلى والداعي البلد وتنظيم األحكام مباشرة عن عاجز وهو جداً السن
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 وأموالنا دمائنا على والمحافظة البالد وتأمين عنا الظلم حركات وسكون أنفسنا
 ونهب الرجال قتل من ونعاين نرى لما مأمونين وال بمستقرين لسنا ألن وأنفسنا
 فيها جرى وما المنامة ونفس القرى من وغيرها كرزكان على الهجوم أيضاً األموال

 العادل سعادة ومن العظمى البريطانية البهية الدولة من نرجو المواطنين عموم فنحن
 بحسب بالدنا وينظم نا أوطان في ويؤمننا الظلم عنا يرفع أن الخليج رئيس المؤيد

. الجزاء خير الله وجزاه اقتداره

 فقام عملياً. الشيخ عزل إال االدارية االصالحات أمام شيء يق لم وهكذا
 أن وذكر القبائل استشارة رافضاً إليه وتحدث مايو ٢ ٤ في حمد الشيخ باستدعاء

 ييداً وأن البالد ادارة في يشارك وال البنه األمر يترك أن هي البريطانية الحكومة أوامر
 مدير يكون ألن خطط قد المقيم وكان األوامر. هذه حسب الخطوات باتخاذ

وحده. حمد للشيخ الجمارك مدخوالت يدفع بأن فأخبره حاضراً الجمارك

 االجتماع بترتيب حمد والشيخ المعتمد مع المقيم بادر التطورات تلك أثر وعلى
 صباح المعتمدية في االجتماع وعقد منصبه. عن عيسى الشيخ تخلي العالن العام

 والدوائر الدواسر أوساط في كالمي لغط ذلك وسبق . ١٩٢٣ مايو ٢٦ السبت
 لحضور والشيعة السنة عن لممثلين بدعوات المقيم وبعث عيسى. بالشيخ المحيطة

 المحرق في عيسى الشيخ بزيارة القبائل شخصيات من عدد وقام االجتماع.
 رباه وأنه ابنه هو حمد أن لهم وذكر الحضور منهم طلب ولكنه األمر، في الستشارته

اطاعته. القبائل على وأن عهده ولي وأنه

 آل وأفراد المواطنين من شخص ٣٠-٢٠٠ حضره الذي االجتماع وفي
 يمينه على وجلس السياسي المقيم االجتماع تصدر البريطانيين، من وعدد خليفة
 يساره على جلس الذي ديلي الميجر السياسي المعتمد يساره وعلى حمد، الشيخ

 كلمة حمد( الشيخ )أخو عيسى بن محمد الشيخ وألقى عيسى. بن الله عبد
 ثم وحمد. الله عبد من كل باستشارة السياسي المعتمد كتبها التي حمد الشيخ

 ي يذكر ولم البلدية كاتب العرية بالقائها قام لتي السياسي المقيم كلمة ألقيت ٠
تنفيذها. المزمع االصالحات تفصيالت االجتماع

 بعد بريطاني بقرار الحكم عن علي بن عيسى ازاحة حدثت األثناء هذه وفي

االدارة. ضعف من سنوات

 الطريق أصبحت ، ١٩٢٣ مايو ٢٦ في رسمياً علي بن عيسى الشيخ وبعزل
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 سلطة في السلطات لتركيز أساساً كانت التي االدارية االصالحات من لدرجة ممهدة
 التسيب عهد ينتهي أن هو االصالحات هذه وأساس حمد. الشيخ يرأسها مركزية
 السنوات في وخصوصاً علي بن عيسى الشيخ حكم لعهد المتميزة السمة كان الذي

 وبمساعدة الحاكم، يد في السلطة أصبحت الوقت ذلك فمنذ حكمه. من األخيرة
 تالفي وأمكن االدارية االصالحات وتركزت حمد الشيخ عهد استمر االنجليز

 الحكم في خليفة آل استمر وبهذا األولى، نواته البحارنة كان الذي الشعبي نفجاراال

 نفقاته وتحديد الحكم عن عزله من حدث لما علي بن عيسى ارتياح عدم من بالرغم
 وشاملة ثابتة شبه الضرائب أصبحت يومها ومن السياسية. وصالحياته ومدخوالته

 الشيخ باختالف مختلفة وبنسب غيرهم دون البحارنة على تفرض كانت أن بعد
 أصبح أن بعد قليالً تالشت عيسى بن الله عبد جرائم أن كما المنطقة. يحكم الذي
 هو يتعرض، واصبح البالد على حاكماً أصبح الذي حمد، الشيخ ألخيه، اليمنى اليد

 في زعماؤها دخل التي الدواسر وخصوصاً األوساط بعض من النتقادات اآلخر،
الشيعية. القرى على والعدوان االرهاب من مسلسل
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تعريف ملحق

السياسي المقيم
 هو المنصب لهذا تعريف أوضح لعل وظيفته؟ وماهي السياسي، المقيم ماهو

 -١٩٦١ الفترة في الخليج في السياسي المقيم زوجة لوس، مارغريت السيدة ماذكرته
كتابها: في ١٩٦٦
1966 - 1956 1012118 ٤0 1 Gulf, Personal From Aden

 من السياسي المقيم كان السيريرناردباروزالذي سألت لوس السيدة كتبت
 إلى فأجابني القائم، التنظيم عن وصفأمفهوماً لي يكتب أن ،١٩٥٨ إلى ١٩٥٣

 لدول مقدمتي من األهم الجزء وأجعله بموافقته، ذلك، أقدم وأنا بلطف، ذلك

باروز: يرنارد كتب ....الخليج

 تنظيم أجل من كان أساساً المنصب؟ هذا اشتمل ماذا وعلى السياسي؟ المقيم "لماذا
 كان لما العريي الجانب على صغيرة دولة عشرة احدى مع البريطانية الحكومة قاتعال

 مع بريطانيامعاهدات فقدعقدت .الفارسي الخليج واسع بشكل يسمى ومايزال
 وكان . ١٨٢٠ عام من ابتداءاً عشر، التاسع القرن في متعددة فترات في الدول هذه

 وكانت وإليها الهند من تبحر كانت التي للسفن القرصنة منع هو األساسي الهدف

 بركوب معروفين القاطنون وكان للقرصنة. مثالية مصائد الخليج في الصغيرة الموانئ
 السفن على االعتداء عن بالتخلي التردد، من متفاوتة بدرجات أقنعوا ولكنه البحر.

 هذه وكانت آخرين. أعداء أي أو جيرانهم ضد البريطانية البحرية الحماية مقابل في

 وقد عاماً. ١٥٠ طوال المفعول سارية جعلها بشكل الجانبين لكال مالئمة الترتيبات
 ويعمل الهندية، المقاطعات في البريطانيين بالمقمين مقيماشبيهاً الهند حكومة عينت
 كما الدول. مختلف في السياسيين الوكالء من عدد خالل من السياسي( )المقيم
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 ناحية ومن . محمية دوالً رسمياً الدول هذه اعتبرت كما الدول. مختلف في
 الحكام انشغل ينما الخارجية، عالقاتها عن مسؤولة بريطانيا أن يعني هذا كان عملية،
 هذا على المحافظة في االسمرار السهل من يكن ولم الداخلية. بالشؤون العرب

الداخلية. األوضاع خلخلة تحاول الخارجية التأثيرات كات خصوصأعفدما التمييز،

 كانت الخليج، من الجنويي الطرف في عمان، ب اآلن تعرف وهي فمسقط،
 مستقلة كانت كاآلخرين. حماية معاهدة لديها يكن لم أنها حيث من متميزة
 خالل من بريطانيا مع عالقاتها تدار بأن السلطان، من بقرار وافقت، ولكنها رسمياً،

 يسمى مسقط في الدائم البريطاني الممثل كان االختالف ولتأكيد السياسي. المقيم
.السياسي المعتمد وليس العام القنصل

 ودي، أبوظبي مثل صغيرة امارات سبع من المتكون المتصالح الساحل وكان
 الدول هذه بين والمعاهدات الهدنة اتفاقيات خالل من اسمه على حصل قد

 التي التغيرات الى يشير مما القراصنة ساحل ب سابقاً وعرف البريطانية. والحكومة
عشر. التاسع القرن في حدثت

 عن عبارة كان الكويت ففي آلخر. مكان من السياسي المقيم دور ويختلف
 كانت واضح، بشكل متخلفاً مايزال وبعضها المتصالحة، الدول في بينما سفير،

 بأن البداية، منذ واضحاً وكان Administrator العام المدير إلى أقرب وظيفته
٠ الدور هذا تتجاوز ال الوظيفة
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 لهندفي بأرشيفمكتب /15/1/377 و /15/1/319 رقم الملفين في محفوظة وهي

لندن.

.السابق المصدر - ٥

 لى رسالتهأرفقهامع ١٩٢٢/١/٣المقيمبتاريخ لى - 1 رقم ديلي لميجر رسالة -٦

. ١٩٢٢/١/٦ المؤرخة 5-٢٤ رقم البريطانية الخارجية

 رقم ملف الخليج, في السياسي المقيم إلى الهند خارجية من 5 - ١١٩ رقم برقية - ٧
15/1/327/

015/1/366 رقم ملف المقيم, إلىالمعثمد من0أC/2 ١٩٢٣ رقمالرسالة - ٨
 Gazetteer of "fhe Gulf lorimmar, 1908, pp 233- الشهير لوريمر -كتاب٩
.253

//15/2/87 الطف ي ١٢٢/٧/٣ بتاريخ 0/١١ المقيم إلى لمعتمد رسالة-١٠
/15/1/338 لملف من ٩٤ الصفحة في محفوظة ألصلية الرسالة -١١
 صفحة , ١٩٢٣نوفمبر ٦ بتاريخ عيسى حمدبن الشيخ إلى تريفور الكولونيل المقيم رسالة -١٢

لسابق. الملف من٢٦
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 الملف ١٩٢٣ نوفمبر ١٠ بتاريخ 5 - ٦٢٢ رقم الخارجية وزارة إلى المقيم رسالة - ١٣
15/1/338/

ملف في ١٩٢٣ نوفمبر قطرفي وحاكم الكويت حاكم من كل إلى المقيم -رسالة١٤
15/2/87/

 ١٩٢٤/١/٣٠ بتاريخ 0/٣٤ تريفوررقم الكولونيل المقيم إلى ديلي الميجر المعتمد برقية -١٥

/15/2/87 العلف
 ٤ بتاريخ 5 - ٥١٧ رقم الهند بحكومة الخارجية وزارة إلى .بريدو .بي اف المقيم رسالة - ١٦

. ١٩٢٦ ديسمبر

١٩٢٧/١/٢٦ بتاريخ N-٥١٣ رقم لسياسي للمقيم البريطاني الخارجية وزير نائب -رسالة ١٧

/15/2/87 العلف في
 بتاريخ S - ٨٧ رقم السياسي للمقيم الخارجيةالبريطاني وزير إلى المقيم -رسالة١٨

السابق. الملف في ١٩٢٧/٣/٢٧

هجرية. ١٣٤٥ شوال ٢٠ بتاريخ ٩٣٤ رقم المعتمدالسياسي إلى بلجريف المستشار -رسالة١٩

السابق. الملف

السابق. الطف في ١٩٢٧/٤/٢٤ -مبتاريخ٥٣ رقم المقيم إلى المعتمد رسالة -٢٠

١٩٢ مارس ١١ المؤرخة 5-٢٠٩ رقم لبريطانية الخارجية إلى السياسي لمعتمد رسالة -٢١

/15/1/337 مدرم ,
 ملف من ١٧ ,صفحة١٩٢٢ فبراير ١٣ بتاريخ C - ٣٤ رقم للمقيم المعتمد -مذكرة٢٢

15/1/337/
 لمصدر من ١٩الصفحة ,١٩٢٢ بريل ١١ بتاريخ م - ٧٠ رقم المعتمدلمقيم رسالة - ٢٣

السابق.

/15/1/327 املف ١٩٢٢/٦/٢٧ بتاريخ C - ١٠٥ رقم لمقيم المعتمد رسالة-٢٤
لسابق. الملف 5-٥٠٦ رقم ١٩٢٢/٧/٦ في للمعتمد السياسي المقيم -مذكرة٢٥

/15/2/296 الطف-٢٦
بتاريخ 5 - ٢٢٢ رقم البريطانية للخارجية ناكس لكولونيل السياسي المعتمد رسالة -٢٧

/15/1/377 املف , ١٩٢٣ مايو ١١
 ج - ٤٧٥ رقم الهند بحكومة وزيرلخارجية إلى البريطاني الملك نائب رسالة - ٢٨

015/1/336 املف ,١٩٢٣ ابربل ١٧ بتاريخ
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الثاني الفصل

عيسى بن حمد وعهد االصالحات



 الكبرى للغالبية واالجتماعية واالقتصادية السياسية األوضاع أن يتضح تقدم مما
 المعتمدين وكافة ديلي الميجر بشهادة ، للغاية متردية كانت )البحارنة( الشعب من

 الظروف. سمحت لو فيما سياسي تحرك ألي خصبة ارضية وشكلت ، البريطانيين

 في وتحركاتهم بقضيتهم البحارنة وعي تنامي وراء كانت مجتمعة العوامل هذه ولعل
 وتقديمها الموقعة العرائض كتابة على التحركات تلك واشتملت العشرينات. مطلع

 في السياسي المقيم أو البحرين في السياسي المعتمد طريق عن البريطانية للحكومة
 ١٩٢٢ عام انتفاضة أهمها كان التي الشعبية االحتجاجات على وكذلك بوشهر،

بعد. ما في سنرى كما

 تغييرات أحداث ضرورة االنجليز وجد الواسعة، الشيعية التحركات ضوء وعلى
 االصالحات فكانت الدواسر، وحلفائه وأقربائه الحاكم لظلم حد لوضع ادارية

 والتي الهند، حكومة بموافقة ديلي الميجر آنذاك، السياسي المعتمد تبناها التي االدارية
 على تربع الذي علي بن عيسى الحاكم، بازالة إال تنفيذها يمكن ال أنه االنجليز وجد

 داخل سواء األمور تطورات فهم عن عاجزاً وأصبح عاماً ٥٥ حوالي الحكم كرسي
 حمد األكبر، ابنه وعين ١٩٢٣ عام علي بن عيسى عزل وهكذا خارجها. أو البالد

. ١٩٤٢ عام وفاته حتى الحكم تولى الذي عيسى بن

 أدخلها التي االدارية االصالحات إن وهي توضيحها، من البد مهمة مسألة وهناك
 قبل من عام بشكل بالرفض قوبلت الحكم من علي بن عيسى بسببها وعزل الميجرديلي

 القبائل بعض قبل من وكذلك نفسه، علي بن لعيسى الموالين الحليفية العائلة أفراد بعض
 التخلي رفضهم أساس على قائماً الخليفيين اعتراض وكان الدواسر. وخصوصاً السنية

 االنجليز كان التي المركزية للسلطة وتسليمها بأيديهم كانت التي المطلقة السلطات عن
 االنجليز وكان عيسى. بن حمد الجديد، الحاكم سلطة تكريس أجل من لخلقها يسعون

 السياسة صعيد على التوازن من جانب ممارسة يقتضي الخيفي الحكم دوام أن سرون



 آل كان ينما الحكم. هذا اسقاط إلى تؤدي شعبية انتفاضات تحدث ال لكي المحلية
 مهما جانبهم إلى االنجليز وقوف على يعولون الماضية، عاماً الخمسين خالل خليفة،
 القمع استعمال الوقوف ذلك استدعى لو حتى القائمة والسياسات الظروف كانت

ذلك. من أذكى االنجليز وكان المعارضة. األصوات السكات

 على االصالحات معارضتها في انطلقت فقد الدواسر، مقدمتها وفي السنية، القبائل أما
 البحارنة. يمثلها التي الشعبية األغلبية مع والواجبات الحقوق في المساواة رفضها أساس
 محاولة أية تعارض جعلها به تحظى السنية القبائل كانت الذي التعامل في المتميز فالموقع

 وتسلبهم الناس، باقي مثل كرعايا وتعاملهم لسلطتها تخضعهم قوية مركزية سلطة لخلق
 بعد ما في وسنرى الشيعة. حقوق حساب على الزمن من عقوداً بها تمتعوا التي االمتيازات

 شاملة ارهاية بحملة ١٢٤-١٩٢٠ الفترة في قاموا خليفة آل أفراد من وعدداً الدواسر أن
 وطالت أوساطهم، في مستمرة خوف حالة أخدث مما متناهية، بشراسة البحارنة استهدفت

 ينهم من البحارنة من عدد أرواح فيها وأزهقت البحرانية القرى من عدداً الحمالت هذه
 الدوافع أحد كانت الحملة هذه ولعل العرب، الله عبد الشيخ المعروف، الشيعي العالم

 تلك معارضة برغم االدارية االصالحات فرض في االسراع على االنجليز لحمل االساسية
القبائل.

 الحاكمة االسرة مع الوثيقة العالقة ذات ، السنية القبائل بعض وقوف من وبالرغم
 شامالً كان خليفة آل ظلم ان واضحاً كان فقد ، الشيعة وضد االصالحات ضد

 التربطها التي التجمعات تلك وخاصة والسنة، الشيعة ، الشعب من الساحقة للغالبية
 السابقة االمثلة من الحظنا كما ، والمنامة المحرق في ضعيفة قبائل من او قبلية قاتعال

خليفة. آل مظالم حول البريطاني المعتمد اوردها التي

 من المقترحة واالصالحات علي بن عيسى ازاحة من الموقف ان بالذكر الجدير ومن
 بحيث ، والمثقفين الكتاب قبل من مختلفة زوايا من اليها النظر تم قد البريطانيين قبل

 ألن تغييره وضد الشيعة، ضد ظلمه في السابق الحاكم مع انها لو كما ، أحياناً بدت،

 تلك تاريخ كتابة اعادة الى ماسة الحاجة فان وبالتالى ، الخطوة بهذه قاموا البريطانيين
 ارضية على فقط وليس ،لالحداث الصحيح الفهم ارضية على الوطنيين، قبل من المرحلة
 حصلت التي التغييرات في دورهم وبالتالي ، البالد على وهيمنتهم البريطانيين من الموقف
.انذاك

 تلك عاصروا الذين سواء البحارنة من أحداً أن الى نتباهاال الضروري من ان كما
 بن عيسى وعزل االصالحات على يعترض أن يستطيع ال عنها قرأوا الذين أم المرحلة
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 التي الممارسات أن فالشك خيفة. آل لحكم تكرساً كانت أنها أساس على إال علي
 كمالحا إزاحة تستدعي كانت بها يقومون السنية والقبائل الحليفية العائلة أفراد كان

 أسباب أحد اآلخر هو كان الذي ابنه من بدالً الشعب أبناء من شخص وتعيين الخليفي
 طريقة عن بعيداً كان ذلك أن وحيث سنرى. كما حكمه فترة خالل االستقرار عدم

 جهات على االعتماد خالل من البالد في نفوذها تكرس كانت التي االنجليزية التفكير
 البحارة اًءذاى من كثيرة اشحل_، فه' ت١از جدهد لعهد داة ىاد أل لشرخ١ هوأهود جدخ ا كاد تد المزخر، االنجفي لذءك١ على المكم ف شها ني مجاجة

 واعتداءات لشيخ الذينهمجالوزة الفداوية فتك والتعرض والسخرة كالضرائب
 االدارية المعامالت في للمساواة توجهاً هناك أن البحارنة شعر األولى وللمرة الدواسر.
 مثل في ديلي اصالحات رفض يستطيع انسان فأي المواطنين. من سواهم مع والضرية

 حاكم رأسها على الحالية،التي البحرين حكومة أن إلى هنا االشارة وتجدر الظروف؟ تلك

 بن عيسى بعزل تعترف ا بنعلي عيسى بن حمد بن سلمان بن عيسى الشيخ البالد
 بعبارة علي بن عيسى تصف البحرين تاريخ حول المطبوعات فبعض ، ١٩٢٣عام علي

 ١٩٢٣ عام الحكم من أزيح بأنه تعترف ال أي "١٩٣٢ -١٨٦٩ البحرين "حاكم
 آل رفض مدى على مؤشر وهو مكانه. الحالي( الحاكم جد )وهو حمد ابنه، ونصب
 الشيعة ين نسبياً ساوت والتي علي بن عيسى عزل اقضت التي لالصالحات خليفة
والواجبات. الحقوق من عدد في والسنة

 جديدة لمرحلة مدخالً إال تكن لم الحكم من بنعلي عيسى تنحية أن غير
 الجاالت ومن االصالحات. مجال وأهمها المستويات كافة على حثيثاً عمالً تتطلب

 ١٩٢٣ ماو ٣١ في رسالته في المقيم ذكره ما االصالحات ادخال إلى تحتاج التي
(:١البريطانية.) الحكومة اسلى ٢٥٠ رقم

 يعالجه موضوع أول الدائرة هذه تكون ربما بأنه تذكرني الجمارك كلمة "إن
 مدر نظر وجهة من معقولة السباب بأنه أخبرت فقد السياسي. والمعتمد حمد الشيخ

 أو االيرايون أو العرب يقرأها ال لكي السندية باللغة تتم الحسابات فإن الجمارك،
 من بأنه الجمارك مدير أنذرت ولقد فحصها. في بعضهم سرغب قد الذين االنجليز

 الفحم يوم حلول قبل وقت أسرع في ذلك تغيير عليه فإن الشخصية مصلحته أجل
 مصلحتهم، أجل من لهم يحلو وكيف متى يدفعون الكبار فالتجار واالمتحان...

 وعلى المحدد. الوقت في يدفعون الصغيرة الدكاكين وأصحاب الصغار التجار ينما
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 فالشيخ محددة. طريقة إلى والحاجة التشويش ظاهرة هناك فإن الصرف، صعيد
 الشيخ يقوم ينما بنصفها، تحتفظ وزوجته يوم، كل روبية ١٠٠ يسحب عيسى
 أن وأعتقد نفسه على شيئاً يصرف ا أنه من الرغم على بالباقي بالتالعب عيسى

 الشهراوي قاسم والد وهو المحرق، جمارك مدير ولكن اآلن، أغلق الباب ذلك

 كبيرة عالوات يسحبون ال الذين خليفة آل عائلة لكل مشترك وكيل هو المعروف،
 خالل من المنزلية مصاريفهم كل على يحصلون نفسه، الوقت في بل فحسب،

 الوقود وخشب الكبريت، علب من يريدون ما بكل يزودهم الذي المحرق وكيل
 الوكيل أن شك وال خليفة. آل ألطفال اآللية والقوارب السيارات إلى الجمال وعلف
 لم بثروة يتمتعون خليفة آل أن من وبالرغم العملية. هذه في عشه إلى رهشاً يضيف
 من المطلوب الجهد مدى يتضح هذا ومن مدين. أغلبهم فإن قبل من عليها يتعودوا

 .والصرف الدخل صعيد على الجمارك مجال في السياسي والمعتمد حمد الشيخ
 إلى تقليصها يمكن خليفة آل مصاريف بينما مضاعفاً الدخل يصبح أن الممكن ومن

الحالية. المصاريف خمس

 بعد يأتي قد وهذا عقارات( )تسجيل الطابو هو لالصالحات آخر ومجال
 المعتمد انشغال مدى لتوضيح الكفاية فيه ما قلت أنني وأعتقد الجمارك. اصالح

. بالغوص المتعلقة االصالحات إلى يتوصل أن قبل السياسي

(٢المقترحة) االصالحات
الجمارك تنظيم اعادة - ١

 الجمارك دائرة في يعمل كان الذي باور السيد تعيين تم عيسى، الشيخ اقصاء بعد
 سيئة حالة في كانت الحسابات أن باور وجد وقد المهمة. بتلك للقيام الملكية الهندية

 روبية ٧٠ ٠٠٠ مبلغ استرجاع من باور وتمكن فيها. واضحة اختالس حاالت وإن
 عهد في الحسابات تنظيم عن مسؤولة كات التي تيكامداس جانجارام شركة من

 قبل من الجمركية الضرائب دفع تنظيم على الشخص ذلك وركز عيسى. الشيخ
 في مرتين أو مرة إال يدفعون ال التجار بعض كان أن بعد المحددة أوقاتها في التجار

الحكومة. ويين ينهم اتفاق أساس على الواحد العام

 قدره شهري براتب للجمارك بريطاني مدير لتوظيف ذلك بعد باور وسعى
 كان نفسه باور ألن الشهر. في روبية ٢٠٠٠ إلى ليصل %٥ وعالوة روية ١ . ٠.
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البالد. سيغادر

صغيرة شرطة -قوة٢
 الدواسر مع كثيرة مشاكل حدثت األمن على للحفاظ مركزية قوة غياب بسبب

 ٢٥ ٠ - ٢ ٠٠ من تتكون الشرطة من قوة تكوين المقيم اقترح ولذلك وغيرهم.
 في الضعيفة المالية لألوضاع نظراً بأنه المقيم وقال أكبر، داخلية لقوة كنواة شخص

 أن المقيم اقترح ثم الفترة. تلك في كافية تكون قد شخصب ١٠٠ من قوة فإن البالد
 سوف ذكرأنها التي مسقط شرطة قوة من تؤخذ وأن البلوش، من القوة هذه تكون

 رأي حسب موجودة، القوة هذه كانت ولو أفرادها. من شخص ١ ٠ ٠ عن تستغني
 العام ذلك من مايو شهر في وااليرانيين النجدين ين االضطرابات حدثت لما المقيم،

البحرين. مغادرة الدواسر استطاع ولما (١٩٢٣)

 على تنقلب ال لكي منظمة القوة هذه تكون أن ضرورة يرى المقيم وكان
 تكلفته رغم المهمة، لهذه بريطاني بضابط االستعانة اقترح فقد ولذلك الحكومة،

شهرياً. روية ١ ٠. حوالي تبلغ التي العالية

األراضي وتسجيل الدخل تقدير - ٣

 تسجيل اعادة الضروري من كان عيسى الشيخ عهد في ساد الذي الظلم بسبب
 له تكون أن على الهند من المهمة لهذه مدير تعيين المقيم واقترح األراضي، ملكية
األراضي. مسح في خبرة

 المواطنين من كثيرة أراضي حلفائهم وبعض خليفة آل أفراد اختلس وقد
 المقيم اقترح فقد الظلم، من سنوات بعد األرض ملكية اثبات صعوبة ومع األصليين.

 يثبت أن أو أرضه. السترداد كافية ستكون مكتوبة ملكية وثيقة يقدم شخص أي أن
السترجاعها. مستحقاً ليكون سنوات عشر لمدة لألرض ملكيته

ألرض -مدخوالت٤
 بسبب لكن و مدخوالتها، من كبيراً جزء األراضي من الحكومة دخل يشكل

 الدخل فإن عليها ضرائب دفع عن وامتناعهم األراضي معظم خليفة آل امتالك
 يفتح سوف األرض ضرية نظام ادخال ولكن قلياًل، كان األراضي من الحكومي

 من الدخل عن والتعويض الموضوع تجميد اقترح ولذلك كبيرة، مشاكل أمام الباب

 سوف الجديدة والنسبة 7.1 ,٢٥ إلى %٥ من االستيراد ضرية بزيادة األرض ضرية
روية. لكل واحدة آنة تعني ألنها كثيراً الحسابات تسهل
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الغوص نظام اصالح - ٥
 النواخذة، من بالرفض سيقابل فيه اصالح أي ألن ، المهمات أصعب من ذلك وكان

 في األوضاع سوء من تشكو الخيج منطقة فكل يشتهون، كما ياًحال األمور تجري الذين
 خشية هناك وكانت البحرين. في منها اسواً الكويت أو قطر في تكون ولربما القطاع هذا
 وليس الخليج منطقة كل في الغوص نظام في شاملة اصالحات بادخال المطالبة من

 الذي القطاع هذا في اصآلحات ادخال ضرورة يرى كان المقيم ولكن وحدها، البحرين
بعيد. حد إلى البحرين في الوطني االقتصاد عليه يعتمد

 كان ما بقدر الغوص وقواعد أحكام في جذرية تغييرات يطلب المقيم يكن ولم
 النواخذة مصالح أما الغوص، عمال وبقية الغواصين لمصلحة األحكام هذه بتطبيق يطالب

التالي: النحو على المطلوبة االصالحات وكات الحاضر الوقت في محمية فهي
ومرتبة. مفهومة بحسابات النواخذة يحتفظ أن الضروري من - ١

النواخذة. قبل من فصل كل في حساباته من نسخة الغواص اعطاء - ٢

 الحسابات فهم على القادرين الرجال من السليفة محكمة أعضاء يكون أن - ٣
محترمة. شخصياتهم تكون وأن

 ثكثهم )حوالي النواخذة أمية فإن اختالف موضع تكون ال قد النقاط هذه أن ومع
 وفاهمة قوية شخصيات وجود عدم وكذلك كبيرة صعوبة تشكل كانت أميون(
السليف. محكمة في تجلس

 خاصة دائرة انشاء الحكومة تستطيع ذلك، تحقيق لصعوبة نظراً أنه المقيم اقترح وقد

 من واحد شهر وبعد الغوص موسم بدء من واحد شهر قبل القضايا في تنظر للغوص
 المحضر وفي والسيبة. والغواصون النواخذة الحكومية السليفة لمحكمة ويحضر انتهائه،
 المدفويع المبلغ لتسجيل وسيب غواص كل مع نوخذة كل يحضر الموسم يسبق الذي
 أو للغواص النوخذة يعطيه ما كل وكذلك السليفة محكمة أمام النوخذة قبل من مقدماً

 ألن األمر، في للنظر المحكمة هذه أمام الطرفان يتقدم االختالف حالة وفي السيب.
اآلخر. الشخص وسجل النوخذة سجل في سجلت قد تكون القضايا

 نفسها، بالطريقة المحكمة أمام والغواصون النوخذة يحضر الموسم انتهاء وبعد
 حصة بتقرير المحكمة وتقوم والسيب الغيص من كل مع حساباته النوخذة يقدم حيث
 النواخذة سجالت في ذلك كل ويسجل سلفاً، المقدمة المبالغ طرح بعد منهما كل

 هذا الطرفين كال من مثهم /"٠ ١ ) زهيد مبلغ تقاضي المحكمة وتستطيع والغواصين.
معتاد. هو كما قارب كل على المفروضة للضرائب طبعاً باالضافة
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العهد: والية - ٦
 ابنه إلى علي بن عيسى من الحكم انتقال مسألة صاحبت التي المشاكل بسبب

 ير لم ولكنه مبكر. وقت في اهتماماً الخالفة موضوع اعطاء المقيم ارتأى فقد حمد
 مياال' كسوالً مغروراً مثقف غير شخصاً إال األكبرلحمد األبن وهو سلمان، الشيخ
 وهو الصغار حمد أبناء بأحد االهتمام واقترح مقاومته. يستطيع ال من لكل للظلم
للدراسة. الهند إلى منه أصغر له أخوبن مع وارساله مبارك

اولية: وجنائية مدنية واحكام قضائي نظام ادخال - ٧
التالي: النحو على الوقت ذلك حتى القضائي النظام كان

البحرانيون: الرعايا - أ

 القضاا ترفع بينما الكبرى والجنائية المدنية الحاالت في المحكمة في الشيخ يجلس
 فرد كل كان االصالحات ادخال وقبل الغالب. في السني الشرع لقاضي االخرى

محاكمة. بدون البحارنة على أحكاماً يصدر خليفة آل من

البحرانيين: غير والرعايا البحرانيون الرعايا - ب
 يجلس التي المشتركة للمحكمة تقدم فإنها الفئتين هاتين ين مشكلة تحدث عندما

 هذه في كدليل الهندي المدني القانون ويستعمل السياسي والمعتمد الشيخ فيها
المىكمة.

األجانب: بين الحاالت بعض وفي واألجانب البحرانيين ببن التجارية القضايا - ج

 نافذاً حكمه ويصبح والممارسة، بالعرف يعمل الذي العرف مجلس فيها ينظر
السياسي. المعتمد أو الشيخ يقره عندما

(.Order In Council) نظام عليهم يطلق واألجانب: البريطانيون الرعايا - د
الهندي. المدني للقانون طبقاً السياسي المعتمد فيها ينظر

 إليه. يرجع دليل وجود عدم من حمد الشيخ يشكو األول النوع من القضايا وفي
ذلك. على حمد الشيخ وافق وقد أوآخر، نوع من قانون ادخال فالمطلوب ولذلك

 تنطوي اصالحات ادخال بخصوص السياسي المقيم اقتراحات أن سبق مما يتضح
 للجمارك كمدير أحدهم مهمة مواقع في بريطانيين أشخاص ثالثة توظيف على

 اقتراحاته ويعزو حمد، الشيخ أبناء لتعلم وثالث مقترحة شرطة لقوة كضابط والثاني

 هذا وإلى البحرانيين، من بذلك القيام يستطيع من وجود عدم إلى البريطانيين بتوظيف
المذكورة: البريطانية للحكومة رسالته في بوضوح يشير
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 هي البحرين في االصالحات ادخال أمام الكبرى العقبة بأن مراراً قلت "لقد
 يستطيعون الوجهاء بين من أو الحاكمة العائلة في سواء أشخاص وجود عدم

 بريطانيين مسؤولين نعين لم ما أنه رأيي فإن ولذلك بأعبائها. االضطالع
<٣>٠ بنجاح تطبق لن فإنها االصالحات. على لالشراف

 المقيم من الهند حكومة تساءلت آنذاك البحرين في الدخل موارد ضعف وبسبب
 وجاءت المقيم، من المقترح االصالحات برنامج في الواردة النقاط بعض عن السياسي

 ٩ في المقيم إلى دلهي في الخارجية وزارة من رسالة في واالقتراحات التساؤالت هذه
(٤يلي:) كما١٩٢٣ديسمبر

 الدارة مصر أو العراق من شخص بخدمات االستعانة الممكن من أليس - ١

 شخص تعيين من بدال والمعتمد الشيخ من مشترك اشراف تحت الجمارك

بريطاني؟
 رأي الهند حكومة طلبت للشرطة، المقترحة القوة تكوين بخصوص - ٢

 العراق، في السامي المندوب قبل من بضابط االستعانة امكان حول المقيم
مسقط. من المقترحة الشرطة قوة استقدام تكاليف تقدير وطلبت

 في إس فان مدرسة في للدراسة الشيخ أبناء ارسال الممكن من أليس - ٣
خزعل.؟ الشيخ أبناء يتعلم كان حيث البصرة

اللؤلؤ؟ مجال في االصالحات من حمد الشيخ موقف ماهو - ٤

المعيشة؟ مستوى على الجمارك في االصالحات تأثير سيكون ماذا . ٥

 أبدى الذي البحرين في البريطاني المعتمد إلى التساؤالت هذه بتقديم المقيم وقام
(:٥كمايلي) ١٩٢٣٠١٢٠١٧ ي بشأنها نظره وجهة

 )بحراني عريي شخص أي منقبل الجمارك ادارة امكانية علي يوافق لم - ١
 المصرين وأن ذلك على قادر بحراني شخص يوجد ال أنه بدعوى مصري( أو

البحرين! في مرغويين غير

 روبية ٣٨٣٠ وهو مسقط من شرطة كتيبة استقدام تكاليف بتقدير قام - ٢
العراق. من شخص استقدام فكرة يستحسن ولم شهري،

 البصرة في المسيحية للمدرسة الشيخ أبناء ارسال على المعتمد يوافق لم - ٣

الهند. في عليكرة إلى ارسالهما واقترح
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 التريث من البد ولذلك حساسة، مسألة اللؤلؤ مجال في االصالحات - ٤
 االصالحات هذه وأن بداً قد تدريجياً تنفيذاً هناك أن المعتمد ويرى تطبيقها، في

 من نسبة للغواصين يكون أن كذلك ويرى الغواصين. حقوق على تحافظ سوف

 الصيد في االجتهاد على سيشجعهم مما لؤلؤ، من يصطادونه ما عائدات
 حمد الشيخ أن إلى ويشير النوخذة على بالنفع ويعود حقوقهم ويضمن
. الحسابات ملفات استعمال بداً وأنه لالصالحات متحمس

 المعيشة مستوى على كبير تأثير لها يكون لن الجمارك في االصالحات - ٥
 على معيشتهم في يعتمدون فهؤالء الفقراء. أوساط في وخصوصاً البالد في

 بالتعديالت اقتراحاته أن ويرى محلياً. ينتج بل شيء منه يستورد ال الذي التمر
 بدأوا البحارنة أن إلى ويشير المواطنين. على بالنفع ستعود الضرية معدالت في

الغوص. قوارب ويصلحون مزارعهم يزرعون فأخذوا بالوضع الثقة يستعيدون

 ديسمبر ٢ في الهند حكومة إلى برسالة المقيم بعث اآلراء هذه ضوء على
 ومقترحاً إليه المعتمد رسالة في جاء ما أساس على القائم موقفه فيها مسهباً (٦) ١٩٢٣

 والقضايا الجمركية العائدات وعلى العام( القائد )أو الشرطة على المشرف يكون أن
 يستطيع إذ الهند، في السياسي للمعتمد كمساعد تدريه أنهى شخص هو األخرى

 ويستطيع صغرى، محكمة في الشيخ عن نائب جانب إلى الجلوس الشخص هذا
الجمارك. من الدخل شؤون ومتابعة الشرطة، مراقبة

مايلي: على المقيم أصر ( ديسمبر() ٢٢) التالي اليوم في رسالة وفي

 بغداد في عمل متدرب محاسب وهو البريطاني غرينيه دي تعيين - ١
 الرافض موقفه وأكد سنوات. ثالث لمدة مالياً ومستشاراً للجمارك مديراً وبوشهر

المهمة. لتلك بحراني شخص لتعيين

 باشراف شخص ويرأسهم ألبان الكابتن يدربهم شرطي ١ ٠ ٠ توظيف - ٢

السياسي. المعتمد مساعد

 محكمة ضمن لذلك باالضافة ليعمل السياسي للمعتمد مساعد تعيين - ٣
الشرطة. على ويشرف المنامة، أمير جانب إلى صغرى

الجمارك. الدارة كمساعد هندي شخص تعيين - ٤
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ديلي الميجر قدمه الذي االصالح برنامج
 مشغوالً ديلي أيه الميجرآي. السياسي، المعتمد كان ١٩٢٣ يونية شهر بحلول

 عيسى وهو طريقها في عائق أكبر إزالة بعد تنفيذها المطلوب االصالح قضايا بترتيب
(٨) التالية: النواحي االصالحي البرنامج وتضمن خليفة. آل علي بن

المالية الناحية

 نفسه المعتمد وجد عيسى، بن حمد تعيين بعد البحرين المقيم غادر أن منذ
 كان فقد خليفة. آل الفراد المالية المخصصات لتحديد مدنية قائمة اعداد عن مسؤوالً

 دون من البحارنة على الضرائب فرض طريق عن األموال على يحصل هؤالء من كل
 تخصصه ما ينتظر منهم كل اصبح فقد اآلن أما نشاطه. تحدد عليا سلطة من خوف

 العريي الشهر نهاية اقتراب هو الالئحة هذه اعداد في السرعة ووجه له. الحكومة
 ووضع الشهر نهاية قبل له تقديمها يتم لكي خليفي كل مخصصات لتحديد والحاجة
 للمستقبل جمعها يتم احتياطية مبالغ توفير أجل من المخصصات هذه ذهنه في المعتمد

االداري. االصالح برنامج لتنفيذ اضافية الموال الحاجة تبرز حين

 المبلغ وهذا منهم لكل روية ٣٠٠٠٠ خليفة آل مخصصات تكون أن ديلي قرر
 مما أعلى المخصصات كات وأحياناً لهم. الشهرية والرواتب التقاعد أموال يشمل ال

 الدولة خزينة الستعمال خليفة آل من ألحد مجال هناك يكون ال لكي عليه كانت
 هو ما ضمن حياته تكييف عليه بأن منهم كال وأفهم الشخصية. حوائجه لشراء

 المصاريف وتقدر مالية. إضافات أية يتوقع ال أن عليه وأن عالوات من له مخصص
 منسم لكل روية ٥ ٠٠٠٠ بحوالي السابق في خليفة آلل الحاجة عن الزائدة

 الله عبد بن لعلي أرباح عن عبارة المبلغ هذا ربع وكان الشهرية. للعالوات باإلضافة
خيالية.بأسعار باحتياجاتهم خليفة آل يزود كان الذي الشيراوي جاسم عم

 روية ٤٠٠٠ مبلغ له خصص فقد التقاعد على أحيل الذي عيسى الشيخ أما
 لمساعدته روية ٢٠٠٠ قدرها سنوية عالوة له خصصت ذلك إلى باإلضافة شهرياً،

 حوالي ذلك إلى يضاف الصيف. أشهر خالل المنامة إلى االنتقال مصاريف في
 التي أو حكمه خالل عليها استولى التي المزارع من كدخل منسم لكل روية ٢٥٠٠
الملتوية. بأساليبها زوجته عليها حصلت

 مسؤوالً يكن لم بأنه العلم مع المبالغ بهذه راضياً يكن لم عيسى الشيخ ولكن
 تضرروا ممن أشخاصاً أن ويدو وزوجته. نفسه تجاه إال شيء اي دفع عن
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 كان مثالً كانوا فيوسف إلثارته. الخاطئة بالمعلومات يغذونه كانوا باإلصالحات
 وعبد حمد ابناه كان ينما منسم. لكل روبية ١٥٠٠٠ من بأكثر للمطالبة يحركه

 الشؤون مصاريف وأن خصوصاً لمصاريفه جداً كاف المبلغ ذلك بأن يعتقدان الله
 بأن للمعتمد يقولون كانوا أبناؤه وحتى حمد. إلى انتقلت والدعوات االجتماعية

 منهم آخرين وأشخاص زوجته تأثير تحت اصبح وأنه صبيانية أصبحت والدهم أفكار
 العالوات علي بن عيسى رفض وعندما الذاتية. دوافعه له الذي كانو عوسف

الحق. وقت في بها يطالب حتى بها االحتفاظ البنك من طلب له المخصصة

 بمدخوالت يحتفظ فهو المعتمد، الرسمي البنك هو الشرقي البنك وكان
 إلى شهرياً مبلغاً ويضيف خليفة آل على الشهرية العالوات بتوزيع ويقوم الجمارك

 ومن المرتقبة. اإلدارية االصالحات لمشاريع دعماً لتكون منفصلة حسابات
يلي: ما المنفصلة الحسابات

 شهر كل صغير مبلغ إليه يضاف حساب الدينية. االحتفاالت صندوق - ١
يشاء. من على الحاكم وزعها التي األعياد هدايا لشراء ويستعمل

 مصاريف على لإلنفاق يستعمل حساب وهو الصيفي: االنتقال صندوق - ٢
 عن الميزانية تعجز وقد كثيراً يكلف التنقل ان حيث عام، كل الصيفي الشيخ انتقال

ذلك. دفع

 على المصاريف لتسديد كافية مبالغ إيجاد بهدف Lainch آخر صندوق - ٣
العام. الصندوق إلى اللجوء بدون والمخازن الفحم شراء

 كزيارة الطارئة المصاريف لمواجهة شهرياً له يضاف احتياطي: صندوق - ٤
البحرن. شخص زور عندما أو األخرى الدول الى الحاكم

الجمارك
 للدخل مصدر أهم ألنها سريع، وشكل االصالح يستدعي مجال أهم الجمارك لعل

 أوضحت وقد شهر. كل العامة الميزانية وتفقدها تتسرب كبيرة مبالغ أن واتضح العام.
 فمثالً المدخول. من كبيرة بمبالغ تصرف قد للجمارك السابق المدير أن السابقة الحسابات

 مدسر كان حيث السنة في مرة الجمارك ضرائب يدفعان كانا فخرو ويوسف كانو سوسف
 دفاتر في مدفوعاتهم توضع ولم الغرض. لهذا كراتشي من شخصياً يأتي الجمارك
 ،تيكامداسا جانجرام الخاصة: الجمارك مدر شركة ملغات في توضع كات بل الجمارك

الجمارك. مدخوالت من طائلة مبالغ اختالس أمكن وبهذا
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 الشيوخ ووافق مالي خبير توظيف المعتمد اقترح الجمارك موضوع عرض وخالل
للجمارك! بريطاني مدير توظيف على

الحكومة مكاتب
 وعين الرسمي. لعمله حمد الشيخ يستعمله للحكومة جديد مكتب أخيراً انشئ

 السابق، في ضريي نظام وجود ولعدم .الدخل دائرة إنشاء واقترح بحراني مدسر له
 فيه البت يتم حتى معلقة األمور تركت بل ضريي نظام الى االصالحات تتطرق لم

 موضوع قوبل فقد فقط، البحارنة على تفرض سابقاً الضرائب كانت وحيث الحقاً.
 لن فصاعداً اآلن من ألنهم البحارنة صفوف في بالترحيب الضريي النظام تجميد
منهم. يأخذونها الفداوية كان التي الضرائب يدفعوا

البحرين جزر مسح
 ووافق حمد الشيخ على طرحت وقد جداً، ملحة العقار تسجيل مسألة كانت

 ذلك ولكن العراق. في به معموالً الطابو العقار تسجيل نظام كان حيث عليها،
 العملية لتلك ميزانية تخصص أن على واتفق البحرين. جزر مسح يتم حتى ممكن غير
الجمارك. مدخول من

 من باقتراح مرتبطة أصبحت الجمارك أوضاع ترتيب مسألة أن سبق مما يتضح
 السيطرة تتم وبهذا بريطانياً. يكون للجمارك مستشار بتوفير السياسي المعتمد

 السياسي المقيم أشار هذا وإلى البالد. في حيوية االلتمادة المرافق أهم على البريطانية
(:٩بقوله) السياسي المعتمد مقترحات على تعليقه في

 بأن للتعليق المجال تفتح فإنها وتأثيرها المقترحة االصالحات لحملة بالنسبة

 وال مباشر. بشكل البحرين إدارة في البريطاني العنصر الدخال يميل اتجاهها
 قضائي وموظف للدولة بريطاني بنك وجود فمع كذلك. األمر أن انكار يمكن

 القضاة هذه بريطاني، مالي خبير وربما بريطاني، للجمارك ومستشار بريطاني
 من فإن بريطاني، سياسي معتمد إشراف تحت تتم كونها إلى باإلضافة مجتمعة،

. البحرين انجلزة عملية أنه سوى للوضع تفسير توقع المعقول غير

المالي التحديد من خليفة آل مواقف
علي: بن عيسى الشيخ -

 رسالة كتب فقد ( علي) بن عيسى للشيخ وفرت التي السخية العالوات رغم
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 شهر في زوجته من بدافع ذلك كان وربما مخصصاته، قلة من فيها يشكو سعود البن
. ١٩٢٣ اغسطس

مايلي: نسعرض المواقف ولتوضيح
 للملك واشتكى اغسطس شهر في بغداد إلى خليفة آل حمد بن خليفة ذهب •

 له خصص وقد عاماً ٣, العمر من يلغ كان الرجل وهذا عالواته، قلة من فيصل
 الخمر، وشرب واللعب النوم سوى عمل من له يكن ولم شهرياً، روية ١ ٤ ٠ مبلغ

 لم ولكنه عيسى الشيخ من لالتراك واشتكى استانبول إلى ذهب سنة ١ ٢ وقبل
شيئاً. يحصل

 مسقط في السياسيين المعتمدين الى بتعميم السياسي المقيم بعث ذلك أثر وعلى
 االستماع عدم منهم يطلب المحمرة في القنصل ونائب األهواز في والقنصل والكويت

الحاكم. من رسالة بحوزته تكن مالم خليفة آل من أنه يدعي شخص أي إلى

 إذا عما وسأله مهزع بن قاسم السني القاضي إلى برسول علي بن عيسى بعث ٠
 والشيخ السياسي المعتمد من للتشكي عريضة أو "مضبطة" على للتوقيع مستعداً كان
 وحينعذ بنفسه لي يتحدث أن أرسلك ممن اطلب القاضي: فأجابه عيسى. بن حمد

 رأي حسب المسألة هذه في عيسى الشيخوراء كانوكان يوسف ويدوأن سأجييه
المعتمد.

 خليفة آل من آخر وعدد سلمان بن خليفة الشيخ بعث ١٩٢٣ سبتمبر في •
 المطالب وتشمل السياسي للمقيم موجهة وهي توقيعات، جمع اجل من عريضة
التالية:

الحكم. عن حمد الشيخ تنحية - ١
البلدية. والغاء المنامة شرطة إلغاء - ٢
حمد. الشيخ قبل من مؤخراً نحي الذي المنامة امير إعادة - ٣

فقط. السليفة محكمة فيها تنظر أن يجب الغوص قضايا - ٤

العريضة: هذه على ووقع
 غواصاً حبسه بسبب أحدهم معاقبة من انزعجوا الذين السنة الغوص نواخذة - ١
 ضرية اللؤلؤ قوارب تسجيل الى االصالحات تؤدي أن يخافون والذين سبب بدون
موجودة. غير الواقع في هي التي السليفة محكمة واصالح عليها

 وهناك البحارنة. لمهاجتمهم معاقبتهم من كثيراً انزعجوا الذين الدواسر - ٢
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 أنه ويقال والقطيف. االحساء ين أرضاً منحهم سعود ابن من طلبوا بأنهم اشاعات
بذلك. يقبلوا لم ولكنهم القطيف في باالستقرار لهم سمح ولكنه ذلك رفض

 قد كان الله عبد للشيخ ابن ينهم من خليفة آل من شخصان أو شخم - ٣
كبيراً. سياسياً نفسه ويعتبر النجلترا زيارته في رافقه

 من وهو العريضة، على التوقيع على شجعهما أنه يدو الذي فخرو يوسف - ٤
االصالحات. بادخال تأثروا الذين

 المعارض االتجاه قادة أحد وهو الزياني. الوهاب عبد كتبها العريضة ان يقال - ٥
الشيراوي. جاسم تسفير وقت في حمد الشيخ لحكم

 مخصصاته كفاية عدم من يشتكي الهند حكومة الى برسالة عيسى الشيخ بعث •
سبتمبر. في

 بغداد في السامي المفوض إلى الكويت من يبرقية علي بن عيسى الشيخ بعث ٠
 الشؤون في السياسي المعتمد تدخالت من فيها يشتكي ١٩٢٣ اكتوبر ٦ في

 وطالب . رعايانا واضطهاد اهانة على وعزمه للقبائل بالنسبة وكذلك الداخلية
ذلك! إليقاف البريطانية الحكومة بتدخل السامي المفوض

 المقيم الى الدواسر زعماء من منقبلعدد موقعة بعريضة علي بن عيسى بعث *
 قبل من السياسي للمعتمد العريضة سلمت اكتوبر، ٢ ١ في بوشهر في السياسي
الغرض. لذلك ارسله علي بن عيسى ان قال شخص

 االدارية االصالحات بادخال تقبل لم فئات عدة هناك كانت فقد ذكرنا، كما
 األمن زعزعة على األولى السنوات خالل وعملت البريطانية، الحكومة طرحتها التي

 االصالحات عن التخلي على البريطانية الحكومة حمل يتم لكي البالد في واالستقرار
 حالة من معقول غير حد إلى منتفعة كانت التي الفئات هذه على سلباً أثرت التي

 بن عيسى الشيخ ازاحة حتى القرن مطلع منذ البحرين في سائدة كانت التي التسيب
فهي: الفئات هذه أما . ١٩٢٣/٥/٢٦ في الحكم عن علي

 يقبل ولم رضاه بغير منصبه عن أزيح فقد نفسه: علي بن عيسى الشيخ - ١
 إذا بالقوة إزاحته ناكس، الكولونيل البريطاني، المقيم هدده أن بعد إال البنه بالتنازل

 وضد إزاحته قرار ضد التحرك على القبائل حرض وقد البريطانية. للرغبة يستجب لم
 المقيم الى البرقيات وإرمال الرسائل كتابة حملته وشملت االصالحات، موضوع
 سعود وابن البريطانية الهند وحكومة بغداد في السامي والمندوب بوشهر في السياسي
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 في العربية الصحف من عدد في بالكتابة القبائل زعماء من حلفاؤه قام كما نجد في
 الحكومة على الهجوم لهجة المرة هذه واستعملت االصالحات، ضد وبيروت مصر

علي. بن عيسى الشيخ إزالة وخصوصاً البحرين شؤون في لتدخلها البريطانية

 لهم كان ممن وهؤالء علي، بن عيسى بالشيخ المحيطون خليفة آل أفراد - ٢
 قرى من عدداً يحكم منهم كل وكان التسيب حالة استمرار من وافر نصيب

 وأعمال ضرائب من لهم يحلو ما سكانها على ويفرض فردي بأسلوب البحارنة
 القسم وهذا بالقوة. الناس على أوامره يفرضون الفداوية من فريق منهم ولكل سخرة،

 عيسى بن الله عبد الشيخ وحتى الجديدة لالدارة قليل غير قلق مصدر كان الناس من
 في أنه حتى أخيه، حكم ضد التآمر عن يتوقف لم للحاكم اليمنى اليد أصبح الذي

 المعارضين من لفريق روية ١٠ ٠٠٠ مبلغ بتوفير قام ١٩٢٣ اكتوبر شهر
 جعل مما القطيف في سعود ابن آواه الذي الدوسري أحمد يتزعمهم لالصالحات

ذلك. أنكر الذي الله عبد مع مباشرة ويتحدث كثيراً ينزعج ديلي الميجر

 الغربية الشمالية الزاوية في البديع قرية في تسكن قبيلة وهي الدواسر: قبيلة - ٣
 أبشع ارتكبت التي القبيلة وهي آآلف، بضعة أفرادها عدد ويلغ البحرين من

 القبيلة هذه وبقيت االصالحات سبقت التي السنوات في البحارنة على االعتداءات
 كما االصالحات ادخال بعد سنوات خمس لحوالي الجديد للحكم قلق مصدر
مفصاًل. سيأتي

 الميجر اتخذها التي باالجراءات السنية القبائل ترض لم السنية: القبائل - ٤
 عيسى الشيخ اقماء بعد حتى معارضتها في واستمرت البداية منذ وعارضتها ديلي،

 هذه زعماء من عدد كتب اكتوبر ٢ ٤ ففي مكانه. حمد الشيخ ابنه وتعيين علي بن
 ( السياسي) المقيم تايلور، الكولونيل إلى رسالة علي بن عيسى ينهم ومن القبائل

 عزل منها اجراءات من ماقام واعتبروا ديلي الميجر على الذعة بلغة فيها تهجموا
 من وتخلياً العرية لألمة معادياً وموقفاً البالد شؤون في تدخالً علي بن عيسى

 الحكم إلى علي بن عيسى باعادة فيها ويطالبون الخليج، في مسؤوليتها عن بريطانيا
 من يرتحلون قد الذين القبائل أفراد عواطف ضبط على قدرتهم بعدم فيها ويهددون

 بن ومهنا الزياني( قبيلة )عن الزياني الوهاب عبد كلمن الرسالة على ووقع البالد.
 بن ومحمد الجالهمة( )عن الجالهمة صقر بن وشاهين النعيم( قبيلة )عن فضل
 بن وأحمد المسلم( قبيلة )عن المسلم محمد بن وجبر المنانعة( )عن المناعي راشد
 الدواسر )عن الدوسري الله عبد بن وأحمد البوفالسة( )عن الحج بن راشد
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 علي بن آل راشد بن ومحمد السادة( قبيلة )عن ابراهيم السيد بن الله عبد والسيد
 إلى باالضافة جود، البن قبيلة )عن جودر بن جاسم بن وأحمد البنعلي( قبيلة )عن

نفسه. علي بن عيسى

 من وخافوا اضطربوا االصالحات، ضد المقدمة بالعريضة البحارنة سمع وحين
 حمد الشيخ لحكم تأيد عريضة فكتبوا البريطاني الموقف في جديد تغيير حدوث

 عدم المقيم من فيها وطلبوا السابقة، العريضة أصحاب على هجوماً فيها وشنوا
 هذه على ووقع الحكم. إلى علي بن عيسى باعادة السنية القبائل لمطالب الرضوخ
 المقيم فكتب ومدنها. البحرين قرى كافة من المرموقين األشخاص معات العريضة
 األولى للمجموعة اككتوبر ٢٧ في رسالة وجه فقد المجموعتين. إلى رسائل السياسي

 لهم كداً مؤ الرسالة، على معه الموقعين واألشخاص خليفة آل علي بن عيسى باسم
 بل شخصياً منه تأي ولم ديلي الميجر برغبة منوطة ليست االصالحات أن على فيها
 عم أن بعد اتخذت ألنها عنها رجوع فال وبالتالي البريطانية، الحكومة بموافقة تمت

 طريق بسلوك االنجليز لنصائح علي بن عيسى يستمع ولم البالد في والجور الظلم
 له. المقدمة النصائح تجاهلفيها التي المواقف من بعدد الشيخ المقيم وذكر توازنا، أكثر
 وجود بعدم فيها يطمئنهم الثانية العريضة على الموقعين البحارنة لعموم كتب كما

 قائمة ألنها اتخاذها، تم التي الخطوات عن بالتراجع البريطانية الحكومة لدى توجه
 البريطانية، الحكومة بمسؤوليات يقومون الذين األشخاص عن النظر بغض ومستمرة

تتغير. لن فإنها البحرين عن ديلي رحل لو وحتى

 عريضة وكتبوا السنية القبائل ورؤساء أعيان من عدد اجتمع اكتوبر ٢ ٦ وفي

 نوفمبر. ٢ في المقيم إلى منها نسخة وبعثوا الناس من عدد على وزعوها ستة بمطالب
 المؤتمر قرارات اسم االجتماع ذلك في اتخذت التي القرارات على المجتمعون وأطلق
 الوثيقة تلك في ذكرت التي والمطالب األول رييع ١٥ المنعقدفي البحراني الوطني

 االسالمي الشرع بحسب األحكام واجراء علي بن عيسى الشيخ حكم استمرار هي
 أربعة من محكمة هيئة وتأليف شورى مجلس وانشاء للشرع المطابق والعرف

 في موجود ماهو على السياسي المعتمد واقتصار الغوص قضايا في للنظر أشخاص
 الوثيقة ذكرت كما علي. بن عيسى والشيخ البريطانية الحكومة يين االتفاق نص

 قرارات من جاء ما لمتابعة األولى( العريضة موقعي من )معظهم شخصاً ١ ٢ انتخاب
 التفاهم األشخاص بعض وحاول ، المشروعة الوسائل بكافة تحقيقه على والعمل
 هؤالء ومن االصالحات، على االعتراضات لطرح الهند في الحكومة مع كتاياً
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 فيها ناشده ١٩٢٣ - ١١-٧في الهند لحاكم رسالة وجه الذي خليفة بن محمد
 تلك كل باءت ولكن الحكم. إلى علي بن عيسى واعادة االصالحات لمنع بالتدخل

. ١٩٣٢ عام وفاته حتى غاضباً علي بن عيسى وبقي بالفشل المحاوالت

الهوامش
الملف , ١٩٢٣/٥/٣١ بتاريخ 5-٢٥٠ رقم الهند بحكومة الخارجية وزير إلى المقيم رسالة - ١

15/1/336/
نوفمبر ١٠ بتاريخ 5-٦٢٢ رقم الهند بحكومة الخارجية لوزير تريفور السياسي المقيم رسالة - ٢

/15//388 العلف ١٩٢٣
السابق. المصدر - ٣

 ١٩٣٢ديسمبر ٨ بتاريخ5-١٦٨٨ رقم بوشهر المقيمفي لهندلى خارجية من -برقية ٤

االسبق. الملف

لسابق. لملف في ١٩٢٣/١٢/١٧ بتاريخ 0/٢٠٨/٩/٢ رقم السياسي المقيم رسالة - ٥

 في ١٩٢٣/١٢/٢١ بتاريخ 0/712 رقم البريطانية الخارجية إلى المقيم من المستعجلة الرسالة - ٦

السابق. الملف

السابق. الملف في5-716رقم الرسالة - ٧

لملف ,١٩٢٣/٦/١٠ بتاريخ 0-٧٧ رقم المقيم الى الميجرديلي لمعتمد رسالة -٨

015/19337
لملف , ١٩٢٣/٦/٢٢ بتاريخ 5 -٣٠٧ رقم الخارجية وزارة إلى لمقيم رسالة -٩

15/1/337/
لملف فيالماليةمحفوظة التحديدات آلخليفةمن أفراد بمواقف تتعلق عديدة وثائق -١٠

/15//338 رقم
مكتب بأرشيف 015/1/338 ملف من ٤١ الصفحة في موجود للرسالة األصلي النص -١١

الهند.
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الثالث الفعل

الثالثينات في الشعبية التحركات



 والحد االدارية االوضاع لتحسين البريطانيون ادخلها التي االصالحات من بالرغم
 من تمنهم اوضاعاًافضل يؤمن بما االيمادة االوضاع وترتيب خليفة، مظالمآل من

 وترايد الحاكمة االسرة قبل من المتسلطة العقلية اسمرار ان اال الجديدة، االدارة تسيير
 المواطنين وسط تزايدت فعل ردود خلق قد الداخلية الشؤون في البريطاني التدخل
 في الغواصين وانتفاضة الطالبية الحركات ظهور إلى أدت التى الدرجة الى عموماً

.النفط شركة في العمالية االضرابات ثم ،الثالثينات مطلع

 الديمقراطية افكار وانتشار المواطنين وسط السياسي الوعي تزايد أن كما
 قد تشريعية، هيئات عبر السياسية بالمشاركة المواطنين ومطالبة الخليجي المستوى على
 بحيث ،١٩٣٨ عام والكويت البحرين في شعبية وانتفاضات سياسية حركات افرز

 هذه ابرز امام سنقف الفصل هذا وفي البعض. يبعضها مرتبطة وكأنها بدت
: التحركات

١٩٣٠ المدارس اضراب
 عام انشائها منذ بالمحرق الخليفية الهداية مدرسة في مديراً وهبة حافظ الشيخ كان
 منصبه من فطرد لالنجليز معادية بنشاطات العشرينات مطلع في اتهم وقد ١٩١٩

 في سعود ابن للملك ممثالً ليصبح العرية الجزرة إلى ومنها الكويت إلى وذهب حاال'

 للعمل يستقدمون الذين المدرسين مع الشام من يأتي آنذاك الثوري المد وكان بريطانيا.

اليافعة. البحرين مدارس في

 مفتشاً الجنسية سوري أدهم، فائق السيد الحكومة عينت ١٩٣٠ العام مطلع في
 يروت جامعة من جامعية شهادة يحمل ركان التعليم، على لالشراف للمعارف عاما

 البنات مدرسة مديرة زوجته وكانت بيروت، االسالمية الكلية من أخرى وشهادة
 في البريطاني التدخل ازدياد مع تزامن الذي الجديد المفتش تعيين أن ويدو بالمنامة.
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 مجلس في و.كذلك المدارس، في سخط موجة في تسبب للبالد الداخلية الشؤون
 معارضان سوريان هما والمحرق المنامة مدرسة مديري وأن خصوصاً المعارف

 التعيين عارض كما حوراني وعثمان الحوراني يحى عمر وهما البريطاني لالستعمار
المدرسين. من عدد

 والمحرق المنامة في المدارس طلبة أضرب (١٩٣٠ )فبراير ١٣٤٨ رمضان ٢ وفي
 الشوارع إلى التالميذ ونزل أيام لعدة وأغلقت كذلك المدرسون االضراب في وشارك
 بتحطيم الخليفية( )الهداية المحرق مدرسة تالميذ وقام الحماسية. الخطاات وألقوا

 رسالته في برايور، جيفري السياسي،الكابتن المعتمد وقدر واالدراج. النوافذ زجاجات
 المعتمد هاجم كما روية. بألف االضراب تكاليف ١٩٣٠ فبراير ٢١ في للشيخ

 المتعاطف موقفه بسبب المعارف( مجلس أعضاء )أحد القصيبي العزيز عبد السياسي
السورين. المدرسين مطالب مع

 السورين للمديرين طلباً عيسى، بن الله عبد الشيخ أرسل التالي اليوم في

 رسالة بعثا ثم االمتثال. رفضا ولكنهما الحكومة مكاتب الى للحضور المذكورين
مايلي: منها كثيرة مطالب على تحتوي طويلة

المدارس. على بالتفتيش الجديد للمفتش السماح عدم - ١

الموظفين. رواتب تخفيض عدم - ٢
مؤقتاً. وليس دائماً التوظيف يكون أن - ٣

المعارف. مجلس في عضوين يكونا أن - ٤
 ما بأنهم قائالً مطالبهم كل رفض المعارف، مسؤول عيسى، بن الله عبد ولكن

 المضربون وكان المطالب. تلك في ينظر فلن االضراب وينهوا عملهم إلى يرجعوا لم
 ولذلك عائد، بدون يكون سوف مضمونة نتيجة بدون االضراب انهاء أن يدركون

 المديرين بفصل الله عبد الشيخ فقام العمل. إلى والرجوع االضراب انهاء رفضوا
حاال. البالد من وطردهما السورين

 ذلك على لالحتجاج الطالب بها قام صاخبة مظاهرة حدثت ترحيلهما يوم وفي
 لمدة للبنين( والمحرق )المنامة المدرستين باغالق تعميماً الله عبد الشيخ وأصدر العمل.
 فكتبت المديرين. فصل بسبب هائجة المشاعر فيه كانت الذي الوقت في أيام، عشرة

 بالشيخ باالتصال وفود وقامت والمدرسين، المواطنين قبل من موقعة عديدة عرائض
 بالدخول الطالب فيه قام الذي الوقت في هذا المسألة. في النظر اعادة أجل من حمد
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 بعض وهدد وغيرها. والمائية الكهربائية وتوصيالتها أثاثها وتدمير المحرق مدرسة إلى
 إلى العودة من الطالب ومنع جديدة مدرسة بفتح القصيبي آل ومنهم التجار،

الصفوف.

 تعد ولم البداية، في ضعيفاً كان الحضور ولكن أيام عشرة بعد المدارس افححت
كامل. شهر مرور بعد إال الطبيعية حالتها إلى الدراسية الحياة

 األعيان من عدداً ألن التوتر حالة استمرت فقد السورين المدرسين ترحيل ورغم
 لكفاءتهما البالد إلى المعلمين اعادة فيها يطلبون حمد للشيخ موقعة بعريضة بعثوا

 وعبد فخرو ويوسف القصيبي العزز عبد أن ويعتقد سيرتهما. وحسن وأخالقهما

 السابق السكرتير خليفة بن علي وقام لريضة، تقديم وراء كانوا الزياني الرحمن
التوقيعات. بجمع المنامة لبلدية

 في يشارك وكان المدارس إلى بالرجوع المدرسين القناع اجتماعات ذلك تلى
 التعليم لجنة وأعضاء بلجريف والمستشار المعارف مجلس أعضاء االجتماعات تلك

 أن أشيع التي الدين مادة ومدرسو أخرى وشخصيات السني والقاضي بالمنامة
 يطالب الشخصيات من عدد وكان التعليم. مناهج من استبعادها تنوي الحكومة

المدارس. فتح اعادة على الجميع وافق ذلك ومع السورين. المعلمين باعادة
 وايران. وسوريا العراق في صحافية حملة السورين المديرين فصل حادثة وأعقب
 وراء المخطط العقل كان الذي البحرين في السياسي المعتمد الحملة هذه واستهدفت
 السياسية المقاالت استهدفت كما بلجريف. المستشار جانب إلى الحكومية السياسات
 في االنجليزية اللغة تعليم ادخال سياسة عن المقاالت وتحدثت البحرين. في البريطانية
 في االنجليز ضد العامة المشاعر وانتشرت الدينية. بالدروس االهتمام وعدم المدارس
 ووجد المسألة. تأجيج في دورهم والطالب للمدرسين وكان وخارجها، البحرين
 في فنشر الصحافية، الحماة في أيضاً مستهدفاً نفسه عيسى بن الله عبد الشيخ

 االضراب أسباب حول الصحف تناقلته ما فيه اعالناًصغيراًينفي العراق صحيفة

المديرين. اقالة ودوافع
 وقد التدريس، مناهج عن الرضى عدم واألساتذة المضرين دوافع ين من وكان

 المفتش مع بالتعاون المعتمد فقام المسألة، هذه البحرين في البريطانيون المسؤولون فهم
 استمرار أن رأوا كما جديد، دراسي منهج وضع والتبمحا والمستشار للتعليم الجديد
 مزيد إلى يؤدي سوف التدريس سلك في غيرهما أو ولبنان سوريا من عناصر وجود

من التخلص في االسراع فقرروا يريدونه ماال وذلك الطلبة، صفوف يين الوعي من

٩٢



البريطاني. االستعمار من تحررية مواقف يقفون الذين العرب المدرسين

 يضم الذي المعارف مجلس الغاء والمعتمد( والمستشار الله عبد )الشيخ الثالثة قرر كما
 والسنة الشيعة من لجنة واقامة لالنجليز، معادية أفكاراً الذينيحملون المواطنين من عدداً
 عليها إذ المنحل، المجلس من أقل صالحيات ولديها بالتعليم المتعلقة القضايا بعض في للنظر
والتعينات. الرواتب في للنظر الصالحية اعطائها بدون ولكن المناهج في النظر

 الخليفة حمد الشيخ بن خليفة هم بحرانيين طالب سبعة أن إلى االشارة وتجدر
 بن سعد بن العزيز وعبد موسى بن بنعلي وأحمد الخليفة الله عبد الشيخ بن وحمد
 ومحمد المعاودة قاسم بن الرحمن وعبد الزياني الرحمن عبد بن وراشد شمالن
 الثانوية دراستهم الكمال يروت جامعة إلى ابتعثوا قد كانوا جاسم، الشيخ بن كمال

 اختيارهم تم عندما اجازة في كان المستشار ولكن الشيوخ، أبناء من ثالثة ينهم من
 ال تحررية أفكاراً يحملون ألنهم بعضهم عن راضياً يكن لم لذلك و ١٩٢٨ عام

 بعث عندما والمعتمد( والمستشار الله عبد )الشيخ المسؤولين غضب وازداد تعجبه.
 بعثتهم انهاء المسؤولون وقرر السورين، المديرين عزل على احتجاج برقية الطلبة هؤالء

 تكلف بيروت في دراستهم أن بدعوى ١٩٣٠ عام الصيف اجازة في رجوعهم بعد
 طلب عودتهم وعند المصاريف. مع يتناسب بما البالد على تعود وال كثيراً الحكومة

 باكمال مطالبين ذلك رفضوا ولكنهم الحكومية المدارس في التدرس ممارة منهم
 السياسي الوعي لنمو المعارضة الخاصة سياسته للمستشار أن وأدركوا أوالً، دراستهم

 في البحرين قضية نشر في الطاليي الوعي ساهم وقد والدارسين. الطالب ين
 لقوى ومساندة لالستعمار معادية وسوريا مصر في كانت التي العرية الصحافة

الوطني. التحرر

 للمعتمد رسالته في وطالب المعارف مجلس من سلبي موقف للمستشار وكان
 الله عبد الشيخ بأن قائالً المعارف مجلس بالغاء ١٣٤٨ رمضان ١٥ في السياسي
 أعضاء وبأن البحرين، في التعليم جهاز ادارة على قادران أدهم، فائق الجديد، والمفتش

الله. عبد الشيخ عمل طريق في عثرة حجر يشكلون وأنهم متعلمين غير المجلس

 في السياسية الحركة انتشار مظاهر من واحداً المذكور المدارس اضراب كان وإذا
 التي التعليمية الحركة أن حيث التعليم، لمسألة أخرى جوانب هناك فإن البحرين
 خالل جديدة مدارس أسست حيث فشيئاً شيئاً تنمو أخذت العشرينات في تأسست

 هناك كانت ذلك رغم ولكن البحراني. للمجتمع سمة التعليم وأصبح الثالئينات
 السياسية الحركة وأن خصوصاً واآلخر، الحين ين التعليمية المسيرة لتقييم ماسة حاجة
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 المدارس. من تنطلق كانت ما كثيراً وااليديولوجيات القوى وصراعات المنطقة في
 العراق مثل العرية الدول من عدداً تعم كانت التي لالستعمار المعارضة وبسبب
 وتوجهاتها التعليمية للمناهج تحسساً أكثر اآلنجليز أصبح فقد ومصر، وسوريا

السياسية.

 حيث البحرين، في التعليمية التجربة لتقييم محاولة حدثت ١٩٣٩ العام وفي
 السيد الكويت، في السياسية بالمعتمدية العاملين ين البريطان المسؤولين أحد من طلب
 من ضرورياً يراه ما وتقديم البحرين في التعليمي الوضع دراسة فاالنس، ادريان

 البحرين لحاكم موجهاً ١٩٣٩ سبتمبر في طويالً تقريراً فكتب وتوصيات. اقتراحات
 مالحظاته على التقرير واحتوى صفحة. ٦ ٠ من ومكوناً عيسى بن حمد الشيخ
 الرفاع، الحد، المحرق، )المنامة، سبعاً عددها كان التي لألوالد البحرين مدارس حول

والمحرق. المنامة في البنات مدرستي زيارة يستطع ولم وسترة( البديع، الخميس، سوق
 وقدم التعليم وأساليب المدارس في القائم التعليمي الوضع حول التقرر ارتكز

 مفتشين أو كمدرسين السورين توظيف عن االبتعاد ينها من عديدة توصيات
 تعليم على بالتركيز التقرر وطالب للمدرسين. سياسية ميول وجود عدم من والتأكد

 المعادي السياسي الطابع ذات الدول تاريخ تدريس من والتقليل البحرين تاريخ
 على المدارس، في صوره بتعليق الحاكم طالب كما والعراق. سوريا مثل نجليزلال

 بريطاني شخص بتعيين التقرير وأوصى الدراسية. الكتب أغلفة وعلى الفصول حيطان
للمعارف. عام كمدير

 بشكل مسيساً كان ولكنه الفنية جوابه في موضوعياً عام بشكل التقرر وكان

المذكورة. توصياته من واضح هو كما كبير

١٩٣٢ الغواصين انتفاضة
 أن كما الغواصين. نفوس على سلبي أثر ١٩٢٧ و ١٩٢٦ عامي لحادثة كان
 في السيئة المشاعر لتراكم أدى المطلوبة باالصالحات العمل عن النواخذة تخلف
 عام انفجر حتى التالية السنوات طوال متوترا الوضع واستمر الغواصين، نفوس

منجديد.١٩٣٢
 إلى المحرق في الغواصين من عدد ذهب العام ذلك مايومن٢٥ األربعاء يوم ففي

 لهم وقال الغوص، إلى يتوجهوا أن قبل السلفة زيادة طالبين عيسى بن الله عبد الشيخ
 الشيخ علم وعندما المستشار. أمام فيطرحوها قضية لديهم كانت إذا بأنه الله عبد
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 ، الغواصين قلوب يطيب "أن المستشار ومن أخيه من طلب الغواصين بمشاعر حمد
 عام شعور هناك وكان البالد. جنوب في الرميثة، في مصيفه إلى ذلك بعد وذهب

 الذين من عدد باعتقال أمر أن إال المستشار من كان فما يغلي، اصبح الوضع بأن
 بالقرب الشرطة مركز في ووضعوا فاعتقلوا االضطرابات على بالتحريض فيهم اشتبه

احتوائه. من بدالً الوضع لتفجير كافياً االجراء هذا كان الميناء. من

 المحرق من الغواصين من مجموعة مايوجاءت ٢٦ )الخميس التالي اليوم وفي
 كسر بعد الشرطة مركز من غواص سراح وأطلقوا المنامة في وتظاهروا عصي ومعهم
 منهم، عددا وجرحوا رؤوسهم فوق النار باطالق بتفريقهم الشرطة وقامت النوافذ.
البحر. ساحل إلى هم والحقو

 على للمستشار التابعين والشرطة الغواصين يين المواجهة استمرت ذلك ومع
 واعتقل البحر، باتجاه التقهقر على الغواصون أجبر النهاية وفي للبحر، الموازي الشارع

 النواطير من المعركة، في المستشار قيادة تحت هو من كل اشترك أن بعد منهم، عدد
 إلى الغواصون ورجع نفسه. المستشار وخدام القلعة شرطة جانب إلى والفراشين

 وأطلقت منهم، عدداً واعتقل والشرطة النواطير من عدد مع المستشار ولحقهم المحرق
منهم. عدد وجرح الغواصين على النار

 المنامة إلى عائداً الله عبد الشيخ كان المحرق إلى عائدين الغواصون كان وعندما
 االهانة أكبر اللحاق الفرصة الغواصون واستغل البحر عرض في الطرفان والتقى
حمد. الشيخ للحاكم، مشاعره ونقل كبير بشكل أثاره ما وهو الله، عبد للشيخ

 مع وتصرفه عمله فيها يؤيد للمستشار الحاكم من رسائل وصلت التالي اليوم في
 الغواصين قادة باعتقال وأمر صرامة أكثر باجراءات القيام منه وطلب الغواصين
 النواخذة عند للعمل بالعودة الغواصين يأمر اعالن باصدار أمر كما البالد من وطردهم

للحكومة. تقديمه في الحق فللنوخذة ذلك اليفعل ومن

 المنامة إلى ومجيئهم الغواصين حركة أن المستشار عرف الحادثة في التحقق وبعد
 ولكنه مايو، ٢٥) األول اليوم في المستشار اعتقله الذي الشخص انقاذ أجل من كان
 تنظيم استطاعوا وكيف والحد المحرق من جاء الذي العدد من مستغرباً كان

 يستطع ولم زميلهم سبيل اخالء في المتظاهرون نجح فقد ذكرنا وكما تظاهرتهم.
أخرى. مرة عليه القبض القاء المستشار
 حاجتهم وعن مشاعرهم عن الغواصين قبل من عفوياً تعبيراً كات الحادثة هذه

 تكفي تكن ولم ضئيالً كان مقدارها ألن النواخذة من لهم المقدمة السلفة لزيادة
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 الحاكم عارضهم ولهذا الغوص. مواقع في غيابهم فترة خالل عوائلهم لحاجات
 المقدمة السلفة زيادة لفكرة متحمسين يكونوا لم الذين والنواخذة والمستشار
 المستشار اتخذها التي القمعية لالجراءات ارتياحهم عن النواخذة عبر وقد للغواصين.

 به قاموا بما للقيام الغواصين دفعت التي المشاعر حقيقة مراعاة بدون الغواصين لقمع
 المستشار فإن الغواصين، صفوف في الضحايا سقوط ورغم الغوص. موسم بداية

 ثمن، بأي قمعه يجب تمرداً اعتبروها بل القضية فهم يحاولوا لم والمعتمد والحاكم
السابقة. األعوام في الرسمي الموقف لين بسبب كانت العفوية ثورتهم أن أساس على

 عنه كشفت ما حيث ومن أبعادها حيث من كبيرة الغواصين انتفاضة كانت لقد
 لألسلحة مستودع على السيطرة الغواصون حاول فقد الشرطة. جهاز في ضعف من

 ذلك ومع آخر. بعد ذات القضية لكانت ذلك حدث ولو القلعة، في والذخيرة
 كان حدث ما أن ١٩٣٢-٥-٣٠في للمقيم رسالته في يعتبر السياسي فالمعتمد
 عددآخر وجرح األقل على منهم اثنان قتل أن بعد للغواصين ينسى ال درساً
 تدفع التي السلفة بأن نفسها الرسالة في اعترافه جانب إلى هذا كبير. عدد واعتقل
 الحكومة على وأن العام، ذلك في األدنى حدها إلى وصلت قد للغواصين مقدماً
 تقرر لو فيما وأنه اللؤلؤ سوق كساد ضوء في خصوصاً كلها القضية في النظر اعادة

أكبر. لمشاكل تتهياً أن الحكومة على فإن المقبل العام في السلفة تخفيض

 ودوافع أسباب في النظر صعيد على والمستشار المعتمد ه ماقام كل هو هذا
 على قدرتها ومدى الشرطة قوة موضوع فهو أكبر أهمية أوياه ما أما الغواصين. تحرك

 المسؤولين هزت قد االنتفاضة الن الغواصين حركة افرزته الذي التحدي استيعاب
 اج.في.بيسكو السير الكولونيل السياسي، المقيم كتب الصدد هذا وفي البريطانيين.

قائاًل: ١٩٣٢ يونية ٤ في الهند بحكومة الخارجية وزير إلى

 في الغواصين صفوف في بادياً كان االضطراب من قدراً أن من بالرغم
 مفاجئاً وكان الحجم، بهذا اضطرابات حدوث يتوقع لم أحداً فإن األول، اليوم
 ليس ولكن مسبقاً السلطات علم بدون المتظاهرين من الهائل العدد هذا بروز
 كانت المظاهرة وأن اقصاداً، كان لالضطراب الرئيسي السبب بأن شك هناك

 سابقة، رسائل في ذكرت وكما الغوص. سلفة ضآلة على لالحتجاج تهدف
 من عدد قل ورغم جداً. خطير العري الساحل على االقمادي الوضع فإن

بكفاءة. بدورهم قاموا الشرطة أن يرى السياسي المقيم فإن الغواصين

 القاء من تمكن بأنه ١٩٣٢٠٦٠٢٨ في للمقيم رسالة في المستشار ويقول
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 عن وأفرجوا السجن أقفال وفتحوا القلعة اقتحموا الذين األشخاص على القبض
تعبيره. حد على واحد شخص باستثناء المعتقلين

 عديدة حولهاأسئلة طرحت التي المهمة القضايا من واحدة القضية هذه واعتبرت
 ديفيد البريطاني البرلماني النائب سأل ١٩٣٢ نوفمبر ٢٨ ففي البريطاني. البرلمان في

 تصرف حول معلومات لديه كانت إذا عما الهند بحكومة الخارجية وزير غريفيل،
 غير كانوا الذين الغواصين باعتقال األوامر واصداره البحرين لشيخ البريطاني المستشار

 من ذلك عن نتج وما الغواصين على النار اطالق من ذلك وماتلى بالسلطة راضين
 في تحقيق لجنة تكوين على عازماً الخارجية( )وزير كان إذا وما كلياً الغوص توقف

كالتالي: الخارجية وزير جواب وكان للحادثة. أدت التي الظروف

 اقتصادية كانت ه )أسباب مايو ٢ ٦ يوم البحرين في كبير اضطراب حدث

 غواص عن واالفراج الشرطة مركز باقتحام جمع خالله قام منها( جانب في
 نار اطالق يحدث ولم سريع. بشكل الوضع على السيطرة وتمت معتقاًل. كان
 خمسة أربعةأو وجرح قتال قد غواصين أن يدو ولكن الهندية الشرطة جانب من

 يتوقف ولم المحليين. العرب النواطير قبل من العشوائي النار اطالق بسبب آخرون
 أنها يدو التي القضية في تحقيق لجنة تكوين المناسب من أرى وال الغوص

. المحلية السلطات قبل من مرض بشكل عولجت

 الغوص حول طويالً مقاالً ألمانية صحيفة كبت ١٩٣٣ عام مطلع وفي

 حول الوزة "نشيد بعنوان ، ١٩٣٢ مايو في الغواصين واضطرابات والغواصين
 للغواصين السيئة لألوضاع تعرضت باسيوتيز، فون اج.جي بقلم ،اللؤلؤ غواصي

 البريطانية القوات قمع وأسلوب الشيوخ من يتلقونها التي السيئة والمعاملة البحرانيين
 عشرة من أكثر بأن ١٩٣٢ مايو اضطراات لحصيلة احصاء المقال وأعطى لحركتهم،
شخص. مائة من أكثر واعتقل أكبر عدد وجرح قتلوا قد أشخاص

١٩٣٨ الوطنية االصالح ثورة
 بوضع للمطالبة البحرين في منظمة شبه حركة أول انطلقت ، ١٩٣٨ عام في

 نقصد وال بالده. حكم في باشراكه الشعب ارادة واحترام خليفة آل الستبداد حد
 هو كما داخلي، حزيي تنظيم على وينطوي اسماً يحمل معيناً تنظيماً هنا بالحركة
 شعبية انطالقة عن تعبيراً الحركة كانت بل الحدثة، الحركات بعض في معروف
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 الميزان باختالل وشعورهم الوطني ادراكهم ونمو الناس وعي لتصاعد نتيجة قامت
 ولكن الفترة، تلك في معينة أسماء تطرح لم أنه يعني ال وهذا بالدهم. في السياسي
 الذي للتحرك قيادات بوجود الجماهير القناع وسيلة حقيقتها في كانت األسماء
 المرة ولعلها والمحرق. المنامة في وزعت التي المنشورات بعض ولتذيل البالد شهدته
 فيها وتنتشر سرية، بطرق المغزى واضحة منشورات توزيع فيها يحدث التي األولى

 شؤون في السافر البريطاني التدخل وتستهدف خليفة آل سلطة تتحدى ملصقات
 هذه من نماذج )انظر بلجريف تشارلز المستشار باقالة بالخصوص وتطالب البالد ادارة

 من عدد باعتقال ١٩٣٨ عام نهاية مع الحركة وانتهت الملحق(. في الفعاليات
 البريطانية والحكومة خليفة آل من لكل أثبتت ان بعد ولكن النشطة، الشخصيات

 قد وعي موجة أن الخليج في السياسي ومقيمها البحرين في السياسي بمعتمدها ممثلة
 الشعب بين الحية المواجهة من أخرى عاماً لخمسين بداية ذلك وأن البالد في انتشرت

أخرى. جهة من الخليفي واالستبداد جهة من

األساس كانت البحارنة حركة
 بداً ١٩٢٣عام البحرين في االدارية االصالحات بادخال ديلي الميجر قام أن منذ

 كانت وأن فشيئا، شيئاً بالتطور االجتماعي الوعي لحركة سمح البالد في جديد عهد

 فقد ومستمر، مكشوف بريطاني بدعم خليفة آل نظام كرست قد االصالحات تلك
 هناك فأصبحت البحارنة، وخاصة الناس تقلق كات التي القضايا من عدد تحسنت

 البحرين مناطق من منطقة يحكم خليفة آل من شيخ كل كان أن بعد مركزية سلطة

 منها يشاء ما على ويستولي ضرائب من يشاء ما منها يجمع له تروق التي بالطريقة
 التابعين الفداوية ويسلط السخرة نظام ضمن لخدمته الناس ويستعبد أراضي من
 في ويتحكم النخيل حقول على ويسيطر وكراماتهم، وأعراضهم الناس رقاب على له

اللؤلؤ. على الغوص تجارة

 في تعيث كانت التي الدواسر قبيلة ضبط منها عديدة، آثار االنتظام لهذا وكان
 حكومة وكأنها البالد في والتصرف البحارنة على االعتداء من ومنعها الفساد األرض
 ثم ومن البالد، في كاًكثرية بأنفسهم البحارنة ثقة بداية ومنها خليفة. آلل موازية

 الخليج في السياسي المقيم ويصف لهم. المشروعة الحقوق من قدر لضمان تحركهم
 مارس ١٨ في الهند حكومة في الخارجية لوزير رفعه تقرير في فاول سي ترينجارد
بقوله: لبحارنة وضع١٩٣٥

٩٨



 عليه المتفق من فإن البحرين، سكان لعدد تقدير عملية من هناك كان "مهما
 يذكر كما (.١السكان") مجموع نصف من بكثير أكثر يشكلون البحارنة أن
 صعيد على أكبر حقوق لنيل البحارنة تحرك من استغرابه عدم نفسه التقرير في

 التي الظروف من عدد توافر لى مشيراً األخرى السياسية والحقوق الحكم ادارة

 وضع االعتبار بعين اآلخذ ومع الظروف، هذه ضوء "في فيقول: لذلك تدفعهم
 على بل للتحرك، عالمات يظهروا أن أبداً المستغرب غير من فإنه البحارنة،
. ذلك يفعل لم لو مستغرباً سيكون فإنه ذلك، من العكس

 وصاغوا ١٩٣٤ عام نهاية مع ووجهائهم البحارنة أعيان من عدد تحرك وهكذا
 إلى وقفوا الذي عيسى بن حمد للشيخ سلموها رسالة في البحارنة، باسم مطالبهم،

 وكانت . ١٩٢٣ عام االدارية االصالحات ادخال قبيل العهد والية معركة في جانبه
(٢نقاط:) بثالث متمثلة مطالبهم

القضاة. إليها يرجع التي األحكام وتقنين البحرين محاكم اصالح - ١

 مجلسي في البحارنة ممثلي عدد بزيادة وذلك النسبي التمثيل بفكرة العمل - ٢
 والبلدي الغوص( قضايا في إليه ويرجع العرفي بالمجلس سابقاً يعرف )كان التجارة

والقرى. المدن شؤون يدير الذي

الوقت. ذلك حتى منها حرموا الذين للبحارنة التعليمية المدارس توفير - ٣

 ٣٠ الموافق ه ١٣٥٣ المبارك رمضان ٢٣ بتاريخ كتبت التي الرسالة هذه ووقع
 ومحسن العليوات علي وعبد العريض منصور وهم أشخاص ثمانية ١٩٣٤ ديسمبر
 ناصر بن وأحمد البوري حجير بن العزيز عبد والحاج رجب بن الرسول وعبد التاجر

)عالي(. عباس بن علي والحاج )بالدالقديم( المدحوب محمد بن وحسين )باربار(

 يين واالجتماعات المراسالت من طويل لمسلسل بداية الرسالة هذه وكانت
 والمستشار، البحرين، حاكم خليفة، آل عيسى بن حمد والشيخ الثمانية األشخاص

 وذلك كامل، عام من أكثر التحرك هذا واستمر البحارنة. وعموم بلجريف، تشارلز
 البريطانية والحكومة جهة من خليفة آل قبل من للمطالب الكاملة شبه المعارضة بسبب

 حمد الشيخ من ايجاي جواب على البحارنة يحصل لم فحين أخرى. جهة من
 لقاءه طالبين الخ الكولونيل البحرينآنذاك في البريطاني السياسي للمعتمد كتبوا

كلمة عن اللقاءعبارة وكان ،١٩٣٥ فبراز من األول في فقابلهم له. القضية وشرح
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.٣فيها) وجاء . مرخوصين بقوله االنصراف منهم طلب ثم عليهم القاها قصيرة

 في والثانية القانون خصوص في األولى مسائل ثالث ككابكم "يتضمن

 هذه المعارف، جهة من والثالثة والبلدية التجارة مجلس في تمثيلكم خصوص
 عنها الشيخ سعادة بمخاطبتكم الصواب عين عملتم وقد داخلية مسائل كلها
 الشيخ سعادة بأن أعلم وإني قابلكم. وأيضاً ورقيقاً عادالً جواباً كتبلكم الذي
 ذلك ولكن المسائل، هذه خصوص في ألجلكم يجري أن يمكنه ما بعمل مهتم

وقت. إلى حتماً يحتاج

 دسائس أو تشويش يحدث فلو ذلك، غضون في جداً تحترزوا بأن أنصحكم وأنا
 حصل الذي )الفلوس( البيزات جمع مثل عمل أي أو القرى في أو البحارنة ين فيما
 مسؤولين تكونون الثمانية أنتم ذلك، عن مسؤولين تكونون الثمانية فإنكم أمس أول

. مرخوصين - فهمتم الجهالء، الفقراء وليس

 ممثل قبل من واستفزازياً سلبياً كان فاللقاء كبيرة، صدمة بمثابة ذلك وكان
 أن بل المعتمد، قاله ما على البريطاني السلبي الموقف يقتصر ولم البحرين. في بريطانيا

 لبعض شخصياً عداءاً يحمل كان حيث موقفه في ايجاياً يكن لم نفسه المستشار
 رسالته في لهم تقييمه من واضح وهذا الرسالة، وقعوا الذين الثمانية األشخاص

(:٤قال) حيث ١٩٣٥/١/٢٨ بتاريخ السياسي للمعتمد

 الشيعة أغنى أحد اآلن وهو أراض، ومالك لؤلؤ تاجر العريض: "منصور
 وله األفق وواسع عاقل وهو الهند إلى كثيراً سافر وقد المنامة، في نفوذا وأكثرهم

متطورة. أفكار

 بين نفوذ له ولكن تقريياً مفلس و... أمي رجل رجب: بن الرسول عبد
 الذي رجب بن علي عبد من وقريب مأنم صاحب وهو المنامة، في البحارنة

الخفاء. في يعمل

 ضد بتحريضه ومعروف المنامة، في دكان صاحب العليوات: علي عبد
 بأمر طرد ولكنه المنامة بلدية مجلس في األوقات من وقت في وكان الحكومة.

 كل في دورا لعب وقد سنوات. بضع قبل تصرفاته بسبب حمد الشيخ من
 االوقاف قضايا مثل الماضية الخمس السنوات خالل حدثت التي االضطرابات

.والمعارف



 كثر وأ ثقافة أكثر ولكنه العليوات علي عبد يشبه رجل التاجر: محسن الحاج
 من السلبية بمواقفه معروف وهو ثروة. ذو ورجل كبير أراضي مالك وهو ذكاءاً،

خليفة. آل

باربار... قرية رئيس ناصر: بن أحمد

 لجنة في عضو وهو بوري... قرية رئيس البوري: حجير بن العزيز عبد
نفوذ. وذو محترم شخص الشيعية، األوقاف

 قوي ومساند عالي، في موجودين طرفين أحد زعيم )عالي(: عباس بن علي

العصفور. خلف للشيخ

 غني ورجل أراض مالك البالد، قرية رئيس القديم(: )بالد المدحوب حسين

. نسبياً

 عاماً بشكل سلبياً البحارنة مطالب من المستشار موقف كان فقد هنا من

التالي: في الموقف ذلك وانعكس
 هذه ففي للمطالب، المتضمنة رسالتهم على رداً للبحارنة حمد الشيخ رسالة - ١

 الشيخ موقف كان حمد، الشيخ على أمالها قد المستشار أن شك ال التي الرسالة،
كاآلتي: حمد

 حيث من المحاكم لتركيبة يتطرق لم األحكام: وتقنين المحاكم لموضوع بالنسبة - أ
 وقوانين اعالنات من أصدره ما لجمع لجنة يكون سوف بأنه قال لكنه و القضاة عدد

طويل. لوقت يحتاج ذلك أن وقال جنائياً، قانوناً بمجموعها لتكون

 بالنسبة البحارنة لممثلي القليل العدد برر البلدية مجلس في للتمثيل بالنسبة، - ب
 تتغير أن يأمل وأنه والمالية، التجارية بالشؤون اهشاماً أكثر األجانب بأن لألجانب

المقبلة. البلدية االنتخابات في النسبة تلك
 أكفاء غير بأنهم البحارنة األعضاء قلة برر التجارة مجلس أعضاء بخصوص - ج
يعينه. فسوف لذلك يصلح من وجد إذا وأنه المناصب، لتلك

 مدارس بتوفير اهتمامه عدم حمد الشيخ علل التعليم لموضوع بالنسبة أما - د
 بتوفير يدأ فسوف ذلك توفر حالة في وإنه لذلك، يكفي مال وجود بعدم للبحارنة

القرى. في مدارس

٣ في الخ، الكولونيل السياسي، للمعتمد صغيرة مالحظة بلجريف كتب - ٢
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فيهاده(: قال فبراير

 بدون يتالشى سوف البحارنة تحرك بأن واثق فإنني سمعته ما خالل "من
 مطالب تلبية بعدم المطالبة مغزاها الرسالة وهذه تشويش أو اثارة أي حصول

البحارنة.

 تلت التي السنوات خالل البحارنة مطالب على المستشار موقف انعكس وقد
 للمطالب بالنسبة يذكر تغيير يحدث لم المحاكم، عدا ما وفي المطالب، تقديم

االخرى.

 في ١٩٣٥ يناير ٢٨ في للبحارنة اجتماع السياسي بالمعتمد االجتماع وسبق
 البحارنة توظيف مسألة لمناقشة القرى سكان من غفير جمع حضره بالمنامة مدن مأتم
 عن العاطلين أسماء تسجيل وتم عمل، بدون كان أكثرهم ألن النفط شركة في

 للمستشار صدمة بمثابة الهائل الحضور وكان للحكومة. القضية رفع أمل على العمل
 من وليس الجماهير باقرار كانت قدمت التي المطالب بأن بعد فيما اعترف الذي
 المطالب على الرد حملت التي حمد الشيخ رسالة وجاءت الثمانية، األشخاص جعبة

لتالي. اليوم في

 البحارنة قيادة أعضاء بعض اجتمع (١٩٣٥ يناير ٢٩) اليوم ذلك مساء وفي

 رجب بن الرسول وعبد الجشي علي وعبد العليوات علي وعبد العريض منصور
 في االسمرار على واتفقوا حمد الشيخ رد لمناقشة رجب بن مأتم في التاجر ومحسن
 العليوات علي وعبد التاجر محسن من كل طالب االجتماع ذلك وفي مطالبهم،
الحكومة. على الضغط وسائل كل باستعمال

 الرسول وعبد العليوات علي وعبد العريض )منصور المنامة قيادة اجتمعت كما
 عدم من واشتكوا ١٩٣٥/١/٣٠ في المستشار مع التاجر، ومحسن رجب بن

 في أصدقائهم خالل من قضيتهم عن باالعالن وهددوا لمطالبهم االدارة استجابة
 الحياة في أكبر بقدر مطالبهم لتقوية أسباباً وطرحوا الهندية تايمز انديا جريدة

(.٦البحارنة) من أكبر عدداً النفط شركة وبتوظيف السياسية

 أن منها جديدة مطالب له وقدموا حمد الشيخ مع هؤالء اجتمع التالي اليوم وفي
 في عام احصاء يجري وأن القانون باعداد المكلفة اللجنة أكثرية البحارنة يشكل
 العريض ابراهيم يعين وأن الجعفرية الشرعية المحكمة في ثالث قاض يعين وأن البالد
 ولكن للشرطة، رئيساً جاسم بن الكريم عبد تعيين يتم وأن للبنين المنامة لمدرسة مددراً
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شؤونه. يدير كيف يعلمه بأن ألحد يسمح ال إنه وقال غضباً استشاط حمد الشيخ

 القواين كل لجمع لجنة تكون عن الحكومة أعلنت ١٩٣٥ مارس ٩ وفي
 ١٦-١٠٣٦ رقم رسالته في المستشار ذكره ما وهذا الحكومة، عن الصادرة السابقة

(٧فيها:) قال التي بالبحرين البريطاني المعتمد إلى

 بن حمد سر الشيخ العظمة صاحب أن سعادتكم أخبر أن الشرف لي

 اآلتية األشخاص تعيين قرر قد سي.اس.آي ي آي سي كي الخليفة، عيسى
 في البحرين حكومة عن الصادرة االعالنات قوانين لتنظيم كلجنة أسماؤهم

حكمه. خالل

الخليفة. حمد الشيخ بن سلمان الشيخ سمو - ١

سي.أي.ئي.ام.ي.ئي.كي.ي.اج. كانو أحمد بن صاحب خان - ٢

العريض. حسين محمد الحاج بن منصور الحاج - ٣
 ولكن الهند في الحاضر الوقت في العريض منصور الحاج أن الحظ لسوء -

 يعود ال سوف أنه عرف فإذا البحرين. غوص موسم ألجل سيعود أنه يؤمل

له. نائب سيعين

 الخليفة عيسى بن حمد سر الشيخ العظمة صاحب أن -
 إلى آخرين عضوين اضافة باالمكان أنه يرى سي.اس.ي٠اي.ئي٠سي٠كي

ذلك. دعت إذا اللجنة

المطيع المخلص خادمكم ياسيدي كون أ بأن الشرف لي

البحرين حكومة مستشار

 وعلى ايجابياً. يكن لم البحارنة مطالب من البريطاني الموقف فإن ذكرنا وكما

 بتقرير فاول سي. تي. كولونيل اللفتنانت الخليج في السياسي المقيم بعث المثال سبيل
 فيه وشرح البحرين، في الوضع حول ١٩٣٥ مارس ١٨ في الهند حكومة إلى مطول
 يشكلون الذين البحارنة تجاه خليفة آل حكومة وسياسة السكانية التركيبة طبيعة
 الشيخ مع بالحديث له السماح الهند حكومة من نهايته في وطلب السكان أغلبية
 ه حساب في العالم في السياسية التغيرات االعتبار بعين األخذ على وحثه حمد

 موقف من يحذره وأن السكان، أغلبية يشكلون الذين البحارنة لمطالب واالستماع
العادلة. المطالب لتلك يستجب لم إذا السلبي البريطانية الحكومة
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( التالي:) النحو على ١٩٣٥ نوفمبر ٦ في الهند حكومة جواب وجاء

 ادخال باقتراح الشيخ إلى تتقدم ال أن يجب بأنه تشعر الهند حكومة "أن
 الحكومة دعم بأن يتضمن ما أو ديمقراطية، طبيعة ذات شعبية مؤسسات

 البحارنة، تطلعات ليحقق الحاكم يقدمه ما مدى على يعتمد )البريطانية(
. شعبية أو ذاتية حكم مؤسسات بادخال

 الداخلية الشؤون في التدخل عن تكفي لم البريطانية الحكومة أن يعكس وهذا
 وحده الحاكم بأن ١٩٣٤ عام البحارنة لوفد البريطاني المعتمد قاله ما رغم للبحرين

 الحكومة بقرارات مباشرة معنيين البريطانيون المسؤولون كان فقد بشكاواهم. المعني
أفرادها. وتعيين الرسمية القرارات بجمع المكلفة اللجنة تشكيل حول

 من كلشيء في يتدخل كان العشرينات في ديلي الميجر أن إلى االشارة وتجدر
 لم األخرى هي الهند وحكومة به. يقوم كان ما بصحة يعتقد وكان كبيرة أو صغيرة
 البحارنة كان فبينما البحارنة. قضية من انسانية مواقف اتخاذ لنفسها السماح تستطع
 رسالتها في تقترح الهند حكومة كانت حديثة رسمية بمدارس الحكومة يطالبون
 والمساجد". األوقاف مدارس "تكثير (١٩٣٥ نوفمبر ٦) السياسي للمقيم

 وفشلت القضائي. االصالح صعيد على تقدمه ما لديها يكن لم لذلك، االضافة
 ادخال بعد المجتمع على طرأت التي والفكرية الثقافية التحوالت فهم في أيضاً

 في وممثليها البريطانية الحكومة ين واسعة هوة هناك وكانت .١٩٢٣ عام اصالحات
 في السياسي والمقيم البحرين في البريطاني المعتمد كان فبينما والخليج. البحرين
 جزءاً تمثل حكومة إلى الوصول باتجاه تدريجية اصالحات ادخال على موافقين الخليج

 كما كامل. بشكل لذلك معارضة البريطانية الحكومة كانت الشعب طموحات من
 وانتشار الشعوب تطور فرغم الزمن، عن متخلفة كات أنفسهم الشيوخ عقلية أن

 كانوا الذي الحكم نمط في االحمرار على يصرون هؤالء كان الناس، يين الوعي
الزمن. من عقود منذ يمارسونه

(٩(:)١٩٤٥-١٩٢٠ )البحرين كتابه في التاجر الله عبد مهدي الدكتور يقول

 أنه إال حمد الشيخ عهد في بها العمل تم قد كان االصالحات أن من بالرغم
 بعيدة سياسات لديها نكن لم الهند حكومة إن معطياتها. استيعاب في بطيئاً كان

 مع تتعامل وكانت عفوية. بطريفة الفعل بردة وقامت فعلت فقد البحرين. تجاه المدى
 كانت فأحياناً مسبق(. تخطيط بدون )اي تقرياً حدوثها حال أزمة أو حادثة كل
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 ولذلك البالد. في الحساسة الفضال تتحاشى كانت وأحياناً الزمن عامل على تراهن
. والسنة الشيعة بين مشتركة مطالب عنها ونتجت المحلية الضغوط تصاعدت

 التي العريضة البداية في تضمنتها التي البحارنة مطالب أثر على ماحدث وهذا
 الداخلية الحوادث تفاعل عن تمخض ١٩٣٨ عام وفي . ١٩٣٤ عام نهاية في قدمت

 الوضع تحسين على البحارنة اصرار ثمرة كانت واسعة شعبية حركة البحرين في
 من األخير القرن نصف خالل امتدت اصالحية لحركات وبداية البالد في السياسي

البحرين. عمر

الشعبية الحركة انطالقة
 عام من ابتداء االدارية االصالحات من بسلسلة المطالبة على البحارنة الصرار كان
 كان ففيما البحرين. في الوضع مجمل من موحد وطني موقف بلورة في أثره ١٩٣٤
 الخطوات في ويتدبرون البالد شؤون ويتداولون يجتمعون القرى ورؤساء البحارنة وجهاء
 الذين الشباب من واسعة أوساط في ترسخاً زداد السياسي الوعي كان لتحركاتهم التالية

 في تمادت قد الهند حكومة كانت ولما الخارجي. العالم على وانفتحوا بالمدارس التحقوا
 عن تمخض فقد األخرى، المناوئة التحركات وقمع الحكم في وابقائهم خليفة آل دعم

 وطنية بحقوق بل محدودة، طائفية بحقوق ليس المطالبة في يمعن جماهيري وعي ذلك
 ابعاد فكرة طرح درجة وتبلغ تشريعي بمجلس المطالبة حد تصل حتى تتسع شالة

البالد. عن بلجريف تشارلز البحرين، لحكومة البريطاني المستشار

 الدولي بعدها تأخذ البحرين في الوضع قضية كانت ١٩٣٨ عام حلول ومع
 في والخليفية البريطانية السياسة تنتقد وغيرها العرية الصحف في المقاالت فتظهر

 في الناس مثل مجالت وتظهر الواسع. السياسي بالتحرك الناس وتطالب البحرين
 النهار و القاهرة في الشباب و العرية الرابطة و بغداد في المستقبل و البصرة

 نيوبورك في وثبيان" دمشق في القومي" و"العمل يروت في األحرار و"صوت

 نشاط وعن الجفير قاعدة بناء وعن البحرين في البريطاني الوجود عن تتحدث وكلها
 في القاهرية العرية الرابطة جريدة في مقالة مثالً وتظهر فيها. المستشارابريطاي

 باسم موقعة حار نداء البحرين، في دامية مآسي عنوان تحت ١٩٣٨ سبتمبر ١٤
(١ نقاط:) بأربع ملخصة بحقوقهم للمطالبة الشباب تستنهض "عريي

 بن سلمان الشيخ رئيسه ويكون عضواً ٢ . من يتألف تشريعي مجلس انشاء - ١
الخليفة. حمد
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 تكون والمعارف والجيش وجمارك وبلديات أحكام من البالد شؤون جميع - ٢
المجلس. ييد

البحرين. حاكم حمد الشيخ هو للمجلس الوحيد المرجع يلكون - ٣
سلطة. كل من وتجريدهم البحرين شؤون في التدخل من األجانب منع . ٤

 ذكر مذكرة بذلك وكتب كاتبها، عن بحثاً للتحري المستشار دفعت المقالة هذه
 العريض، محمد الحاج وهم فيها يد لهم اشخاص سبعة أن لى تشير معلوماته أن فيها

 علي المحدودة، النفط امتيازات فيشركة مترجم العريض، بحراني،ابراهيم تاجر
 محمد البحرين، في البريطانيين المسؤولين أحد ليرميت السيد بمكتب كاتب التاجر،
 الرئيسي الكاتب العلوي محمود السيد القاصرين، أموال بادارة مراقب دويغر

 موظف الشيراوي صالح ومحمد البحرين مطبعة صاحب الزايد، الله عبد للمستشار،
 محمد الحاج أن المتشر فيقول المذكوربن األشخاص اتهام سبب أما بابلكو، في

 مجلة في قرياً تنشر سوف مقالة أن الناس لبعض الزمن من فترة ذكرقبل العريض

ابحرن.)"( في االصالحات بخصوص الرابطة

 من كل في االصالحات حركتي أعقاب في جاءت لالصالحات الدعوة هذه
 في والسنة الشيعة من الوجهاء من عدد بدأها وقد ، ١٩٣٨ عام وديي الكويت

 في بوشهر في السياسي المقيم إلى رفعه تقرير في البريطاني المعتمد ذكرهم البحرين،
 السيد بن سعيد التاجر،السيد علي ومحمد محسن وهم ، ١٩٣٨ اككوبر ٢٧

 بن الله عبد الشيخ العلوي، آحمد السيد العريض منصور العليوات، علي عبد خلف،
 أخطرهم السياسي المعتمد اعتبره الذي السابق الجعفري القاضي )وهو صالح محمد

 وبعض المؤيد وخليل الفاضل ومحمد الفاضل خليفة بن علي فهم السنة أما جميع(.
(١٢) يلي: كما التحرك دوافع وذكر كانو. عائلة من األفراد

حمد. الشيخ خالفة موضوع فتح احتمال - ١

ودي الكويت حوادث - ٢

التجارة. كساد - ٣

اللؤلؤ. سوق تراجع - ٤
المحاكم. من االمتعاض - ٥

الشيعية. الشرع محكمة بالخصوص - ٦
الشرطة. أقل وبصورة التعليم، تطور مستوى من االستياء - ٧
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بابكو. في األجانب توظيف وزيادة البريطاني االستعمار من الشكاوي - ٨

 المعتمدية طبيب بصحبة كشمير في للعالج حمد الشيخ سافر ١٩٣٨ صيف في
 حوادث خاللها وجرت سبتمبر. ١٣- يوليو ٣١ الفترة في هولمز الدكتور البريطانية

 دعا فقد خالفته، مسألة وتداول حمد الشيخ صحة تردي أسبابها يين من كثيرة
 علي ومحمد خلف السيد بن سعيد والسيد التاجر محسن من كال فخرو يوسف
 الشيخ عهد والية موضوع في معهم وتباحث لمكتبه العلوي أحمد والسيد التاجر
سلمان. الشيخ كذلك االجتماع وحضر حمد.

 الشيخ مزرعة في آخر اجتماعاً هؤالء عقد أيام بثالثة االجتماع ذلك وبعد

 وعبد المحرق من ناصر يوسف بن محمد االجتماع هذا وحضر بالقضيبية. سلمان
 التي االصالحات موضوع الجميع وناقش كذلك، المحرق من المشاري اللطيف

يريدونها.
 ابن أحمد الحاج منزل في وحدهم البحارنة وجهاء اجتمع نفسه اليوم وفي
(١٢) اآلتية: باالصالحات المطالبة وأقروا السنابس، في خميس

تشريعية. لجنة تكوين - ١

الشرطة. جهاز في اصالحات - ٢

المحاكم. في اصالحات - ٣

حسين. بن علي والشيخ جعفر بن علي الشيخ الشعيين، القاضيين اقالة - ٤
للعهد. ولياً حمد بن سلمان بالشيخ االعتراف - ٥

 به يتمتعان ما بسبب القاضيين اقالة مسألة على خميس أحمد الحاج يوافق ولم
 اضطر مما مضاد بنشاط قاما باالمر القاضيان عرف وعندما القرى. في نفوذ من

 فقد الالحقة. اجتماعاتهم في القاضيين اقالة مسألة عن للتراجع البحارنة الزعماء
 العصفور باقر الشيخ من كل حضره العريض منصور مزرعة في آخر اجتماعاً عقدوا

 المسألة تأجيل وقرروا السابق، الجعفري القاضي صالح، محمد بن الله عبد والشيخ
 في علوي بن أحمد السيد مأم في آخر اجتماعاً عقدوا ثم المستشار. عودة حتى

 القاضيين( باقالة المطالبة قرار عدا ما )في السابق االجتماع مقررات وأقروا المنامة
(١٤ آخرين:) قرارين لها واضافوا

في اآلخرين على التوظيف في األولوية البحرانيون المواطنون يعطى أن - ١
البحرين. نفط شركة
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 الشيعة من وثالثة السنة من أعضاء ثالثة من التشريعية الهيئة تتألف أن - ٢
سلمان. الشيخ برئاسة تكون وأن

 الشيخ لتنصيب معارضاً كان الناس من كبيراً قطاعاً أن إلى االشارة وتجدر
 المنصب. ذلك في الحاكم أخ عيسى بن الله عبد الشيخ يريد وكان للعهد ولياً سلمان

 والقضاة البحارنة وبعض جعفر، بن علي والشيخ حسين بن علي القطاع هذا ومن
فخرو. يوسف عدا ما والحد المحرق ومواطنو الثالثة السنة

 االصالحات تحقيق باتجاه للضغط عديدة اتصاالت هناك كات الفترة هذه وفي
 المؤيد وخليل فخرو يوسف من قامكل ايام بأربعة المستشار رجوع فقبل المطلوبة.
 منهم وطلبوا الثالئة السنة بالقضاة باالتصال الزياني الرحمن وعبد كانو ويوسف
 ووضع والمحاكم الشرطة جهاز في االصالحات بخصوص الحكومة مع التحدث

 بعزم اشاعات انتشرت أن بعد الروحية المشروبات بيع لمنع صرامة أكثر قوانين
البحرين. في علنا الخمر يبيع السماح على الحكومة

 من كل في ملصقات شكل على منشورات الناس شاهد اكتوبر شهر وخالل
(١ منها:) عديدة شعارات عليها كتبت وقد والمحرق المنامة

 من سمعتم ولقد عنكم. الظلم يزول سوف النبيل، الشعب أيها "بشرى

 كونوا عنكم. الظلم زوال لكم اثبت ما المجتمعات في وخطبائه الشعب زعماء
. ثاني أمر يأتيكم حتى االستعداد أهبة على

 وأوامر اعالنات مكانها وعلقت الملصقات هذه معظم بازالة الحكومة قامت وقد
 نهاية في أخرى مرة عادت الملصقات ولكن العرائض تنظيم من الناس بمنع تختص
فيها: جاء الرسمية، المكاتب جدران على منها عدد وشوهد اكتوبر

 الظلم، زوال لنا أكدت التي البشرى على الوطني الشعب نواب "نشكر
. الثاني األمر لصدور متأهبون ونحن

 قررت وهناك، هنا وتمتد الشعبي حجمها تأخذ االصالح حركة كانت وينما
 أهم ألحد باالنصياع وذلك الحركة، هذه تفاقم لمنع جديدة سياسة اتباع الحكومة

 شهر منذ مغلقة كانت التي الشيعية الشرعية المحكمة باصالح وذلك البحارنة مطالب
 يتقدم سني - شيعي تحالف تكوين ومنع الشيعة لمغازلة التنازل هذا وجاء يونية.

 ٣١ في عام اعالن بنشر ذلك أثر على الحكومة وقامت للحكومة. مشتركة بمطالب
(١٦كالتالي:) الجعفرية الشرع محكمة بتعديل ١٩٣٨ اكتوبر
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 المحكمة ستفتح ه ١٣٥٧ رمضان ٨ يوم من اعتباراً أنه الجمهور "نخبر
 قضاة التالية األسماء بتعيين القطعي القرار صدر ولقد الجعفرية، الشرعية

 محمد والشيخ حسن بن علي والشيخ )العصفور باقر الشيخ وهم: للمحكمة
 ألجل أشهر تسعة االختبار تحت القضاء في سيبقون هؤالء وأن القاري. علي

 بأمرحاكم بعدذلك يثبتون ثم بالحق وقضائهم ادارتهم حسن على االطالع

البحرين

 كل اعادة بعدم وذلك البحارنة ارضاء حاولت الحكومة أن االعالن من وواضح

القضاء. إلى حسين بن علي والشيخ جعفر بن علي الشيخ من

 خلف، السيد العريض، منصور من متكون البحارنة من وفد قام ذلك أثر على
 ودار نوفمبر ٣ في المستشار بزيارة وآخرين التاجر علي محمد وأخيه التاجر محسن
 االجراءات من ارتياحهم حديثهم من واضحا كان فقد طويل. حديث ويينه ينهم

 عدم منها أخرى لقضايا تطرقوا أنهم إال (١٧الجدد) القضاة تعيين بخصوص األخيرة

 إليه، يرجعون قانون وجود وعدم البحرين محكمة في القضاة كفاءة لعدم ارتياحهم
 البحارنة بعض يكون بأن وطالبوا واحد، نوع من لقضايا مختلفة أحكام تصدر حيث

 الذين خليفة آل من القضاة كفاءة عن تساءلوا ثم القضاء. كرسي على الجالسين يين
 الشيخ ذلك، شاألعلى وأعطوا كم.الحا من لقرابتهم وإنما الذاتية لكفاءاتهم ال يعينون

 احدى أبناء مع شجار في ودخل ايام بضعة قبل سكراناً شوهد الذي حمد بن علي

القرى.

 البحارنة من كاف عدد وجود عدم من واشتكوا البلدية لموضوع تعرضوا كما
 الرئيس وأن تجري، التي النقاشات في يشتركون وال أميون الحكومة أعضاء وأن فيها.
 وطالبوا للسكرتير. األمور أكثر يترك وأنه عيسى( بن الله عبد )الشيخ فائدة ذي غير

 التصويت ليتم المرشحين قوائم تعد لجنة وبتكوين البلدية في البحارنة عدد بزيادة
 التجارة مجالس ألعضاء أجور دفع يتم بأن طالبوا كما االنتتخابات. في عليهم

البحارنة. من كاف عدد المجلسين من كل في يكون وأن والبلدية

 وطالبوا القرى، بمدارس اهتمام هناك ليس وأنه التعليم، قضية كذلك وطرحوا
 عن معهم التحدث تحاشوا ولكنهم مثالً كالنجارة اضافية مهنية أعماالً األوالد بتعليم

 أن ذلك من المستشار وفهم آنذاك. مطروحاً موضوعه كان الذي التشريعي المجلس
المتأججة. االصالحات حركة في تحيدهم تم قد البحارنة
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 الكتابات بعض ظهرت فقد متوترة. البالد في االوضاع كانت األثناء هذه في

منها: البحرين محكمة جدران على

 وتصاعدت ، الظالمة المحاكم هذه تسقط تسقط المستشار. يسقط "يسقط
 التحرك شرارة تعيينه كان الذي أدهم، فائق التعليم، مراقب باقالة المطالبة

 إذا بالقتل تهدده رسائل يته في ووضعت . ١٩٣٠ عام نوعه من األول الطالي

منصبه. من يستقل لم

 الشهر. في روية ٥ ٠ إلى روية ٢٥من الشرطة رواتب بزيادة المطالبة تمت كما
االصالحات. هذه مع الشرطة دائرة في المسؤولين بعض وكان

 منع بخصوص الحكومة وزعته الذي االعالن بتشويه الشباب بعض قام كما
 االعالن به ذيل الذي حمد الشيخ اسم بشطب فقاموا والملصقات. المنشورات توزيع
المستشار. بذلك يقصدون وكانوا مكانه األحمر الثور وكابة

 هذه في تقوم بلجريف، تشارلز المستشار، يديرها التي الحكومة سياسة كانت
 فكان والشيعة، السنة يين مشترك سياسي موقف تبلور منع محاولة أساس على القرى
 الجعفرية، الشرعية المحكمة في تغييرات احداث طريق عن البحارنة لتحييد السعي

 نحو البحارنة مطالب اتجهت المذكور، التغيير وبعد يطلبون. البحارنة كان كما
 خليفة. آل من للقضاة المتدني المستوى على واحتجوا الكبرى البحرين "محكمة

 الخ الكولونيل البريطاني السياسي المعتمد مع عيسى بن الله عبد الشيخ يين لقاء وفي
 الشيخ من المعتمد طلب نوفمبر من األول األسبوع )في المستشار كذلك حضره

 أحدهما ليقوم مثالً مصر من القانون في خبيرين أو متقاعدين قاضيين تعيين الله عبد
 بتدريب اآلخر يقوم ينما القوانين، الئحة العداد عينت التي اللجنة عمل باكمال
 يعتبر علمي ضعف من عليه هم ما على وجودهم ألن تدريجياً، خليفة آل من القضاة

الضطراب. أحددواعي

 الخليج في السياسي المقيم إلى السياسي المعتمد من نوفمبر ٥ بتاريخ رسالة وفي
 السيارات وسائقي الحكومة موظفي قبل من اضراب حادوث يتوقع أنه المعتمد ذكر

 كان التي االجراءات بعض أساس على توقعه بنى أنه ويدو النفط. شركة وعمال
(١٨بتنفيذها.) حمد الشيخ ويأمران والمستشار هو لها يخطط

 واحمد الشمالن سعد من كال الحكومة اعتقلت نوفمبر، ٥ أي نفسه. اليوم ففي
 الئقة غير كلمات وباستعمال االضطراب، على بالتحريض اياهما متهمة الشيراوي

١١



 الشباب "حركة دعت نوفمبن ٧ )األحد التالي اليوم وفي حمد. الشيخ ضد
 وفي الشركة مكاتب في العمل فتوقف باالضراب، بابكو شركة عمال الوطني
 وموظفي والفنيين السيارات سائقي يين من االضراب زعماء وكان النفط، حقول

 منها الخارجة والشوارع المنامة في وتظاهرات اعتصامات حدثت كما المكاتب.
 تم منهم عدداً ولكن الشركة. إلى الذهاب من العمال منع من المتظاهرون تمكن حيث

 الجمعة صالة جامع في الشباب حركة أفراد من عدد تجمع ذلك أثر على اعتقاله.
 السوق في انتشروا آن إال منهم كان فما مقابلتهم. رفض الذي المعتمد، رؤية وطلبوا
 السوق إلى الشرطة من مجموعة جاءت قليل وبعد الدكاكين. اغالق من وتمكنوا

 وتم المتظاهرين. بين اصابات حدوث إلى أدى مما المتظاهرين لتفريق القوة واستعملت
 أحد كان واألول كمال، وابراهيم الفاضل خليفة من كل اعتقال نفسه الوقت في

الحركة. قادة

 على الناس يشجع المستشار بتوقيع اعالن بتوزيع الحركة قامت نوفمبر ٦ وفي
 التي االعتقاالت أن وييدو المتظاهرين، من الحماية بتوفير ويعدهم دكاكينهم فتح

 أن كما والتظاهرات. االضرابات خطط في خلالً أحدثت السابق اليوم في حدثت
 توسيع في تنجح لم المنامة في البحارنة وبعض المحرق في الغواصين اقناع محاوالت

االضراب. دائرة

 ولكن أعمالهم. إلى الرجوع في بابكو عمال معظم بدأ نوفمبر ٧ االثنين يوم في
 في الشباب من عدد وتجمع للعمل. عادت ثم قصيرة لفترة أخرى مرة أغلقت السوق
 هاجموهم وخدمه حمد بن الله عبد الشيخ ولكن للمعتمدية، المقابل الشارع

 يوم العمل إلى بالرجوع للعمال انذاراً النفط شركة مدراء أصدر ذلك بعد وفرقوهم.
 بين اجتماع بعد االنذار وجاء العمل. عن الفصل مثل عقوبات مواجهة أو األربعاء
السياسي. والمعتمد المستشار من وكل المدراء هؤالء

 أعمالهم، إلى رجعوا قد العمال معظم كان نوفمبر، ٨ األربعاء يوم حلول ومع
 عديدة منشورات كانت التالي اليوم في ولكن المنامة. إلى يعود الهدوء من جو وبدأ

 سراح باطالق تطالب المنامةوالمحرق في الوطني الشباب اسم موقعة قدوزعت
 السينما، مقاطعة الناس من وتطلب االضراب إلى النفط عمال وتدعو المعتقلين
 وانشاء والمحاكم التعليم أجهزة اصالحات على لالشراف مجالس بتكوين وتطالب
عمالية. نقابات

 نوفمبر ٩ مؤرخة أوالهما السياسي المعتمد إلى رسالتان أرسلت نفسه الوقت وفي
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 في المعتقلين عن االفراج هما رئيسيان مطلبان وفيها األمة شباب باسم وموقعة
. السلمية الحركة هذه في اشترك من جميع عن عاماصدارعفو و األخيرة الحوادث

 المطالب وفيها األمة "شباب اسم وموقعة نوفمبر ٩ مؤرخة فكانت اكانية أما
 ض لو وآخر المعارف مجلس وتشكيل المعتقلين سراح فك ومنها سابقاً ذكرت التي

للعمال. نقابة وانشاء للمحاكم قانون

 مسألة حول والشيعة السنة ين التفاهم مدى بخصوص واضحة الصورة تكن لم
 للحصول سعت التي الشعبية للحركة موحدة قيادة هناك تكن ولم االصالحات،

 وبعد االصالحات. هذه ادخال صعيد على الحكومة قبل من التنازالت بعض على
 الحركة هذه صعوبات احدى من أن اتضح نوفمبر شهر من األول الثلث اضطرابات

 في تبلور الذي الجديد الشعبي والتوجه الحكومة ين اتصال قناة وجود عدم الشعبية
مشتركة. مطالب

 من الحاكم إلى رسالة عن عبارة وهي مشتركة وثيقة أول جاءت نوفمبر ١ ٢ وفي
(١٩كالتالي:) وهي البحرين في المسلمين طائفتي تمثل شخصيات خمس

 تقديم بعد عمره الله أطال الخليفة عيسى بن حمد الشيخ حضرة... إلى
 بخصوص لجاللتكم نعرض أن نتشرف السامي لمقامكم واالحترام التحية جزيل

 فيها أن نعتقد والتي الجليلة البحرين حكومة من اجراءها نلتمس التي المسائل
يأتي: كما وهي رعاياها ورضاء للحكومة راحة

 أربعة أعضاء ثماية من يتألف للمعارف مجلس تشكيل المعارف: أواًل:

 وبمعرفته المدارس في التعليم سير على المجلس يشرف شعيين. وأربعة سنيين

 بعثات وارسال والمعلمين المدارس مديري جلب وكذلك التدريس برامج توضع
الخارج. إلى

 وتشكيل العدلية في الموجودين القضاة بتغيير المحاكم اصالح المحاكم: ثانياً:
 األهالي الوطنيين من اثنين يكونون بحيث محكمة لكل قضاة ثالئة من هيئة

 محكمة وانشاء الحكومة. نظر حسب والثالث شيعي، وواحد سني واحد
 وأن العراق، من يطلب بمفرده قانوني قاضي فيها يحكم يكون للجنايات خاصة
 من الوطنيين من يوجد أن إلى مؤقتة بصفة وهو الحسنة السمعة ذوي من يكون

محله. يحل
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 على األجانب محل الوظائف في الوطنيين بتعيين البلديات اصالح ثالثاً:

السواء.

 شؤون تتولى الحكومة من رسمياً بها يعترف للعمال نقابة تأسيس رابعاً:
 شؤونهم في تنظر غيرها في أو الشركات في كانوا سواء جميعاً الوطنيين العمال

حقوقهم. على وتحافظ

 بين المستقبل في مقصود غير تفاهم سوء من يحدث تجنبالما خامساً:
 من وثالثة السنيين من ثالثة أشخاص ستة اختيار نطلب واألهالي الحكومة
ودمت لكم واألمر الحكومة. مع للتفاهم األهالي يمثلون الشيعيين

 محسن العريض، منصور خلف، السيد بن سعيد سيد فخرو، )يوسف التوقيع:
صالح( بن عيسى التاجر،

ه ١٣٥٧ رمضان ١٩في

 الحد أهالي من عدد بعث (١٩٣٨ نوفمبر ١٧) ه١٣٥٧ رمضان ٢٤ وفي
(٢ كالتالي:)' وكانت اآلنفة للرسالة موافقتهم عدم عن فيها يعربون الحاكم إلى رسالة

 السمو صاحب المعظم حاكمنا األمجد األجل جانب عالي جانب إلى

 عليكم السالم آمين. مجدها دام الموقرة وحكومتنا الخليفة عيسى بن حمد الشيخ
 نفيدكم أدناه، أسماءنا الموقعين نحن بعد أما - الدوام على وبركاته الله ورحمة

 بعلمنا، وال بها اطالعاً عندنا ليس وحنا مطالبنا لكم قدم أنه بلغنا قد أنه
 وحنا اطالعنا عن وال لنا زعماء هم لكم المقدمين أن نعتبر ال أننا ونفيدكم

والسالم. بذلك اطالعكم حببنا بعلمكم ليحيط وحكومتنا حاكمنا من راضين

 عبد بن محمد بن أحمد يوشع، بن أحمد السيد المسلم، محمد بن جبر
 الشيخ محمد محمود، آل محمد بن أحمد الله، عبد بن ابراهيم السيد الرزاق،

 صقر بن حمد البوفالسه، زعل بن خليفة السويدي، سالم بن ناصر اللطيف، عبد
 مبارك بن سعيد مفتاح، بن حمد بن عيسى السويدي، سيف بن أحمد البوفالسة،
 راشد بن أحمد المسلم، حسين بن فهد المسلم، سيف بن صالح السليطي،
العماري. محمد جبر الذوادي، عيسى بن الله عبد النعيمي،
 حركة شعبية عدم على كدليل المعتمد قبل من الرسالة هذه استعلمت وقد
في فاول ترينجارد السياسي المقيم إلى رسالة نوفمبر ٢ ٦ بتاريخ كتب فقد الشباب.
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 وجاء القائم الوضع إلى أدت التي والعوامل للموقف تقييمه المعتمد ذكر نوفمبر ١ ٩
(٢١مايلي:) فيه

الشباب: أ-حركة
 من جديد جيل ظهور إلى األخيرة السنوات في التعليمية الوسائل تطور أدى

 وتكوين للراديو واالستماع والمجالت الصحف قراءة على القادرين الرجال
 وخصوصاً وطنيون أنهم كما تقدميين انفسهم هؤالء ويعتبر سياسية. مشاعر
 بكثير، رواتبهم من أعلى رواتب على األجانب يحصل كيف يرون ألنهم

 بهم، يستهزؤون فهم لذلك و الحاكمة العائلة من ثقافة أكثر أنهم يعلمون وهؤالء
المنامة. في والشركات الحكومة مكاتب وفي النفط شركة مع أكثرهم ويعمل

ودبي: الكويت في االصالحات - ب
 الناسي بعض ودي الكويت فيكلمن األخيرة االصالحات أقعت

 وخصوصاً الحكومة شؤون الناس يستلم ألن مناسب الوقت بأن البحرين

 كل في الناس عليها سيحصل التي الفوائد تصوير في المبالغة أن كما الخزينة.

 المجلس إلى الشيخ من الصالحيات بعض نقل جراء من وديي الكويت من
الوطني. الشعور الهاب في ساهم التنفيذي

االقتصاد: - ج
 النفط، بشركة العمال بعض عن االستغناء بسبب البطالة نسبة تصاعدت

 وقد السوق، جمود إلى وأدى ايراداتهم، من قلل رديئاً موسماً الغواصون وواجه

 غير المفلسون التجار وأصبح خليفة، آل عائلة إلى التجار من الثروة انتقلت
 أفراد بعض مصاريف أن كما الحكومة، من قروض على الحصول على قادرين
النقمة. تصاعد إلى أدت الباهظة العائلة

والقومية: الوطنية - د
 من المثقفين انصاف وإلى البحرين إلى والقومية الوطنية أفكار جاءت

 في المساواة عدم من الشباب بعض ويشكو رحبة. صدوراً فوجدت الشباب
 النظام أن إلى ذلك المعتمد ويعزو النفط، شركة في األجانب العمال مع الرواتب

 يؤدي وهذا العمل أعباء تحمل على قادرين شباب تأهيل على قادر غير التعليمي

عالية. رواتب ضمان على قدرتهم عدم إلى
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 عادلة شكاوى مع المواطنين من صغير قطاع من الشكاوى هذه تزامنت -
 الشكوى فبخصوص الجعفرية، الشرعية والمحكمة البحرين محاكم من شعبية
 أكفاء، غير جاهلون خليفة، آل من وكلهم القضاة، بأن عام شعور هناك األولى
 تأثير تحت واقعون للخبرة، فاقدون السن، في صغاراً وأحيانا متعلمين، وغير

 الحكم من شكوى وجود عدم ومع النزاعات. فض في وبطيئون المحكمة كاتب
 التي األحكام في انتظام عدم هناك كان شك بال فإنه المحسوية، أساس على

 التي هي الجعفرية الشرع لمحكمة المزرية الحالة كانت ولكن المحكمة. تصدرها
 لهذه تشخيص هناك كان فقد باالصالحات. والمطالبة الهيجان حالة بلورت

 فقد المحكمة. تنظيم اعادة في تباطؤ هناك كان ولكن طويلة، فترة منذ الحالة
 والبلديات التعليم بخصوص أخرى مطالب لطرح الحالة هذه البحارنة استغل

 أخرى مطالب وقدموا البحارنة مطالب مع السنة من عدد ووقف والتوظيف.

كذلل.

 شركة في اضراب إلى األشخاص من عدد اعتقال أدى فقد أخر جانب من

 الشباب من العديد وكان منهم. عدد واعتقال وضربهم بتفريقهم النفط
 ولذلك والملصقات. المنشورات بتوزيع ويقومون الثورية بأفكارهم متمسكين

والشيعة. السنة قبل من الموقعة الرسالة تضمنتها التي المطالب قدمت

كالتالي: فكانت المشتركة المطالب في ماجاء على الحاكم فعل ردة أما

المعارف: - ١

 من يكون ال أن بشرط للمعارف استشارية لجنة انشاء على الحاكم يوافق
 أعضائها مهمة وتقتصر االقالة. أو التعيين أو الصرف شؤون في التدخل حقها

 للمحكمة. اقتراحات وتقديم المدارس وزيادة جديدة تعليمية طرق اقتراح على
للحكومة. المدارس ادارة عن تقريراً ليكتب العراق من شخص استقدام ويمكن

المحاكم:-٢

 القضاة كل أن يرى فهو شرعية. غير المجال هذا في المطالب الحاكم يعتبر
 التجارة مجالس على ينطبق ال )وهذا ينتخبون وال الحكومة تعينهم أن يجب

 للقضاة الفورية االقالة يعارض وهو استشارية(. محكمة اآلساس في هو الذي
 في االسراع ويقترح واضحة. لتعليمات بحاجة بأنهم يعتبر ولكنه الحاليين،
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 هذا الحاكم رفض أن بقوله ذلك على المعتمد ويعلق األحكام. تقنين على العمل

 فوائد هناك أن المعتمد يرى الحاضر الوقت ففي . شك دون "صحيح الطلب
 ال بالحاجة كذلك يعترف ولكنه الخليفية. العائلة من القضاة اختيار من عظيمة

 أحدهما مهمة تكون السودان، أو مصر من قاضيين توظيف ويقترح رشادهم
 االعالنات تدوين على العمل اآلخر ومهمة القضاء مجال في خليفة آل تثقيف

قانوناً. لتكون الحاكم عن الصادرة واألحكام

البلدية: - ٣
 ويوافق البلدية المجالس بأيدي فيها البت يكون أن يجب هذه أن حمد الشيخ يعتبر

االقتراح. هذا على المعتمد

العمالية: اللجنة - ٤

 لكي النفط شركة لدى للحكومة ممثالً واحد شخص تعيين الحاكم يود

 يرفض ولكنه البحرانيين والمواطنين الشركة يين النقاشات خالل كواسطة يعمل
 آخر مكان في العمال شؤون في للتدخل أو الغرض لهذا لجنة بانتخاب االقتراح

الرأي. هذا على المعتمد ويوافق الشركة، غير

 ويشير اضطرابات. إلى وتؤدي الحكومة تحرج سوف للجنة حاجة أي الحاكم يرى ال -
 اموال ومجلس األوقاف ومجلس كالمجالسالبلدية المنتخبة اللجنة هذه يشبه ما وجود إلى

ذلك. على المعتمد ويوافق القاصرين.
 أية لمواجهة والشرطة األمن قوات بتقوية خطياً اقتراحاً المعتمد يطرح النهاية وفي

 باصالحات المطالبة أن والمقيم المعتمد من كل مواقف من وواضح قادمة. اضطرابات
 عن مختلف الكويت وضع ألن مقبولة غير والكويت دي في حدث بما شبيهة

 المقيم إلى رسالته في االختالف هذا من جزء إلى المعتمد ويشير يقوالن: كما البحرين
بقوله: ١٩٢٦ نوفمبر ٢٦في

 استعمال واساءة التالعب بسبب وديي الكويت في ثورة هناك "كانت
 وجود يستمر أن ويجب هناك كان البحرين في بينما الشيوخ، قبل من السلطة

 في الحكومة، إلى الناس ممثلو يدخل بثقة ولكن بطيء فبشكل .التطور
 النهاية وفي العمية. هذه تستمر أن الممكن ومن األخرى، والمجالس البلديات

 بها يقوم التي والوظائف المهمات بحرانيون مواطنون يأخذ سوف شك دون
 وزارة تكوين سيتم الزمن بمرور أنه الممكن غير من وليس ورفاقه، المستشار
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 لطبقات االضطرابات وانتشار استمرار بحتمية آعتقد ال إنني صغير... بحجم
 الحذر استعمال ويجب العصر، روح تجاهل عدم يجب بأنه واعترف أخرى.
 الذي الوقت في بأننا أنفسنا نحن نعرف أن ويجب ..النظر. وبعد الشديد
 ليس فإننا التطور بأساليب والحكومة الناسي ين المتزايد االرتباط فيه نشجع

. الثورين نشاط مع تعاطف أي لدينا

 متفائاًل. يدو الطرح كان وإن الحكومة قبل من العصر روح بتجاهل اعتراف فهنا
 على إال اللهم الشعب قدمها التي للمطالب تنازل الي معارضة هناك ذلك ومع

 في خليفة بدورآل البريطانية الحكومة ممثلي علم مع هذا الجعفري. القضاء صعيد
 في السياسي المقيم أشار هذا وإلى االضطرابات. إلى أدت التي الشعبية النقمة تصاعد
 سابقة رسالة في المعتمد قدمه اقتراح بخصوص نوفمبر ١ ٧ بتاريخ المعتمد إلى رسالته
 الشيخ ضد قانونية غير اضطرابات أية على المعتمدية موافقة عدم عن االعالن بتوزيع

 مقبولة غير نتائج إلى يؤدي سوف االقتراح هذا أن المقيم رسالة في جاء وما (. ٢)
التالية: االنطباعات يعطي سوف ألنه

 سوف البحرين حكومة من الوطنية كة الحر عليها تحصل تنازل أي إن - أ
نحن. علينا بل البحرين حكومة على ليس نجاحاً يعتبر

 الرجوع أصدقاءيستطيعون بداًلمن الوطنية للحركةأعداءنعتبر سوف - ب

 يعتبروننا جعلناهم إذا ضبطهم على قدرة كثر أ نكون بينما للنصيحة. إليهم
 التي للسياسة األخيرة األحداث كل في مرضية نتيجة وهذه لهم. أصدقاء

 في مشابهة نتائج لها تكون أن وأتمنى الكويت، في متشابهة ظروف في اتبعت

البحرين.

 تفاقم إلى أدت التي األسباب حول نظره وجهة ليشرح رسالته في المقيم ومضى

االن: عليه هو ما إلى الوضع

 الوضع عن المسؤولة هي البحرين حكومة بأن كبيرة درجة إلى لي يدو
 البحرين... قانون مثل االصالحات ادخال في جداً متحفظة كانت فقد الحالي.

 اآلن قامو أنهم رغم القانونية المحاكم في الفاعلية وقلة بالفساد وسمحت

. طفيفة اصالحات

( قائاًل:) ذلك حول نظره وجهة شرح في السياسي المقيم واستمر
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 العناصر كل من البحرين شعب أن هي االضطرابات حقيقة أن لي "يدو
 جعلها مما متطورة، أم حقيقية كات سواء مظالمهم، لطرح وسائل لديهم ليس

 كان القديمة االيام في واالضطراب. االثارة مثل قانونية غير بقنوات محصورة
 وطرح الصباحي مجلسه في بالشيخ االتصال يستطيع بحراني مواطن كل

. المشاكل لحل الديمقراطية والطريقة العريي التقليد هو وهذا أمامه. ظالمته

طريق: عن ممكناً المقيم فيراه المشكلة هذه حل أما

 اللتين والكويت ديي في حدث كما تماماً الشيخ يعينه استشاري "مجلس
 للشيخين نفسها النصيحة أعطيت لقد بذلك: لشيخيهما األوامر المقيم أعطى

 كالهما أجبر أن النتيجة فكات لها يستمعا فلم ودي. الكويت في اآلخرين،
 الشيخ يجلس أن من فبدالً أخرى وبكلمة تنفيذية، مجالس أعباء تحمل على
 البحرين في نفسه األمر هذا وسيحدث عليه. يجلس المجلس أصبح المجلس، على
باقتراحي العمل يتم مالم آجالً أم عاجالً راي في

 أنها لو المشكلة هذه تفادي على قادرة كانت البحرين حكومة أن المقيم ويرى
 العدم. من أفضل متأخرة ولو اآلن بها اآلخذ فإن ذلك ومع بعيد، نظر ذات كانت

 الشعبية، للحركة العادلة المطالب وتنفيذ الجو، تنظيف في المجلس هذا فوائد فإن
 إلى باالضافة تماماً. لي واضحة الذاتية الحكومة مسؤوليات من جزء األخيرة وتحميل

 سيجعل المظالم، عن للتعبير مشروعة وسيلة سيوفر الذي التنازل هذا اداء فإن ذلك
 غير وسائل يستعملون الذين مواجهة من يمكنها أقوى وضع في البحرين حكومة
. مشروعة

المقيم: فيقول المجلس تركيبة عن أما

 لدي الشيخ. قبل من تعيينهم يتم سوف أعضاءه أن هو المجلس "جوهر
 يكون ال بأن أوال يطالب جديد اضطراب سيحدث آجالً أم عاجالً بأنه شعور

 اختار إذا ولكن تنفيذياً. بل استشارياً يكون ال بأن وثانياً منتخباً بل معيناً المجلس
 جيد، رئيس تحت بحكمة األمر بادئ األعضاء الشيخ يطالب جديداً مجلساً

 وقت في حتى حال وعلىأية مباشرة وليس الحقاً سيأتي التأجج هذا مثل فإن
 بمجلس الفترة هذه حل وأن يشكل، أن يجب تنفيذياً مجلساً فإن الحق

. جيدة خطوة لهي األطراف لكل جيدة تجربة خالله من يحصل استشاري
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 بالموضوع البحرين حكومة مفاتحة عدم المعتمد من المقيم طلب الرسالة نهاية وفي
 هذا من تتفرع أن الممكن من أن إلى النهاية في واشار بلجريف، مع التحدث بعد إال

والمالية. المعارف بشؤون تهتم فرعية لجان المجلس

 استقدام مسألة حول والمقيم المعتمد بين عديدة رسائل تبادل تم االثناء هذه في
خليفة. آل من أفراد يترأسها التي العليا البحرين محكمة لتطور قاضيين

 عن لالفراج حمد بالشيخ باالتصال الجهات بعض قامت نفسه الوقت وفي
 القضاة فكتب نوفمبر. من األول األسبوع اضطرابات خالل اعتقالهم تم الذين األفراد

 المعتمد ولكن . الضال الشباب سموهم عمن باالفراج مطالبين للشيخ رسالتين السنة
 جعل في نجح االصالحات حركة كل من متشدد بموقف ملتزماً كان الذي السياسي

 في التدخل بعدم المذكورين للقضاة رسالة كتابة منه وطلب موقفه في يتشدد الشيخ
 بلجريف المستشار فعل ردة كات أخرى جهة من يعنيهم. ال مما ألنها القضية

 كتب فقد استشاري "مجلس بتشكيل السياسي المقيم اقتراح من سلبية والمعتمد
 القضايا بعض حول نظره وجهات فيها طرح ديسمبر ٨ في للمقيم رسالة المعتمد

(٢٤) مايلي: الرسالة في وجاء النقاط كل في متفقان وبلجريف أنه فيها وقال

 فتكوين البحرين لشعب شيئاً تعني ال استشاري أو "تنفيذي كلمة "إن

 سحب أنه على كامل بشكل يفهم سوف البريطانية الحكومة من بأمر مجلس

 فرض الحاكمة والعائلة الشيخ وسيعتبر وخلفائه. الشيخ من والقوة السلطة
 للحكومة أولوها التي لكثقة خيانة البريطانية الحكومة قبل من عليهم المجلس

 تتصاعد التي األيام هذه وفي العظمى. بريطانيا مع الطويلة ولصداقتهم البريطانية
 الالئق فإنهمنغير األدنى الشرق من الجزء هذا في لبريطانيا المعادية المشاعر فيها

 في والعرب الحاكمة العائلة وأغضاب الطيعين الحكام أحد صالحية تقليص

.البحرين

المعتمد: قال الفكرة من الحاكمة العائلة موقف وعن

 االضطراب بداية منذ الشيوخ قبل من نوقشت مجلس انشاء فكرة "إن
 في خليفة آل حكم نهاية المجلس اقتراح جميعهم ويعتبر الحالي. السياسي
 موقعهم اضعاف في ترغب لن البريطانية الحكومة أن الشيوخ ويعتقد البحرن
 )مهما البحرين في مجلس وجود حال بأنه متأكدون وأنهم للبحرين. كحكام

للبحرين. حكاماً يقوا لن خليفة آل فإن صورته( أو شكله كان
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١٩٣٨ عام النفط حركةعمال
 في السيئة األوضاع البحرين في االصالح بحركة دفعت التي العوامل من كان

 التي الشركة في العمال لعدد تقليصاً ١٩٣٨ عام شهد فقد البحرين. نفط شركة
 الشركة في االنشائية المشاريع من عدد اكحمال بسبب للتوظيف مجال أكبر كانت

 البحرانيين العمال عدد بلغ فبينما العمال من كبير عدد عن لذلك، تبعاً واستغنائها.
 إلى يضاف ، ١٩٣٨ عام عامالً ١٥٦٩إلى العدد هذا نقص ، ١٩٣٧ عام ٣٣٥٠

 األجور مستوى على سواء األجانب بالعمال مقارنة المحليين العمال معاملة طريقة ذلك
 منتصف في السياسية األوضاع توترت أن وما األخرى. التسهيالت صعيد على أم

 الرأي على ظالمتهم لطرح مناسبة الفرصة النفط شركة عمال وجد حتى ١٩٣٨ عام
المطالب. هذه بتبني الشعبية القيادات اقناع في ونجحوا العام

 ووزعت ونوفمبر اكتوبر شهر في نشاطاتها وسعت قد الشباب حركة كانت
 الجراء الحكومة على الضغط باتجاه الناس وعبأت والملصقات المنشورات من عدداً
 اكتشفت وقد النقايي. والعمل والمعارف المحاكم صعيد على االصالحات من عدد

 في يعمل الشباب حركة في النشطة العناصر من عدداً أن الحق وقت في السلطات

 على التحريض بتهمة منهم عدد باعتقال نوفمبر من الخامس في فقامت النفط، شركة
 الشركة عمال كافة استجاب وقد ، لالضراب الدعوة الى العمال دفع مما الشغب
 في يومين لمدة كامل بشكل الشركة عمليات أوقف شامالً اضراباً وأضربوا لذلك

نوفمبر. من والسابع السادس
 الحركة مطالب من جزء النفط شركة عمال مطالب أصبحت الوقت ذلك منذ
 في واضحة صعوبة هناك كانت ولكن الفرصة. سنحت كلما للحكومة تقدم الوطنية
 من بها معترف رسمية قناة هناك يكن لم إذ والحكومة، العمال بين االتصاالت عملية

 في السياسي المعتمد إلى منه برقية في السياسي المعتمد أشار هذا وإلى الجانبين،
(٢٥مايلي:) منه طلب حت ١٩٣٦ نوفمبر ١٦ في البحرين

 ممثل تعيين عليهم بأن عني بالنيابة البحرين حكومة تخبر أن عليك "يجب
 البحرين حكومة من كال أن لو األفضل من كان فقد البحرين. نفط لشركة

 قبل. من الخطوة بهذه بالقيام البعيدة النظرة لديهما كان البحرين نفط وشركة
.تأخير بدون بها العمل رأي من فإن جيدة، خطة ولكونها

 كانت التي الشعبية والحركة الشركة يين والتنافر للتجاذب موضوعاً ذلك وكان
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 تبنت فقد حال أيق وعلى تلك. أو الشركة هذه عن بممثل وليس عمالية نقابات تطالب
 رسالة أهم وقدمت النفط، شركة عمال حقوق موضوع الوطنية الشخصيات بعض

 موقعة ١٩٣٨ نوفمبر ٢٢ الموافق ه ١٣٥٧ رمضان ٢٩ في للحكومة رسمي بشكل
التاجر. ومحسن سعيد السيد فخرو، يوسف العريض، منصور هم أشخاص أربعة من

 أن فيها ذكر بلجريف المستشار لهم بعثها رسالة على رد عن عبارة الرسالة وكانت
 أسباب وكذلك المقترحة العمالية اللجنة مهمات معرفة في عرغب السياسي المعتمد

 المطلوبة. العمالية للجنة مفصالً برنامجاً متضمنة الرسالة فجاءت المالية. الشكاوي
مايلي: على العمالية اللجنة "مهمات بعنوان كان الذي المقترح المشروع بنود وتركزت

 ذلك أمكن كلما المحلية األعمال في العمل أولوية الوطني العامل اعطاء - ١

الحكومية. الدوائر في أم النفط شركة في ذلك كان سواء

 لما مشابهة األقل على عمل بظروف البحرانيون المواطنون يتمتع أن - ٢

 الشرب وماء والنقليات كالرواتب االخرى وبالحقوق والعراقيون الهنود به يتمتع
واالضاءة. والوقود
 عوامل ثالثة االعتبار بعين األخذ مع الرواتب تحديد في والعدالة المساواة - ٣

 بدون األجانب مع الحال هو الخطركما ودرجة العمل ونوع االداء حسن هي

الجنسية. أساس على التمييز

 لفترة العمل عن يمنعه بما اصابته أو عمله أثناء العامل موت حال في - ٤
 لألجانب يدفع كما لعائلته مناسبة تعويضات دفع الشركة على فإن طويلة،

 فيجب العمل عن تعيقه ال التي االصابة حالة وفي يمت. لم إذا نفسه وللرجل
باألجنبي. أسوة تعويضه

جداً. هابط اآلن هو الذي الوطني الموظف راتب مراجعة - ٥

 بدون استبداله يتم فال كة الشر في القديم العامل حقوق حماية، يجب - ٦
للظروف. تبعاً سنوية زيادة يعطى وأن مشروعة، أسباب

 الدينية، االجازات أو الجمعة اجازة خصم مع شهرياً يكون الراتب - ٧
السنة. في يوماً ٢ . مدتها سنوية اجازة العامل واعطاء

 كما المهني العمل تعلم وسائل وتوفير المواطنين بتدريب الشركة تقوم -أن ٨
اآلجانب. كرواتب لهم رواتب ودفع والعراقيون الهنود اآلن يعمل
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وضربهم. البحرانيين اهانة من األقسام رؤساء منع - ٩

 تفضيل هناك يكون أن دون األجنبي يعامل كما الوطني العامل معاملة - ١ .
لألجنبي.

 العمال من اللجنة قائمة على هم من بتوظيف الشركة تقوم أن - ١ ١
بحرانيون. يوجد لم إذا إال األجانب توظف وال الوطنيين

 إذا شهراً ١٨ راتب دفع الشركة على العمل من سنوات عشر بعد -١٢
مرضه. استمر إذا راتب بنصف أخرى شهراً ١٨ و كامل براتب العامل مرض

 اللغة لتعلم للعمال مسائية تعليمية فصول بفتح الشركة تقوم أن - ١٣
األخرى. والمواد والحساب والعربية االنكليزية

 عام كل الخارج إلى البحراني الشباب بارسال كة الشر تقوم أن - ١ ٤

نفقتها. على للدراسة

 كة الشر وتدفع واحدة آنة له العامل يدفع للتقاعد صندوق يفتح أن - ١ ٥

آنة. نصف

للسنة. وآخر للشيعة واحد الشركة، داخل مسجدان ينى أن - ١٦

(٢٦كالتالي:) الرسالة فتسردها البحرانيين الموظفين شكاوى أما

 بحشيش المواطنين مساكن ينما الحصى من مبنية األجاب مساكن أن - ١

القارس. للبرد يعرضهم وهذا النخل( سعف من مبنية )أي

 العمال نصيب يينما بارداً مقطراً ماء األجانب العاملون يشرب - ٢

بالميكروبات. ملىئ ملوث ماء البحرانيين
 واحد مكان وفي العمل نفس أحياناً والمواطنون األجانب يعمل - ٣

يومياً. واحدة روية المواطن يتقاضى ينما يومياً رويات ٤ األجنبي ويتقاضى

 مرضه، فترة طوال راتبه نصف يتقاضى األجنبي العامل يصاب عندما - ٤

مرضه. خالل شيء أي البحراني يتقاضى ال بينما

 يستطيع والمواطن، األجنبي العامل يين تفاهم سوء يحدث عندما - ٥
نظره. وجهة بطرح له السماح وبدون سبب بدون المواطن اقالة األجنبي

 وبالعكس، العمل إلى سكنهم من األجاب العمال تنقل سيارات هناك - ٦
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 تستغرق وقد قدميه، على مشياً المسافة يقطع أن البحراني العامل على ينما

ساعتين. منه الرحلة
 إلى يؤدي نقاش أمام المجال فتح هو الموسعة الرسالة هذه تقديم من الهدف كان

 عن وتدافع كة الشر ادارة مع العمال باسم تتفاوض عمالية نقابة أو لجنة تكوين
 وبعد الرسالة. في المدرجة الحقائق من واضح هو كما مهضومة كانت التي حقوقهم

 ديسمبر ٥) االثنين يوم مطول اجتماع عقد األمر يعنيهم من يين الرسائل تبادل
 االجتماع وحضر عوالي. في للشركة الرئيسي المكتب في صباح( العاشرة الساعة

 نفط منشركة ومسؤولون البحرين الدارة ممثلين والمستشار السياسي المعتمد من كل
 أيه اف. و م.اج.لب و البحرين في لبابكو الرئيسي الممثل جي.اس.بالك وهم البحرين
 السادة اعطاء أجل من بأنه االجتماع هدف وحدد بالشركة. مديران ديفيس
 النقاط على االجابة يمكن سوف أساسها على التي المعلومات وبلجريف وايتمان

كالتالي: النقاش فكان المطروحة، الكثيرة

االسكان:-١
 المنامة من زوجاتهم أخذ في المتزوجين البحرانيين الموظفين يين تردداً هناك إن
 ترغب لم ولذلك المدينة. أجواء من يحرمهم ذلك ألن الشركة إلى والمحرق
 تريد نفسه الوقت وفي فارغة. تبقى أن من خوفاً كثيرة منازل بناء في الشركة

 ويستكثر عملهم. وحدات من بالقرب الموظفين من كاف عدد يقى أن الشركة
 للمعتمد تقريراً ككب الذي السياسي المعتمد وكذلك الشركة في المسؤولون

 من مبنية بيوت في للعيش البحرانيون العمال يتطلع أن االجتماع أثر على
 مسؤولوا وذكر النخيل. بسعف مبنية طويلة سنوات قضوا أن بعد الحجارة
 بتوفير ووعدوا الثالة الدرجة من الرجال من موظفاً ١ ٢ . لديهم أن الشركة

 وعدوا كما المنامة. إلى الفعاليات بعض نقل بسبب المستقبل في اضافية منازل
الالزمة. المنازل بناء طريقة في النظر باعادة

الشرب: ماء - ٢
 غير بأنه اعترفوا ولكنهم للشرب متوفر المقطر الماء أن الشركة مسؤولو ادعى

 في يوزع الذي الماء بأن وقالوا التالي. العام في الماء تبريد يداً بأن ووعدوا مبرد،
 الزالق ماء أن كذلك وقالوا المقطر. والماء اآلبار ماء من خليط هو الرفاع مركز
 بأنه وقالوا المسؤولون نفاها فقد الماء سخونة أما المقطر. الماء من صحياً أفضل
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بارداً. ليبقى فخارية أوان في يوضع

الرواتب: - ٣

 عن البحرانيين الموظفين رواتب هبوط في السبب بأن الشركة مسؤولو ادعى
 على الشركة تعمل بأن ووعدوا البحرانيين. خبرة عدم هو للهنود الدفع معدالت
 زيادة ورفضوا موظفاً ١٣٢ إلى ٢٣٠ من المصفاة في الهنود عدد تخفيض
 الشركة أن وهي أخرى قضية طرحوا نفسه الوقت وفي الموظفين. رواتب

 اصحاب وكذلك رؤسائهم يقنعوا أن المحليين المدراء على وأن تجاري مشروع

 ذلك معللين آنات ١ ٠ بحدود هو الذي الحالي الرواتب رفع ورفضوا الشركة.
 ورفضوا المنامة. في العمال أجور مستوى على ستؤثر الخطوة هذه مثل بأن

 بأن ذلك وعللوا مقابل بدون النقل وسائل بتوفير العمال مطالب كذلك
أعمالهم. مواقع من بالقرب البقاء على العمال تشجيع تقتضي سياستهم

والحوادث: المرض تعويضات - ٤
 يعامل كما يعاملون المواطنين العمال أن على النفط شركة مسؤولو أصر
 العمال بأن وقالوا المضادة. الدعاية من جزء ذلك بغير القول وأن األجانب

 من الموظفون أما مرضهم. اثناء رواتبهم نصف على يحصلون دائم بشكل
 راتب أي يحصلون فال الشركة مع عقود ضمن يعملون ال الذين الثالثة الدرجة
 من أيام سبعة انتظار بعد رواتبهم نصف على يحصلون ولكن مرضهم خالل

 أقل أو يومياً واحدة روبية بمقدار راتباً يحصلون والذين صناعية. اصابة حدوث

 الدرجة من الموظفين أن كذلك المسؤولون وذكر راتبهم من /'٠٧٥ على يصلون
 مدعين االمريكية، االرسالية أو الحكومة مستشفى في عالجهم يتم والثالثة الثانية

 بأن يقال فقد األطباء، قبل من منحازة غير تشخيص فرصة لهم يوفر ذلك بأن
 ينما اجازة، الموظفين يعطوا ال لكي االصاات درجة من يقللون الشركة أطباء

بذلك. األخرى المستشفيات أطباء يقوم أن يتوقع ال

لألجانب: االنحياز -٥

 والذين األصليين البحرانيين ين التمييز تريد الرسالة أن الشركة مسؤولو ذكر

 مناقشة في الدخول وتحاشوا أخرى. بالد من آباؤهم ينما البحرين في يولدون
 على مؤشرات هناك أن إلى واشاروا األصلين. البحرانيين توظيف تشجيع سبل
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 في العمل يحاولون والحساوين النجديين بعض أن وذكروا الهنود توظيف هبوط
 صورة وضع مسألة ترتيب منه طلب قد بلجريف وأن كمواطنين الشركة

 يستطيع لكي الحكومة من عليها يحصل التي البطاقة على عامل لكل شخصية
 عدد لزيادة فعلية خطط عن يتحدثوا لم المسؤولين ولكن الشركة. مع العمل
الوطنيين. العمال

التقاعد: وصندوق المدفوعة االجازات - ٦
 ستة مدتها اجازة في الحق لهم المسلمين البحرانيين أن الشركة مسؤولو قال

 البحرانيين للعمال السماح المستحيل من أن على اصروا ولكنهم عام. كل أيام
 الموظفين العطاء خطة الشركة لدى بأن وقالوا جمعة. يوم كل مدفوعة باجازة
 هناك أن ذكروا كما االقرار. بانتظار ولكنها مدفوعة قصيرة سنوية اجازة

 قد أحداً أن يشكون أنهم إلى وألمحوا العمال، لمساعدة صندوق باقامة مشروعاً

 نيويورك. في مكتبهم مع مراسالتهم خالل من المشروعين هذين خبر سرب
والتأجيج. االثارة عن بعيدة اقتراحات بأي ترحيبهم النهاية في وأكدوا

 ممثل تعيين الحكومة من الطلب قرروا أن بعد لقاءهم المجتمعون وأنهى

 في المعتمد به وعد ما وهذا االختالف، حال في والعمال الشركة يين للتوسط
 وسوف الحقاً حمد الشيخ مع سيلتقي بأنه قال حيث السياسي للمقيم رسالته

المذكور. الممثل تعيين باتجاه يضغط

 أحمد بن علي الشيخ تعيين تم ١٩٣٩ عام مطلع في أنه إلى االشارة وتجدر
 إلى مطالب من العمال لدى ما منه وطلب وعمالها الشركة ين رسمياً وسيطاً الخليفة

 العائلة من كونه بسبب فكان المنصب لذلك علي الشيخ اختيار أما مباشرة. المستشار
عوالي. من قرياً الرفاع في يعيش ولكونه الحاكمة

:مايلي السياسي المعتمد أكد السياسي للمقيم تقريره وفي

 لالستماع مستعدة الشركة أن عن راضيان وبلجريف أنا فإنني عام "بشكل
 القاء في المعتمد ومضى . موظفيها أوضاع لتحسين المعقولة بالمقترحات والعمل

 حقوق صعيد على قضايا من أثير ما بخصوص المضادة الدعايات على اللوم
 الذي الراتب مع حتى بأنه مستدأل كالمه وأكد البحرين. نفط شركة موظفي

 الشركة. مع للعمل يتسابقون العمال من كثيراً فإن يومياً آنات ١ . اليتجاوز



 بأنه قوله من بالرغم قبل، من مثلها تشهد لم معاملة من العمال يشهده ما وأن
 االجازة صعيد على العمال أوضاع لتحسين باستمرار الشركة يشجع سوف

المعاشية. واالوضاع والصندوق

 ممثل تعيين الحكومة من الطلب قرروا أن بعد لقاءهم المجتمعون وانهى

 في المعتمد به ماوعد وهذا االختالف. حال في والعمال الشركة يين للتوسط
 وسوف الحقاً حمد الشيخ مع سيلتقي بأنه قال حيث السياسي للمقيم رسالته

كور.المذ الممثل تعيين باتجاه عليه يضغط

 احمد بن علي الشيخ تعيين تم ١٩٣٩ عام مطلع في انه الى االشارة وتجدر
 مطالب من العمال مالدى رفع منه وطلب وعمالها الشركة يبن رسمياً وسيطاً الخليفة

 افراد من لكونه فيعود المنصب لذلك على الشيخ اختيار اما مباشرة. المستشار الى
عوالي. من بالقرب الرفاع في ويسكن الحاكمة االسرة
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 : ١ ملحق

القضائي النظام
المحاكم

 شبه محاكم خمس وجود على قائماً الثالثينات مطلع في القضائي النظام كان
 الشرعية والمحكمة الصغرى البحرين ومحكمة العليا البحرين محكمة وهي منفصلة
بعد(. ما في التجارة )مجلس العرفي والمجلس الجعفرية الشرعية والمحكمة السنية

العليا البحرين محكمة
 آل حمد ابن سلمان الشيخ من كل المحكمة هذه في يجلس كان ١٩٢٧ عام منذ
 المدنية للقضايا باالستماع المحكمة هذه واختصت بلجريف. تشارلز والمستشار، خليفة

 الحضور ومشاكل األراضي. ملكية حول الخالفات مثل البحرانيين المواطنين يين والجنائية
 يجلسون الذين الشيوخ وكان والمزارع. وااليجارات الماء، وآبار السمك( صيد )أماكن

 حسب قضية كل يعالجون وانما مكتوبة قانونية أحكام إلى يستندون ال المحكمة هذه في
 بعض على تحتوي قضائية وثيقة إلى يستند كان فقد المستشار أما خبرة. من لديهم ما

 وكان والمعتمدية المستشارية ين المشتركة للمحكمة أعدها قد المعتمد كان األحكام

 المقيم من (١٩٠٠ عام السودانية المدنية العدالة )قانون من نسخة على حصل قد المعتمد
 القانون أساس على قائمة قانونية الئحة اعداد المعتمد وطلب الخليج. في السياسي
 قدراً يمتلك يكن لم فالشيخ أحكامه. في الشيخ إليها يرجع الهندي والقانون السوداني

 الخليج في السياسي المقيم أشار هذا وإلى الناس: قضايا في للحكم تؤهله الثقافة من كافياً

ص: ٣٨٥ رقم رسالته في ١٩٢٩ اغسطس شهر في

 بدون الشؤون ادارة عليهم المستحيل ومن متعلمين. غير خليفة آل إن
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 جيد سلمان وانه حمد الشيخ من فكل المستشار. أو السياسي المعتمد مساعدة
 لن بأنهما يعترفان ولكنهما محلية، خبرة تطلب التي القبايا مع التعاطي في

. المستشار مساعدة بدون مهمة شخصية على يحكما أو بالموت حكماً يمررا

الصغرى المحكمة
 الشيخ محمود، الشيخ بن اللطيف عبد الشيخ هم قضاة ثالثة فيها يجلس كان

 الشيخ عينهم والذين جودر، بن اللطيف عبد والشيخ سعد الشيخ بن اللطيف عبد
واالرث. والطالق الزواج قضايا في ينظرون وكانوا لذلك.

الجعفرية الشرعية المحكمة
 بن علي والشيخ صالح محمد بن الله عبد الشيخ هم قاضيان فيها يجلس كان
 الجنائية القضايا أما واالرث. والطالق الزواج قضايا في يقضيان وكانا الموسى، حسين
القانونية. المحاكم اختصاص من فكانت

العرف مجلس
 في وأسس الغوص قضايا في تنظر محدودة محكمة عن عبارة المجلس هذا كان

 والد الخليفة، محمد بن راشد الشيخ ١٩٣٠ عام يرأسه وكان .١٩١٩ عام ابريل ٢
 عام منصبه من أعفي الذي صباح بن حمود الشيخ خلف وقد حمد. الشيخ زوجة

. التجارة "مجلس ب معروفاً وأصبح الحقاً اسمه غير وقد . ١٩٢٩

 سوء ١٩٣٥ عام البحارنة شكاوي يين من كان فقد إليه، االشارة تمت وكما
 كانوا فقد الجعفرية. الشرعية والمحكمة العليا البحرين محكمة وخصوصاً المحاكم ادارة

 أحكامه في منحازاً كان وأنه ومتعصبة عادلة غير سلمان الشيخ أحكام بأن يقولون
 عدالة عدم من يشتكون أنفسهم السنة وكان شيعي. غير هو من ولكل القاربه

 هذه بأن أقر الذي السياسي المعتمد الخ الكولونيل أكده ما وهذا البحرين. محكمة
 حكومة في الخارجية لوزارة السياسي المقيم )رسالة أساس من تخلو ال الشكاوي

 المحكمة في بمفرده يجلس حمد الشيخ وكان (.١٩٣٥ مارس ١٨ في الهند
 محمد الشيخ زوجته أخو معه ويجلس المستشار يسافر عندما الصيف في وخصوصاً

 وجود عدم كذلك شكاواهم وشملت سواء. وعدمه وجوده كان الذي علي بن
أحكاهم. اصدار قبل القضاة إليها يرجع مكتوبة قانونية أحكام

 حول والشيعة السنة بالقضاة المستشار اتصل مطالبهم على البحارنة اصرار وبعد
 أبداها التي التحفظات بعض مع المبداً حيث من بالفكرة ورحبوا األحكام تقنين مسألة
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وغيره(. الزواج )مثل معينة قضايا في الشرع محكمة استعمال حول السنة القضاة

 بعضهما مع المحكمة في الشيعيان القاضيان يجلس بأن كذلك االشارة وتمت
 الشرعية للمحكمة لتصبح ثالث قاضي بتعيين طالبا كما منفصلين، وليسا البعض

 صالح محمد بن الله عبد الشيخ ولكن السنية. الشرعية لمحكمة مشابهة الجعفرية
 العراق إلى وسافر الباخرة ركب ١٩٣٥ مايو ١٧ في أنه حتى بشدة ذلك عارض

 لكي ثالث قاضي تعين على االصرار حالة في "مفتياً بتعيينه طلبه رفض أن بعد
 االستغراب من موجة إلى المفاجئ سفره أدى وقد المحكمة. في مجتمعين يجلسوا

 على وحده الشرعية القضااً في النظر حسن بن علي الشيخ من وطلب والدهشة.
آخر. قاضي تعيين أمل

 بعد منصبه من صالح محمد بن الله عبد الشيخ فصل ،١٩٣٥ اغسطس شهر وفي
 في ثاكثاً قاضياً تعينه تقرر قد وكان منصبه. استعمال بسوء اتهامات له وجهت أن

 عبد الشيخ قضية في للنظر خاصة محكمة حمد الشيخ وعين الجعفرية. الشرعية المحكمة
 حسن. بن علي الشيخ وأتباع الله عبد الشيخ أتباع يين شديدة احتكاكات وحدثت الله،

 ثالثاً قاضياً العصفور باقر الشيخ تعيين تم حتى شاغراً الثالث القاضي كرسي وبقي
. ١٩٣٦ عام ابريل في الجعفرية الشرعية للمحكمة

 القضاة تجاه وخصوصاً سوء للمحكمة البحارنة نظرة ازدادت التاليين العامين في
 هذه اغالق تم النهاية وفي القضاة أحكام في يتدخل كان الذي المحكمة كاتب وتجاه

 السياسي المعتمد كتب االطار هذا وفي . ١٩٣٨ يونيو في الجعفرية الشرعية المحكمة
(٧٠٤ - س )رقم المحكمة أوضاع واصفاً

 لتبلور الفرصة وفرت التي هي الجعفرية الشرعية للمحكمة الحالة كات "لقد
 بحاجة المحكمة هذه بأن طويلة فترة منذ تدرك البحرين حكومة وكانت الغليان. حالة
 قيادات إن تنظيمها. اعادة في االرادة عن خارج تأخير حدث ولكن شاملة، لتنقية

 استغلوا المحكمة، تجاه للشيعة المشروعة الشكاوي يطرحون وهم المنامة، بحارنة
. األخرى الشؤون من عدد في واضحة غير مطالب لطرح الفرصة

 عليه هو ما على فيها الوضع استمر فقد العليا البحربن محكمة صعيد على أما
 المعتمد وبرر البريطانية. الرغبة حسب خليفة آل أفراد أحد رأسها على بقي حيث
قال: حيث أعاله المذكورة الرسالة في ذلك تجاه البريطانية الهند حكومة موقف

 العائلة من القاضي اختيار في كبيرة مزايا هناك فإن البحرين، ظروف في

١٢٩



 الجهل أن واضحاً أصبح وقد تعليم. إلى يحتاجون شك بدون ولكنهم الخليفية،
 متشابهة. حاالت في متضاربة قرارات إلى أدى والحيثيات األساسية بالمبادئ

. الناس لشكاوي األساسية األسباب احدى وأصبحت

 الثالثة القضاة على الشكاوي تركزت فقد السنية الشرع محكمة وبخصوص
 باستمرار سعيهم إلى باالضافة الحيثيات، طرح طرق في جداً بطيئين كانوا الذين

 األحكام. تقنين مستوى وعلى األحكام. اصدار من بدالً وسط حلول إلى للتوصل
 عام نهاية ومع . ١٩٣٥ عام في عملها لذلك عينت التي المذكورة اللجنة بدأت فقد

المعتمد: إلى المستشار رسالة حسب األمور بعض اعداد أكملت قد كانت ١٩٣٨

 الختراق عقوبات أي يقترحوا ولم الجزائي القانون في العمل ييدأوا لم "إنهم

 اللؤلؤ، ييع الغوص، قوانين عالجوها التي القضايا وشملت الحكومية. القوانين
 قواعد االفالس، السمك(، لصيد شعبية )أماكن بالحضور المتعلقة القواعد

 القواعد إلى باالضافة المتحركة غير الملكية تقسيم األراضي، وتنظيمات
 أو االعالنات تقنين من أهم هو وما البحربن. في حالياً بها المعمول واألحكام

 القضايا مع والتعامل المحكمة لحيثيات أحكام اعداد هو جنائي قانون تبني
(٢٧.) ذلك عمل تستطيع ال محلية لجنة وأن للقضاة. والتوجيه
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الكويت في االصالح حركة

١٩٣٨ خلفيةحوادث
 بحياة للمطالبة جدياً شعبياً تحركاً تشهد خليجية دولة أول الكويت كانت

 البالد شهدته وما النياية. لالنتخابات ممارسة الخليجية الدول أكثر وهي برلمانية،
 صيف في المجلس حل بعد البرلمانية الحياة العادة محاوالت من األخيرة األعوام خالل

 وقد والديمقراطية. بالحرية الكويتي الشعب تمسك عن تعبيراً كان إنما ١٩٨٦ عام
 الحياة بعودة مطالبتهم في ١٩٨٦ عام المنحل األمة مجلس أعضاء تحركات استندت

 أن بشرط البالد الصباح آل يحكم بأن والشعب الحكومة بين قديم تفاهم إلى النيابية
الشعب. بمشاورة ذلك يكون

 صاحبتها التي ، ١٩٣٨ عام كانت بالديمقراطية المطالبة التحركات أهم ولعل
 المعتمد طريق عن آنذاك، البريطانية الحكومة اضطرت واسعة شعبية اضطرابات

 ورغم استشاري. مجلس بتكوين الصباح آل من للطلب الكويت، في السياسي
 فتكون أخيراً، وافق أنه إال الفكرة البداية في الجابر أحمد الشيخ الحاكم رفض

 الحاكم يعفي للبالد دستور لوضع خطوات باتخاذ فوراً بداً الذي التنفيذي المجلس
 حل وقد السالم. الله عبد الشيخ آنذاك المجلس رئيس وكان صالحياته من كثير من

 ولكن نفسه. السالم الله عبد الشيخ برئاسة جدد أعضاء وانتخب الحقاً المجلس ذلك
 المجلس اعضاء بتعيين الحاكم قام العنف، من فترة وبعد جلسة أي يعقد لم المجلس هذا

االستمرار في االخر هو فشل المجلس وهذا نفسه. السالم الله عبد برئاسة االستشاري
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 الخمسينات في لالنتخابات الحماس تالشى حتى سنوات بضع بعد فاعل كمجلس

. ١٩٦١ عام البالد استقالل بعد إال للبالد كامل دستور يوضع ولم

 في البيوت بعض جدران على عديدة كتابات شوهدت ١٩٣٨ عام مطلع في
 يدوأنه الناس. أمام جلد ثم ومن البراك محمد اعتقال تم ايام بضعة وبعد الكويت،

 الكويت في البريطاني السياسي المقيم وصفه الذي المبرح للضرب تعرضه بعد اعترف
 اشتركوا معروفين تجار ثالثة اسماء وذكر "تعذيب أنه على إال يفهم ال بأنه الحقاً

 إلى وذهبوا كوادرهمو مؤيديهم جمعوا أن إال الثالثة هؤالء كان فما الكتابة. في معه
 بينما (، ()١٩٣٨ مارس ١٩ المقيم إلى المعتمد )رسالة مسلحين أعمالهم أماكن

 قام االثناء هذه وفي بيان. منطقة في سكنه مكان في مختفياً الجابر أحمد الشيخ كان
 هذا وخالل التجار. فيه يطمئن يان باصدار المنطقة ضابط باقناع الخاص سكرتيره

 راديو كان ذلك أثر علىالعراق. إلى باستعجال الكويت الناس من عدد غادر التوتر
 الداخية، األوضاع إلىاألنظار ويلفت الكويت حكومة عن باستمرار يتحدث ايطاليا

 ١٣٥٦ الحجة ذو١١ بتاريخ العراقية الكفاح مجلة في مقالةطويلة ينماظهرت
 انتشرت كما الكويت"، في األوضاع "حقيقة بعنوان (١٩٣٨ - ٢ - ١٢) ه

 ١٩٣٨ ابريل ١ وفي بازالته. تهدد الحاكم ضد الكويت في الحائطية الكتابات
 عظمة من الكويتيون يطلب ماذا بعنوان السجل جريدة في صغيرة مقالة ظهرت

هي: مطالب ستة وذكرت الكويت؟ أمير

الفتية. التعليم وسائل توسيع - ١

واقتصادية. مالية اصالحات اجراء - ٢

مجاني. حكومي مستشفى انشاء - ٣
األجانب. توظيف ايقاف - ٤

الكويت. بزيارة للعرب السماح - ٥

مشاكلهم. بحل ويقوم رعاياه تجاه اكبر رعاية األمير يدي أن - ٦

 بعنوان العراقية الزمان جريدة في اخرى مقالة ظهرت ١٩٣٨ ابريل ١١ وفي
مايلي: فيها جاء ، لبالدهم االصالح ومطالب الكويتيون

 الكويت أمير سمو إلى رفعوها التي الكويتيين مطالب إلى سابق عدد في أشرنا
 السجل جريدة أضافت وقد والثقافية. والعمرانية االقتصادية الوجهة من بالدهم الصالح
يلي: كما ننشرها األمير سمو إلى الكويتيون رفعها أخرى مواداً البصرية
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 فيهما تتوفر استعنافية ومحكمة شرعية، محكمة محكمتين تشكيل - ١
 ويطبقون الشعب بأفراد يمثلون لألفراد العنان اطالق وعدم الشرعية الشروط

 ووضع محكمة كل في آخرين عضوين وانتخاب )خاضعة( قوانين عليهم
 تصدر التي األحكام تكون أن على الحاجة عند إليها يرجع منظمة سجالت

للغبن. مجاال التدع بصورة للتمحيص خاضعة

 أفرادها يعرف العراق في الشرطة دائرة تماثل لألمن ادراة تأسيس - ٢

فيها. البت ثم القضاي )في االبتدائي التحقيق تتولى وهي معينة باشارات

 ووضع المديرية أعمال على تشرف بهيئة أعمالها واناطة الجمارك واردات ضبط - ٣
االعمال. جميع على االشراف يتولى للمالية عام مدير وتعيين الحالية للفوضى حد

 المعامالت في إليه ويرجع االمارة أعمال عليه تعرض شورى مجلس تأسيس - ٤
 يدون المجلس بهذا خاص مكتب وتنظيم البلد بمصلحة مباشر مساس لها التي الدولية
أعمال. من به يتصل ما جميع

 صالحية وفصل األمن بادارة وربطها واالقامة السفر لجوازات ادارة تأسيس - ٥
 القنصلية امتناع أن إذ بالبصرة. االنجليزي القنصل قبل من الجوازات على التأشير

 أن حين في سيئة سمعة للكويت يسبب العرب رجاالت جوازات عن االنجليزية
والخارجية. الداخلية شؤونها يخص ما في أجنبي تدخل بأي تعترف ال الكويت

 ومسايرة والتعليم المالية بشؤون المتعلقة العراقية الحكومة بأنظمة االستعانة - ٦
وقوانينها. أنظمتها جميع في لجنب جنباً العرية النهضة

 عساه لما منعاً المجاورة العرية الحكومات مع هجو.ية دفاعية معاهدات عقد - ٧
بالكويت. شراً تريد أجنبية دولة لدى المطامع عن ينجم أن

 العري فيرجح الكفاءة هذه تتوفر لم إذا بالكويتيين واألعمال المهن حصر - ٨
لغرباء. من وغيرهم واألرمن الهنود من علىمنسواه

 من تتمكن وصناعية علمية بعثات البقاء الميزانية في مبلغ تخصيص - ٩
الهامة. ريعبالمشا االضطالع على الكويتيين وتعويد النفط ادارة في االشتغال

صباح وآل التجار اتفاقية
الشيخ مع اتغاقية على التجار البالد أعيان بعض وقع ١٩٣٨ يونيو شهر في
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(٢مايلي:) بنودها وكان الجابر، أحمد

 طبقاً الحاكم تعيين حول اختالف أي لتفادي الصباح آل ييت اصالح - ١

ينكم ذات واصلحوا :الله لقول

 شورى "مجلس استشارياً مجلساً يرأس أن المعين الحاكم على يجب - ٢
األمر". في "وشاورهم الله: لقول طبقاً

 أسس على البالد الدارة الناس ومن الصباح آل من عدد اختيار يجب - ٣
وعادلة. صحيحة
 مطالبنا اآلن ونطرح توقيعاتنا، عليها وضعنا التي المذكرة محتوى هو هذا

اختيارهم: يتم الذين مع الحاكم تشار بخصوص

 الشرعي الحل على الموافقة عدم حال في المواطنين، يين القضايا حل - ١
بظلم. أحد يعامل ال لكي

النظام. على والحفاظ العلم نشر مثل والناس البالد تطوير بلوازم االهتمام - ٢
 على الموقعين من ثالثة إليه فكتب المجلس. تكوين في تلكأ الجابر أحمد الشيخ ولكن
 -٦-٢٨في العدساني وسليمان الصقر الله وعبد الثنيان محمد وهم المذكورة االتفاقية
المبدأ. حيث من وافقهم أنه ويدو االستشاري، المجلس بتكوبن بتعهده مذكرينه ١٩٣٨

 ينهم من وانتخبوا الكويت في قبيلة ١ ٥ ٠ زعماء اجتمع اليوم ذلك مساء في
 المجلس هذا يقوم أن متوقعاً وكان المذكور. اآلستشاري المجلس لعضوية شخصاً ١ ٤

 رأسهم وعلى الحاشية هذه من كان فما نشاطاته. بدء حال الشيخ حاشية بغربلة
 أنفسهم بتنظيم قاموا أن إال زيد خالد اسمه آخر وتاجر البلدية ومدير الشيخ سكرتير
 أن رغم تفلح لم جهودهم ولكن منه. باالستقالة المجلس أعضاء الغراء أمواال وجمعوا

الخفاء. في جانبهم إلى كان الشيخ
 المعارضة المجموعة وكذلك الحاكمة العائلة وأفراد األعيان اجتمع يوليو ٤ صباح وفي

 لحسم باالضافة كالعادة القهوة الحتساء الشيخ ديوانية في زيد خالد وينهم للمجلس
 المجلس تكوبن اقرار الشيخ من المجلس أعضاء وطلب المجلس. بخصوص الموقف

 ورد وبعدأخذ مصداقيته. من سراًالنيل حاول ولكنه قبل من عليه وافق الذي االداري
 ووقع المجلس من النيل محاولتها عليها فأنكر المعارضة المجموعة قيمة بعدم الشيخ اقنع
 كان الذي البراك باطالق أمر التالي اليوم وفي التالي. اليوم في المجلس تكون قرار على

 يوليو ٩ في المجلس على ووقع مارس. شهر في للضرب وتعرض فبراير، شهر معتقاًلمنذ
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 المجلس تكوين اعالن المجلس رئيس السالم الله عبد الشيخ أخذ أن بعد ١٩٣٨
 أحمد الشيخ بأن المجلس أخبر رجوعه وبعد للتوقيع. أحمد الشيخ إلى بنفسه االداري

 لبضع التوقيع وأخر البالد، واردات على السيطرة منه تأخذ التي الوثيقة أمام تماماً انهار قد
 تنص أوالها مواد خمس من تتكون دستوره( )أو المجلس وثيقة وكانت أخرى. ساعات

 المتعلقة القوانين وضع مسؤوية المجلس الثانية المادة وتعطي السلطة مصدر الشعب أن على
 ما وكل والطوارئ إلخ( الشوارع... )لبناء والتنمية والترية العام واالمن والعدل بالميزانية
 االتفاقيات على التوقيع صالحية المجلس الثالثة المادة وتعطي القوانين. من البالد تحتاجه

 وصالحيات بمهمات المجلس قيام على فتنص الرابعة المادة أما وغيرها. واالمتيازات
 أن على الخامسة المادة تنص ينما جديدة. محكمة تكوين حتى االستعناف محكمة

 الجابر أحمد االتفاق على ووقع البالد. في التنفيذية السلطة يمثل االداري المجلس رئيس
الصباح.

 انشائه من يع اساي بضعة فبعد حميمة. االداري والمجلس الشيخ يين العالقات تكن لم
 األصل )السوري جعفر عزت الحالي، سكرتيره استبدال الشيخ من المجلس طلب

 في الشخصية حريته في تدخالً ذلك اعتبر ألنه الشيخ حفيظة أثار ما وهو آخر، بشخص
 في األسلحة خزينة مسألة ضبط حول اختالف حدث كما الخاص. سكرتيره اختيار

 ولكنه طويلة، اجازة في الذهاب الخاص سكرتيره من وطلب تراجع الشيخ ولكن البالد.
 سعى بل معه، للتعاون قبله من استعداد أي يدي ولم له، عدواً المجلس اعتبار في استمر

لنفسه. البريطاني الدعم ضمان أجل من بريطاني مستشار على للحصول

 ولكن المجلس، قبل من للكويت دستور لوضع العمل بدأ سبتمبر شهر حلول ومع
 شؤون بعض على االعتراضات بدأت إذ األعيان يريد كان ما حسب تمر لم األمور

 كما البالد. في والديني الديموغرافي بالوضع تعترف لم التي تركييته ينها ومن المجلس
 شيئاً المجلس لحل يخطط الشيخ جعل السالح بخزينة االحتفاظ على المجلس اصرار أن

 الكويت في السياسي الجو أصبح حتى العالقات ساءت ديسمبر منتصف ومع فشيئا.
 أشخاص ثمانية من مكونة مصالحة لجنة بتكوين السالم الله عبد فقام جداً، متوتراً
والمجلس(. )الشيخ طرف كل من أربعة

 انتخابات باجراء وأمر المجلس بحل أحمد الشيخ قام ديسمبر ١٨ في ولكن
 حمايته البريطانيين من طلب أن بعد سيطرته، تحت السالح خزينة وأصبحت جديدة،

ضده. اضطراب أي نشوء حال في
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١٩٣٨ دبي في االصالح حركة
 كبيرة. ناراً أشعلت التي الشرارة بمثابة كانت حادثة حدثت ١٩٣٨ مايو شهر خالل
 محتكراً كان المكتوم( سعيد )بن راشد الشيخ دي حاكم ابن أن القضية ملخم

 عم ابن راشد، بن مكتوم الشيخ فيه كان الذي الوقت في دي، في التاكسي لسيارات
 ٢ ٦ وفي والشارقة.. دي يين )التاكسي( األجرة لسيارات شركة بتشغيل بدأ قد الحاكم،

 عندما مكتوم للشيخ سيارة وهاجموا مسلحاً شخصاً ٣ ٠ حوالي راشد الشيخ جمع مايو
 كانوا الذين األشخاص وكذلك السيارة سائق وجرح الشارقة. إلى طريقها في كانت
 فحاول ديي، لشيخ التابعة السيارات كل بايقاف مكتوم الشيخ هدد ذلك اثر على فيها.

 عام بشكل العام الرأي وكان النار. على الزيت بصب التدخل العجوز الشيخ الحاكم،
راشد. قبل من التاكسي سيارات احتكار ضد

 المشكلة، حل في الحاكم فشل فقد األمور. تصاعدت الحادثة هذه أثر وعلى
 البوفالسة( عائلة )من عمه ابناء طالب وعندما راشد. وابنه، زوجته من بتحريض
 محددة مطالب لطرح األخرون فتحرك الحاكم، يستجب لم مخصصاتهم، تحديد
كالتالي: كانت أخرى،

المدينة. للخدمة ونظام للبالد ميزانية وضع - ١

المدينة. في والمجاري للصحة جيدة ترتيبات وضع - ٢

الجمارك. دائرة أوضاع ترتيب اعادة - ٣

الحاكمة. العائلة ألفراد ثابتة مخصصات تحديد - ٤
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 مجاالت في وخصوصاً وابنه وزوجته الشيخ يد التي االحتكارات الغاء - ٥
التاكسي. وسيارات والشاحنات السفن من البضائع تفريغ

 من الديرة أبراج احتالل ذلك تلى للشيخ. سلمت رسالة في المطالب هذه قدمت
 االتفاق وتم البدوية، قواته بتجميع الشيخ بدأ بينما )البوفالسة(، راشد، عائلة قبل
 إثر وعلى بينهما، للتقريب بالشارقة السياسي المقيم وتدخل الطرفين، يين هدنة على
 الجمارك في باالصالحات بالقيام ووعد االحتكارات الغاء على الشيخ وافق ذلك

عائلته. أفراد مخصصات تثبيت في بالنظر وعد كما األخرى، والخدمات

 البريطاني السياسي المعتمد مكتوم بن سعيد دي شيخ زار ١٩٣٨ سبتمبر ٣ في
 البحرين إلى وصل سبتمبر ٢ ٤ وفي ديي. في الداخلية األوضاع مسألة في للتداول
 اللذين السياسي والمعتمد السياسي المقيم وقابله الحاكم، أخ مكتوم، بن جمعة الشيخ

 معارضته رغم المواطنون، بها يطالب كما دي في االصالحات بعض ادخال منه طلبا
 على تقع سوف البريطانيين المواطنين سالمة بأن البريطانيان المسؤوالن له وقال لها.

الداخلي. الوضع في انفجار حدث إذا فيما مسؤوليته

 وأخبره السياسي المعتمد بزيارة الحاكم، أخ مكتوم، بن جمعة قام اكتوبر ٦ وفي
 المعتمد وسلمه مجدداً. األوضاع بانفجار احتماال هناك وأن دي في متوتر الوضع بأن

 بخصوص دي حاكم على المسؤولية القاء المعتمد فيها كرر الحاكم أخيه إلى رسالة
دي. في البريطانيين المواطنين سالمة

 ودخلت المتنازعين، الطرفين يين نار اطالق وحدث دي في األمور تطورت ذلك بعد
 البريطانيين. المواطنين لحماية المعتمد من بأمر المدينة إلى البريطانيين الجنود من مجموعة

 ظبي أبو حاكم شخبوط الشيخ ومنهم دي، في يحدث بما اعتماماً المنطقة شيوخ وأبدى
ايام. خمسة لمدة هدنة ترتيب في ونجح سلمية. بطريقة األمر تسوية حاول الذي

 حيث دبتفورد( الباخرة متن )على دي إلى السياسي المعتمد توجه االثناء هذه في
 البوفالسة. لقبيلة أفرادها معظم ينتمي التي باالصالحات المطالبة الحركة بزعماء التقى

 الكويت، في حدث ما غرار على تكوينمجلس على عازمون بأنهم المعتمد هوالء وأخبر
 أكد المعتمد ولكن فعلية. قوة بدون الحاكم وجعل والتنفيذية االدارية بالوظائف للقيام
المجلس. وليس الشرعية االتصال قناة الشيخ اعتبار في ستستمر بريطانيا بأن لهم

 االدارة من الشيخ استثناء عدم إلى التوصل تم مطول نقاش وبعد اكتوبر ١ ٩ وفي
 وتشكل (.٨/١) بالثمن البالد دخل من مخصصاته حددت كما كلي. بشكل
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 سهيل راشد، بن حشر راشد، بن مانع مكتوم، بن سعيد هم عضواً ١ ٥ من مجلس

 محمد، بن يات حريز، له ل بنعبد راشد حريز، بن الله عبد بن محمد بطي، بن
 بن الله عبد ثاني بن محمد القندي، سعيد بن محمد دلموك، بن محمد بن راشد

 عيالن، بن سعيد بن محمد سلطان، بن مقرن الشيخ خليفة، بن ناصر البدور، محمد
 اكتوبر ٢٢ في االول اجتماعه وعقد الحاكم. وبرئاسة البسطي عبيد بن الله عبد

 المجلس اجتماعات واستمرت متعاون، شكل في المتنازعان الطرفان بدأ حيث ١٩٣٨
 /'٠٢ قدرها ضريبة وفرض مدنية خدمة الئحة بتنظيم البالد شؤون بمناقشة بدأ حيث
 محاضره وتسجل منتظم بشكل يلتقي وكان عديدة وقضايا الواردة البضائع على

 آخرها محاضر على الهند مكتب في الموجودة الوثائق وتحتوي ذلك. بعد عليها ويوقع
م(.١٩٣٩ يناير ٢٤ )حوالي ه ١٣٥٨ محرم ٥ يوم المجلس الجتماع
 جلسات حضور عن يتغيب الحاكم مكتوم بن سعيد الشيخ كان ذلك رغم ولكن

 رسائل عدة فكتبوا األعضاء ومشاعر المجلس عمل سير على سلبياً أثراً ترك مما المجلس
الوضع. هذا من فيها يشتكون صاحب خان عبدالرزاق السيد )المعتمد( البريطاني للوكيل

 فقد المجلس. هذا في االنقالب يشبه ما حدث ١٩٣٩ مارس شهر في ولكن
 ضد يتحرك بأن مكتوم بن سعيد الشيخ وشجعت الشعبية المواقف بعض انقلبت
 بأعداد للمجيء ابنه زواج مناسبة واغتنم األمر. بادئ االصالحات على اجبروه الذين
 على فيه سيطر مفاجئاً انقالباً وأحدث للديرة. المسلحين القبائل أفراد من كبيرة

 إلى للهروب اضطروا ولكنهم مانع الشيخ بزعامة الصمود اآلخرون وحاول المدينة.
 ١ ٥ من مكون استشاري مجلس تكوين ذلك تلى مارس. ٣ ٠ يوم مساء الشارقة
 مانع من سعيد الشيخ وطلب التجارة. بمجلس سمى آخر مجلس وعين شخصاً

لهم. آمالكهم باعادة يلتزم سوف المقابل وفي دي إلى الرجوع عدم وجماعته

 والشيخ راشد بن مانع الشيخ من كل ذهب مايو شهر ٢ ١) الحق وقت وفي
 إلى وصل التالي اليوم وفي السياسي. بالمعتمد والتقيا البحرين إلى بطي بن راشد

 ظبي، أبو حاكم شخبوط، الشيخ لدى المعتمد وتوسط نفسه. دي حاكم البحرين
 أسابيع بضعة الشارقة في بقوا ولكنه ظبي، أبو في وجماعته مانع الشيخ باقامة فسمح

البريمي. منطقة إلى ومنها الخيمة، رأس إلى الذهاب على اجبروا ثم

 ما تحركها استلهمت التي دي في السياسي االصالح محاولة انتهت وهكذا
 استلم حيث اليوم حتى مكتوم آل حكم واستمر ، ١٩٣٨ عام الكويت في حدث
(٣ وفاته.) بعد أيه من االمارة حكم راشد الشيخ الحالي، الحاكم

١٣٨



الهوامش
 مارس ١٨ بتاريخ 0/43 رقم الهند بحكومة الخارجية لوزير السياسي المعتمد رسالة - ١

الهندفيلندن. بارشيف ٢/15/2/176 ,الملف ١٩٣٥

السابق. الملف من ١٢ الصفحة في البحارنة عريضة - ٢

السابق. الملف من ٣١ الصفحة في موجود الجلسة محضر - ٣

. ١٩٣٥/١/٢٨ بتاريخ 0129 للمعتمد المستشار رسالة - ٤

السابق. الملف من ٣٢ الصفحة في موجودة الرسالة - ٥

السابق. الملف , ١٩٣٥فبراير ٤ بتاريخ 0130رقم للمعتمدالمستشار -رسالة٦

 من ٥٤ الصفحة في ١٩٣٥ مارس ٩ بتاريخ ٩٦-١٠٣٨المعتمدرقم إلىالمستشار رسالة - ٧

السابق. الملف

 ٤230- رقم الخليج في السياسي الهندللمقيم بحكومة الخارجية وزير نائب رسالة - ٨
35/N السابق. الملف من ٩١ الصفحة في ١٩٣٥ نوفمبر ٦ بتاريخ

Bahrain Britain, the Sheikh and the Administati0n,1945, م 192 - ٩

)انظرالملحق(. السابق. المصدر , ١٩٣٨ سبتمبر ١٤ العربية" "الرابطة -جريدة ١٠

السابق. الملف من١٤٦ لصفحة في موقعة غير وثيقةسرية -١١

. ١٩٣٨ اكتوبر ٢٧ بتاريخ 0/666 رقم المقيم إلى المعتمد من سرية رسالة - ١٢

لسابق. الملف من١٤٢ لصفحة المعتمدية, لى مقدمة سرية مذكرة -١٣

السابق. المصدر-١٤

الملحق. أنظر السابق, المصدر من ١٧٧ و ١٥٣ الصفحة في موجودة نماذجللملصقات - ١٥

المصدرلسابق. من١٨١ الصفحة في البحرين حكومة اعالن - ١٦

السابق. الملف ,١٩٣٨/١١/٣ بتاريخ المعتمد إلى المستشار -رسالة ١٧

السابق. الملف ١٩٣٨ نوفمبر ٥ بتاريخ 0/680 رقم للمقيم المعتمد رسالة -١٨

١٣٩



السابق. الملف من٢٨ الصفحة في الرسالة - ١٩

.السابق الملف من ٢٥١ الصفحة في الرسالة -٢٠

 ١٩ بتاريخ 0704 رقم ترينجارد. المقيم. إلى وايتمان, المعتمد, من خاصة رسالة -٢١

اسبق. ل لملف ١٩٣٨نوفمبر

السابق. الملف , ١٩٣٨نوفمبر١٧ بتاريخ S - ٥٩٧ المعتمدرقم إلى المقيم -رسالة ٢٢

 ٣٤٣/١/15ا بالملف ١٣٨ديسمبر ٣ في 0/738رقم لمقيم-رسالةلمعتمد٢٣
السابق. بالملف , ١٩٣٨ ديسمبر ٨ بتاريخ 0/7 51 رقم للمقيم المعتمد رسالة -٢٤

 015/1/34 3 بالملف ١٩٣٨نوفمبر ١٦ في ٣٥٨ رقم السياسي للمعتمد المقيم برقية - ٢٥
السابق. الملف من ١٨٥ الصفحة في الرسالة ترجمة-٢٦

٢٧ - 1940 02 318٤ -1938 Bahrain Intelligence SummaryJan 
لهند. بمكتب /15/2/313 رقم الملف

 بالملف ١٢٩م/ بوشهررقم في المقيم إلى الكويت في السياسي المعتمد رسالة -٢٨
15/5/205/

015/5/205 الملف ١٩٣٨يوليو ٦ بتاريخ 0/235 رقم المقيم إلى المعتمد -رسالة٢٩
٥٤٥٣٣ -٣٠ 1938 and Said Al Aabhath, The ل. ,Rcsemarie 

Movement in Dubai ,Arab Studies, A Quarterely Journal or Arab 
.1970-Studies, Vol.23, No.1-4 , Dec

١



 الراب الفصل

األربعينات مرحلة
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الثانية العالمية الحرب ابان األوضاع
 الصعيدين على المهمة السياسية التطورات من بعدد األربعينات مرحلة تميزت

 البحراني. الصعيد على انعكاساتها التطورات تلك لبعض وكان واالقليمي، الدولي
 العام في ابتدأت قد كات التي الثانية العالمية الحرب المجال هذا في القضايا وأهم

 من االول النصف كان ولذلك . ١٩٤٥ عام صيف في إال تنته ولم ١٩٣٩
 أغلب في المحلية الهموم على طغى بشكل الحرب تلك بأحداث حافال األربعينات

 الغذائية المواد بتوفر تتعلق مشاكل هناك كانت الحرب ظروف فبسبب البلدان.
البحرين. في الوضع على مسيطرة كانت جميعاً القضايا وهذه والدفاع، والوقود

 مواجهة في الخليج عن الدفاع من قدر لتأمين بريطانية اجراءات هناك فكانت
 البريطانيون أنشاً البحرين وفي النفط. مصادر على المانية عسكرية هجمات احتمال

 من أم ألمانية جوية هجمات من سواء التكرير مصنع لحماية كبيرة حرس فرقة
 في اعالناً البحرين حكومة ونشرت ألمانيا. إليها تلجأ قد التي التخريب محاوالت

 يراد بأنه العموم "نخبر (١:) فيه جاء "١٣٥٩ األولى جمادى ٧" ١٩٤٠/٦/١٢
 التصفية معمل في الشرطة أعمال من خاص لعمل رجالً خمسين توظيف
 صحتهم تكون وأن البحرين حكومة رعايا من يكونوا أن بشرط النفط وحقول
 عالوة ومساكن رسمية وألبسة أكال وسيعطون صحيحة. وأبصارهم مالئمة

 أن عليه االنضمام في يرغب شخص فأي روية. ٢ ٥ وهو الشهري الراتب على
 إلى ١١,٣٠ الساعة من الجمعة ماعداأيام يوم كل صباح في القلعة إلى يأتي

ليعلم. انكليزي(. ٨,٣٠ إلى ٦,٣٠) عريي ١,٣٠ الساعة

البحرين. حكومة مستشار

جهدها وبذلت الناس على الغذائية المواد توزيع بتنظيم المدنية االدارة وقامت
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بالعالم. تمر كانت التي االستثنائية الظروف في األسعار على للسيطرة

 حتى البالد حكم )الذي عيسى بن حمد الشيخ البحرين، حاكم كان وبالطبع
 وايطاليا )المانيا المحور دول مواجهة في الحلفاء لقوات دعمه يؤكد (١٩٤٣ عام

 وبالفعل البحرين، على ألماني هجوم حصول من تزداد الخشية وكانت واليابان(،
 البحر. في سقطت القنابل ولكن النفط، مصفاة لتدمير محاولة من أكثر هناك كانت

 بداية ومع البحرية. الجفير قاعدة البريطانيين استعمال بسبب البحرين القلق يارح ولم
 قلقاً سبب مما الماني عدوان أي لمواجهة المطلوبة الذخيرة في نقص هناك كان الحرب

 جوي هجوم احتمال من يزيد القلق كان كما والعسكرية. السياسية وائرالد في
 قد كان الذي المدني الطيران الدارة مطلوبة كات التنسيق من درجة وإن خصوصاً

 ما كثيراً لالتصال وسائل ضعف وبسبب األربعينات. مطلع منذ التزايد في بداً
 البحرين. أجواء في معروفة غير طيارات مرور جراء من كبرى حوادث تقع كادت

تابعة طائرة من خطاً النار اطالق حادثة مثل أخرى مفزعة حوادث حدثت كما
البحرين. في شديداً ارباكاً أحدث ما ١٩٤٤ يناير ١٦ في البريطاني الملكي للطيران

 أثر على الحلفاء بجانب الحرب االمريكية المتحدة الواليات دخول أن كما
 عام االمريكية البحرية هاربور يرل قاعدة على المباغت الياباني الجوي الهجوم
 ومنذ االمريكية. والجوية البحرية للقوات مصراعيه على الخليجي الباب فتح ١٩٤١

 من باذن المحرق في الجوية القاعدة تستخدم االمريكية الطائرات بدأت ١٩٤٥ العام
 في العسكرية القاعدة تستخدم التي االمريكية السفن عدد وازداد البريطانبة. السلطات

 السفن عدد إلى التالي الجدول ويشير الحرب. نشوب منذ مضطرد بشكل الجفير
األخرى. بالسفن مقارنة ١٩٤٢ عام منذ البحرين في رست التي االمريكية

وعدم الحاكمة العائلة تفضيل في استمرت فقد الداخلية الحكومة سياسة أما

١٩٤٧ ١٩٤٦ ١٩٤٥ ١٩٤٤ ١٩٤٣ ١٩٤٢

٣٢٢ ٢٥٦ ١٧١ ١٧١ ١٠٩ ١٣٤ بريطانية

١٧٩ ١٩٩ ١٠٤ ١٨٨ ٥١ ٢٤ امريكية

٣١ ٢٥ ٢٧ ٢٤ ١ ٠ ١ هولندية

٧٤ ٤٠ ٩ ١٠ ٢١ ٢ نرويجية
١١٧ ٤٦ ٣٣ ١٢ ٩ — أخرى

١٤٣



 سياسات تتغير لم الحرب انتهاء بعد وحتى الناس. حياة بتطوير الكافي االهتمام

(:٢التالي) المثال نسوق ذلك على وللتدبل الداخلي. الصعيد على الحكومة

 البحرين أوضاع عن ١٩٤٦/٣/٦ في برايور جيفري المقيم، إلى المعتمد كتب
 مالحظتها ضرورة يرى التي األمور بعض حول رأيه وطارحاً االدارة طريقة مستعرضاً

 والهندسة الصحة وهي، السبع البالد دوائر كافة أنشطة يستعرض أن وفضل جدياً،
 قال الصحة عن حديثه معرض وفي والمالية. والشرطة والقضاء والجمارك والمعارف

 بمستوى وهي السنوية المصاريف من 7ا ١ ٠ على تستحوذ الدائرة هذه "إن مانصه:
 العائلة مخصصات من كثيراً بأقل تحظى ولكنها الصرف(، حيث )من المعارف دائرة

 فإن وبالتأكيد واألمن الدفاع يسمى لما مخصص هو ما نصف يعادل وما الحاكمة
.هذه من اكبر نسبة يستحق البحرين شعب

 البحرين في البريطانية للسلطات األمني الهاجس كان الحرب سنوات وخالل
 ين الصراع من جانب االعالمية الحرب أن تعتقد كانت كما شيء. كل على يطغى

 لكل موجها ضخماً اعالمياً جهازاً تمتلك المانيا كانت جهتها ومن والنازين. الحلفاء
 الشعور كان حيث متميزة، أهمية االذاعي االلماني للبث كان البحرين وفي العالم.

 المثقفين أوساط في وخصوصاً الكثيربن، يدفع البريطانية السياسات من باالمتعاض
 نفسية حرباً تمارس كانت التي برلين اذاعة إلى االستماع على للمواظبة واألعيان،

لبريطانيين. وخصوصاً الحلفاء ضد

 لدى العام الرأي اتجاهات تراقب البريطانية السلطات كانت المجال هذا وفي
 / ١ ٦ وفي االذاعات. تلك إلى االستماع البحرين حكومة طريق عن وتمنع المواطنين.

 جاء اعالناً البحرين حكومة أصدرت ه( ١٣٥٩ األولى جمادى ١١م)١٩٤٠/٦
(:٣مايلي) فيه

أنه للعموم نعلن

 في - المانيا مع الحال هي كما - ايعباليا من الراديو أخبار استماع ممنوع . ١
عام. محل أي أو دكان أو نادي أو مطعم أو مقهى أي

 بالكتابة( أو بالكالم )سواء ببيانات يقوم أو أخباراً ينشر شخص اي - ٢
 أو المانية مصادر من دعاية ينشر أو الحلفاء ضد العام الشعور في تؤثر أن يحتمل

 االشغال مع شهور ستة لمدة حبس على تزيد ال لعقوبة نفسه سيعرض ايطالية
روبية. ٢٠٠٠ على تزيد ال غرامة أو الشاقة
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 ارتكاب على االدانة نتيجته خبرا يلغ شخص ألي مكافأة تعطى - ٣
أعاله. المذكورة التبعات

بأمر

خليفة آل عيسى بن حمد

البحرين حاكم
 حكومة مستشار أصدر (١٣٦٠ القعدة ذو ١٩) ١٩٤١ ديسمبر ٨ وفي
(:٤فيه) جاء الحكومة باسم اعالناً البحرين

 آخر مركز منطوكيوأوأي الراديو أخبار استماع ممنوع بأنه للعموم "نعلن
 مع الحال هي كما وغيرهما، واألندية كالمقاهي العامة المحالت في اليابان من

وايطاليا". المانيا

 على االلمانية االعالم وسائل تأثير من قلقين البريطانيون كان أخرى جهة ومن
 استمرار من البلدان أغلب في شعبياً تذمراً هناك أن خصوصاً العالم في العام الرأي

 تراقب البلدان هذه في الدبلوماسية المؤسسات كانت ولذلك البريطاني. االستعار
 وفي السياسية. القوى واتجاهات السياسية المواقف وخصوصاً كثب عن العام الوضع

 الذي التململ ألن الثانية العالمية الحرب بداية منذ واضحاً التوجه هذا كان البحرين
 ١٩٣٨ عام أحداث بعد وخصوصاً شديداً كان المقفة األوساط في يسري كان

 أبعاد تدرك السياسية المعتمدية وكانت آنذاك. حصلت التي والتغيرات واالعتقاالت
العامة. المعنويات على وآثارها الشعبية المشاعر

 واستمرار البالد على البريطانية الحكومة تسلط الستمرار المعارض الموقف وبسبب
 المتفاقمة النقمة وبسبب والديمقراطية الحرية درجات ألبسط المعارض الحاكم دعمها

 فشيئاً شيئاً يتنامى سياسي تيار هناك كان بلجريف، تشارلز المستشار سياسات على
 خالل من ثقافية نشاطات بدأوا والذين يروت من رجعوا الذين المتعلمين أوساط في

العروبة. ونادي البحرين نادي مثل األندية بعض

 السياسية. وآراءه وميوله البحراني الشباب مواقف متابعة تكثفت الفترة تلك في
 مركز أن بل البحرين في السياسي المعتمد به يقوم ما على المتابعة تقتصر ولم

 والمتابعة. الرصد عملية في نشطاً كان بالقاهرة البريطاني األوسط الشرق معلومات
 معلومات فيها طاباً ١٩٤١/٦/١٧ في السياسي المقيم إلىالمركز هذا بعث فقد

(:٥فيها) جاء خليفة بن عنعلي اضافية
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 امريكية سفينة ظهر على مسافر سنة. ٢ ٧ عمره الخليفة علي بن "خليفة
 امريكاويتحدث في درس بومباي. إلى ٦/١٣ غادرسنغافورة مونرو الرئيس
. جداً نجليزاال ضد أنه يقال بطالقة، االنجليزية

 هو بنعلي "خليفة (:٦قائاًل) ١٩٤١/٦/٢١ في المعتمد إلىبلجريف فكتب
 التجارة مجلس رئيس هو خليفة آل دعيج بن خليفة بن علي الشيخ أبناء أحد

 له يكن لم بابكو. حساب على امريكا إلى وذهب المحلية. الشؤون في ونشط
 التي السفينة في بقوة تحدث بأنه رسمي غير بشكل وسمعت االنجليز ضد شعور
. والعراق فلسطين في العرب مع تعاطفاً له وأن عليها سافر

 ثاني بن سعود هو المقيم إلي آخر شخص عن معلومات قدم قد المستشار وكان
 العائله من الالجئين أحد ثاتي: بن سعود فيها: -جاه ١٩٤١/٤/١٥ في وذلك

 المنفى في فترة وقضى الماضي لعام السجن في فترة وقضى قطر. في الحاكمة
 كفاية. له يدفع ال البحرين شيخ الن ايران إلى الذهاب يريد )الزير(. بالعراق

 رعاية في وعاش البحرين إلى ولجأ قطر شيخ منقامضد أول هو الرجل وهذا

 خفض المبلغ ولكن سموه من كبيرة عالوة على يحصل كان حمد الشيخ
. سلوكه سوء بسبب

المحلية: األوضاع عن حديثها اطار في ١٩٤١/٧ رقم المعلومات نشرة وتقول

 البحرين نفط بشركة الموظف الجبر، أحمد بأن اضافية معلومات هناك

 في آخرين ،اعضاء البحرين، محاكم كاتب سيف، بن وسلطان المحدودة،
 ويكتبون الوزان علي بيت في وباري برلين لراديو يستمعون المختلط النادي

 طه العزيز عبد خالل من برلين إلى الخليجية والموانئ البحرين عن رسائل
 مدير سكرتير المهزع، كمال أن يقال وتضيف: الخبر. من )سائق البوسعود

 ضد هو الذي الرياضي المختلط النادي ورئيس مؤسس هو البحرين، في المعارف
 ايران عبر برلين براديو العري المذيع مع اتصال على أنه ويقال البريطانيين

السعودية. والمملكة

 المعتمد كتب البحرانية الشخصيات بعض مواقف مراقبة لسياسة واستمراراً
 وكانت األشخاص. بعض في رأيه عن ١٩٤١/٥/١٣ في للمستشار السياسي

يلي: كما منهم كل في ورأيه أشخاص لثالثة تحديداً تتعرض رسالته
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البحرين في فلسطين قضية
 لجنة تكوين ١٩٤٧ مايو شهر في المتحدة لألم العمومية الجمعية قررت أن بعد
 يل العام االتجاه أن واضحاً بدأ الحلول، واقتراح الوضع في للنظر بفلسطن خاصة
 األزمة. حل في فشلت البريطانية االنتداب قوات وأن خصوصاً فلسطين لتقسيم

 ويطلب ذلك. عن علناً ويعبر االنكليز ضد نشاطات له العمران: أحمد
 أحد كان ربما أنه ويعتقد اقالته( )أو الحكومة في توظيفه عدم ألمعتمد

(.٧الكهرباء) دائرة حسابات بحرق قاموا الذين األشخاص

 الناس من كبير جمع يحضره مجلس له كويتي: ،الخطراش اللطيف عبد
(٨البريطانيين) ضد نشاطات يمارس لكي لألخبار وبرلين بغداد لراديو لالستماع

 الناس يحث )العراقي( الرئيسي الشيعي القاضي الحلي الحسين عبد الشيخ
(٩العراقيون) فعل كما االنجليز مقاومة على

يلي: كما المذكورين األشخاص في رأيه ليعط السياسي للمقيم بلجريف فكتب

 وألنه طهران. في مدرساً عمل ثم بيروت جامعة في درس العمران: أحمد
 من اكتسبها قومية توجهات له كاتب. إلى بلجريف حوله سياسية أفكاراً يحمل
 باحتراق له عالقة وال علناً االنكليز ضد نشاطات له أن يسمع لم يروت

 من هناك كان إذا أنه المستشار وقال هناك. كاتباً يعمل أنه رغم الحسابات
 من يطرد فسوف االنجليز ضد مشاعر له من البحرين في العاملين األجاب

عله.

 ضد ومواقف مشاعر لهم اناس عن كثيراً أخباراً سمعت بلجريف: وقال
 اقالة يرفض أنه وقال شيء. أي اثبات أستطع لم الفحص عند ولكنني االنجليز

 كتلك عصيبة فترة فياالنجليز ضد الحقد سيثير ذلك ألن العرب من عدد

الفترة.

 االنجليز ضد أنه يوافق ال أنه بلجريف قال الحلي الحسين عبد الشيخ وبخصوص
 المحاكم. استقرار إلى ادى البحرين في ووجوده االنجليز. تؤيد سابقة خطباً له أن بل

 أنه بنفسه سمع بلجريف ألن المراقبة تحت سيبقى يإنه فقال الخرطاش: بخصوص وأما

االنجليز. ضد

١٤٧



 وشهدت العام ذلك خالل العربية البالد تسود واالحتجاجات التظاهرات وبدأت
 ٢ . في المتحدة األم عن صدر الذي ١٨١ رقم التقسيم قرار صدور بعد أوجهها
 ذلك منذ الفلسطينية القضية دعم في البحراني الشعب وشارك . ١٩٤٧ نوفمبر
الوقت.

 العرية، الدول من فيعدد كما البحرين، في ١٩٤٧ اكتوبر ٣ في أقيمت
 واألنشطة والدكاكين المتاجر جميع وأغلقت ، فلسطين يوم ل احياء احتفاالت

 أوصت التي المتحدة لألم التابعة الخاصة اللجنة على احتجاجاً المنامة في التجارية
 المدرسين وأحد المواطنين من عدد قبل من بالمناسبة كلمات وألقيت فلسطين. بتقسيم

 ممثلون اجتمع اليوم ذلك من الحق وقت بالمنامة.وفي الجمعة صالة تجمع في المصرين
 فلسطين عرب لدعم صندوق انشاء وقرروا البحرين في النوادي جميع عن

لليهود. أراضيهم يع علىعدم لمساعدتهم

 فلسطين. البناء المالية المساعدات لجمع المنامة في اجتماع عقد نوفمبر ٣ وفي
 رمزاً كان ولكنه الحاكم( )عم خليفة آل عيسى بن الله عبد الشيخ االجتماع وترأس
 لتعليمات طبقاً هادئة، الكلمات وكانت يدور، بما يدري يكن لم حيث فقط

روية. ٦٦ ٠٠٠ حوالي قدره المال من مبلغ االجتماع في وجمع الحكومة.
 في واحتجاجات مظاهرات حدثت ١٩٤٧ ديسمبر من األول األسبوع في

 هذه في البحرين شعب وشارك فلسطين. تقسيم قرار على احتجاجاً العربية الدول
 خرج األول اليوم ففي البحرين. في البريطانية السلطات أغضب حد إلى المظاهرات

 النساء من كبير عدد خلفهم وسار صاخبة مظاهرات في المدارس وطالبات طالب
 وأوقف الشعارات. يرددون وهم المنامة شوارع في الجميع وطاف والشباب.
 وألقيت اليهود. من عدداً تقل كانت وأخرى اليهود أحد يملكهما سيارتين المتظاهرون

 يعمل أمريكياً طبيبا كذلك المتظاهرون وأوقف السيارات. تلك على الحجارة
 . والشيوعيون والروس والصهاينة امريكا "تسقط يهتفون وهم االمريكية باالرسالية

 البنك مبنى كذلك المتظاهرون وهاجم اليهود. من عدد بيوت على الطين ألقي كما
اليهود. من عدد بالبنك يعمل كان حيث نوافذه زجاج وكسروا الشرقي

 تذكر، عنف حوادث بدون ولكن أكبر مظاهرات خرجت الثاني اليوم وفي
وروسيا. المريكا المعادية الشعارات رفعت ولكنها
 تنظيما، وأكثر السابقين اليومين من أكبر المظاهرات فكانت الثالث اليوم في أما
 المسيرة وكانت المتكلمون. عليها وقف مفتوحة كبيرة سيارة هناك كانت حيث
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 الشباب بعض قام حيث لليهود كمعبد يستعمل مبنى إلى وصلت حتى منتظمة
 المتظاهرون هاجم واحدة ساعة خالل وفي طفيفة. أضراراً به وأحدثوا المبنى، باقتحام

 لمظاهرات. لقمع الشرطة تدخل ورغم لليهود. تابعة دكاكين وثالثة يتاً عشر اثني
 ومع أخرى. منطقة في تشتعل حتى منطقة في تهداً أن فما اليوم، طوال استمرت فقد
شخصاً. ٧ . من أكثر الشركة اعتقلت فقد ذلك

 بمنع حكومي اعالن وصدر التجول، منع حالة أعلنت اليوم ذلك مساء وفي
 لدى يعرفوا فلم المظاهرات تلك منظمو أما أشخاص. خمسة من ألكثر التجمع

 مرغوب غير أمراً فلسطين تقسيم ضد المظاهرات اعتبرت التي البريطانية السلطات
 الرابطة مثل أسماء نفسها على تطلق الشباب من مجموعات هناك وكانت فيه.

المختلفة امضايا حول منشورات وتصدر الشعبية الوطنية الجبهة و الوطنية

 بأنهم تقاريرها أحد في المجموعات هذه أعضاء البريطانية المخابرات ووصفت
 ولكن الكثير، والكالم المنشورات، توزيع على نشاطهم يقصرون العادة "في
 يؤدي أن ويخشى المشاكل ألحداث الفرصة انتهاز في سريعون أنهم يدو

. عودهم تقوية إلى فلسطين( مظاهرات اخراج )في األخير نجاحهم

 شركة مصفاة لتفجير خططاً تناقش كانت العناصر هذه 'إن التقرير: وأضاف

 تجاه سياسته سعود ابن اعالن ولكن أخرى، بأعمال وللقيام البحرين نفط
 القضايا تلك عن الحديث وأصبح جيد، أثر له كان بالده( )في النفط شركات
 من عدد اطالق االطار هذا في ذكرت التي الخطط يين ومن محدداً. )العنف(

. النفطية المنشآت من بالقرب بالبرافين المبللة القطط

 ديسمبر في فلسطين ضد االحتجاج مظاهرات أن البريطانية التقارير وتقول
 الناس تعلم حيث المدارس إلى الذهاب عن الطالب اضراب بعد نشأت ١٩٤٧
 وانتشرت المدارس. في اعتيادياً أمراً به التهديد وأصبح االضراب، سالح جدوى
 القاعدة موظفي إلى ومنها مختلفة قطاعات إلى عنها والحديث االضرابات ظاهرة
 وحدثت أجورهم. ترفع لم ما باالضراب العمال هدد فقد بالمحرق. البريطانية الجوية

 إلى الوصول من البريطانية الملكية الجوية للقوات التابعة الموظفين ناقالت لمنع محاولة
 المظاهرات من أيام بضعة وخالل ذلك. ومنعت تدخلت الشرطة ولكن العمل.

 خالل اعتقلتهم الذين من عدد بسجن خليفة آل حكومة قامت ات واالضراب
المظاهرات. لتلك خططت التي العناصر إلى الوصول تستطع لم ولكنها االضطرابات
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 اليهود مقاطعة إلى تدعو المنامة في ملصقات ظهرت ١٩٤٨/١/١١ وفي
 المسلمون الهنود يكون أن المحتمل من أن إلى البريطانيون واشار والهندوس. والسيخ

الملصقات. تلك وراء

 في نقص من يعاني الشرقي البنك بداً ديسمبر في الثالثة األيام مظاهرات وبعد
 الزبائن توجه بينما لديه. العاملين اليهود الموظفين من عدد وجود بسبب الزبائن عدد

االيراني. لملكي للبنك

 اللجنة رئيس الحسيني جمال السيد البحرين إلى وصل ١٩٤٨/١/٢٤ في
 اليوم في وغادر عراقية. مدنية طائرة متن على العراق من قادماً لفلسطين العليا العرية
 أحد في الناس من عدد مع اجتمع البالد في وجوده وخالل الرياض. إلى التالي

 إلى واشار العربي، العالم في لليهود وطن هناك يكون لن بأنه لهم أكد حيث المطاعم
. فقط والبندقية للبندقية، "يحتاجون فلسطين عرب أن

 الرسول مولد بمناسبة مشتركاً احتفاالً البحرين أندية اقامت ١٤٨/١/٢٣ وفي
بالمحرق. البحرين نادي مبنى في )ص( محمد األكرم

 قد وكان البالد في األندية أكبر وهو البحرين، نادي بعث ١٩٤٨/١/٢٥ وفي

 جمال للسيد برسالة والحاكم، بلجريف المستشار بحضور ١٩٤٧ نوفمبر ٧ في افتتح
فلسطين. ألبناء المساعدات لجمع الحقاً يعقد حفل لحضور الحسيني

 مارس منتصف حتى فلسطين لدعم مالية معونات من جمع ما مجموع بلغ •
 الرئيس إلى وارسلت العراقي الدينار الى تحويلها تم روية ١٠٥ ٠٠٠ ١٩٤٨

القوتلي. شكري السوري

 السيد للقدس، السابق المفتي عم ابن بركات، جميل وصل مارس، ٢١ في
 من جواً البحرين إلى لفلسطين العليا لعرية ا للجنة الخاص والمبعوث الحسيني، جمال
 رسائل ومعه معروف، سعودي تاجر وهو البسام، علي بن العزيز عبد مع وأقام البصرة
أكبر. مساعدات ارسال وطلب البحراني، الشعب من السخية للتبرعات شكر

 الكبار التجار من لعدد اجتماعاً عيسى بن الله عبد الشيخ ترأس مارس ٢٧ في٠
 في بدفعه وعدوا ما مجموع وكان لفلسطين، آخر دعم صندوق انشاء منهم وطلب
روية. ٧٧ ٠٠٠ االجتماع ذلك

 والمعتمد البحرين حكومة إلى رسائل بارسال البحرانية فلسطين دعم لجنة قامت ٠
 وعدد والالسلكي البرق وشركة النفطية االمتيازات وشركة بابكو ومدراء السياسي

١٥



البحرين في االصالحات أجل من االضطرابات
 البريطاني الخارجية وزير إلى رسالة سلمت (١٩٤٨/١/٣) ١٩٤٨عام مطلع في
 وهي الوطنية الجبهة من اران من قادماً البحربن إلى قدم الذي ايدن انتوني السيد

(١كالتاي:)'

 وتوزيع فلسطين، لدعم المالية المساعدة لتقديم فيها تدعوهم المحلية الشركات من آخر
 مدراء أمرت البريطانية السلطات ولكن للتبرع. موظفيهم على الرسالة من نسخ

الرسالة! بتجاهل األخرى والشركات النفطية االمتيازات وشركة بابكو،

 االستعدادات وضعت فلسطين، على البريطانية الوصاية انتهاء موعد اقتراب مع
 عدد فوضع السابق. العام من ديسمبر شهر في حدث بما شبيهة حوادث حصول لمنع

 في المخبرين من عدد وضع كما األخرى، الشرطة ومراكز القلعة في الشرطة من أكبر

 نقطة هي المدارس أن حيث المظاهرات خروج لمنع المدارس من بالقرب مدنية ثياب
 الوزة أو وايلدغوز البريطانية الحربية السفينة ووضعت المظاهرات. تلك انطالق

 عدم إلى ذلك وأدى الحاجة. عند المساعدة لتقديم االستعداد أهبة على المتوحشة
 قامت حيث بالمنامة، الرئيسية البنات مدرسة في سوى كبيرة، مظاهرات حدوث

 مما يرجعن، لم إذا بالفصل هددتهن السلطات ولكن العمل. عن باضراب المدرسات
 أن عليهن واقترحت المستشار زوجة تدخلت ثم أوساطهن، في كبيراً هيجاناً أحدث
م. ١٩٤٨ مايو( شهر في ذلك )كان االضراب! من بدال والصالة الدعاة يقدمن

 رندوفا االمريكية الطائرات حاملة وصلت ، ١٩٤٨ مايو ١٩ في٠
Rendova اليوم ذلك مساء وفي سترة. ميناء إلى 'سي.اج.روان المدمرة ومعها 

الباخرة. علىظهر أقربائه من وعدداً الحاكم الطائرات حاملة قبطان استضاف

 من عدد له دعي استقبال حفل الطائرات حاملة قبطان أقام مايو ٢.عصر وفي
 البحرانين ولكن وتجارها. البحرين أعيان من آخر وعدد واالمريكيين االوروبيين

 قيادة ضابط إلى رسالة ذلك من بدال وكتبوا يحضروا ولم للدعوة االستجابة رفضوا
.اسرائيل ب اعترفت دولة من يقبلواالدعوة لن فيهاأنهمقالوا الباخرة

 السفينتين من االمريكيين الضباط البالد حاكم استضاف اليوم ذلك مساء وفي
 المعروف كتابه في الحادثة هذه بلجريف المستشار ويذكر عربية. وجبة لهم وقدم

.الشخصي العمود



٤ رقم منشور
المحترم ايدن المستر الفخامة صاحب حضرة

التحية بعد

 هذه في أننا الكريم وشعبها جاللته حكومة وأخبر بأذنك واسمع بعينك انظر

 من ثقيل عبء تحت نرزح البريطانية الشعوب رابطة إلى انضمت التي الجزر

 والتجعل فيه. نحن مما النقاذنا خير رسول كن عليك فبالله واالستبداد. الدكتاتورية
فهي: بنامطال أما وعبثاً. تفرجاً لنا زيارتك

تشريعي. مجلس - ١
عمال. نقابة - ٢

المستشار. عزل - ٣

 يف ايران ىل االحنياز إىل اضطررنا فعالة مؤازرة جاللته حكومة من جند مل فإن

البحرين. بضم مطالبهتا

الوطنية الجبهة األصل( )ترجمة

 أخبارها أحد في فقالت تباعاً. األخيرة التحركات أخبار رويتر وكالة نشرت وقد

 والتقى ايران. عاصمة إلى الوطنية الجبهة حزب عن ممثل وصل طهران: من
 نضماماال يريدون البحرين شعب بأن وأخبرهم االيراني البرلمان أعضاء من عدداً

 لها امارة وهي جزر، مجموعة هي البحرين ممكن. وقت أسرع في ايران إلى
 أعطي وقد سنوياً. النفط من طن مليون حوالي وتنتج يا.بريطان مع اتفاقيات

األمريكية". الشركات ألحدى النفط امتياز

 المعتمد إلى برسالة حمد بن سلمان الشيخ أرسل األخبار هذه انتشار أثر وعلى

 الجبهة ممثل اتصال خبر األدنى الشرق اذاعة محطة من سمع أنه فيها يقول السياسي

البحرين. يمثل الذي هو أنه ويقول الخبر يكذب وأنه باسران، الوطنية

 عام البحرين إلى بوشهر من انتقل قد كان الذي السياسي المقيم بعث ذلك وبعد
 جاء ١٩٤٨/١/٢٥ بتاريخ لندن - الكومنولولث قاتعال مكتب إلى برقية ١٩٤٧

فيها:
 الزيرة الله عبد هو الوطنية الجبهة ممثل أن المتوفرة المعلومات من اتضح - ١

١٥٢



 قبل من البحرين باحتالل وطالب ١/١٨في )االيراني( المجلس في وقدظهر
 الحكومة بأن المجلس رئيس وأخبره هناك. انتخابات واقامة االيراني الجيش

 سابق أمر بقوة باحتاللها المطالبة ولكن البحرين استرداد في ترغب الفارسية
 فلم البحرين، شعب يمثل أنه على دليالً يعطي أن الزيرة من وطلب الوانه.
سراً. تعمل منظمته بأن وقال يستطع

 حيفا في األدنى الشرق اذاعة محطة في يذاع أن البحرين شيخ طلب - ٢

 من وفد ذهب قد يكون أن القاطع نفيه بلندن العربية االذاعة في وكذلك
 االعالن يتم أن ويقترح وغيرها. سياسية قضايا أي لمناقشة فارس إلى البحرين

البريطانية. الحكومة مع اتفاقيات ولها عربية دولة البحرين أن عن

 حوالي وعمره ولد، بحراني مواطن الزيرة عبدالله أن رسالته في وذكرالمقيم
 البحرين مغادرته وبعد بالمنامة. الحكومة مدارس في تعليمه تلقى سنة. ٢ ٢

 استقال حيث أشهر عشرة قبل ما حتى )البحرين( النفط امتيازات كة بشر التحق
 في اخوان وله هناك. التزوج بهدف فارس لى مؤخراً وغادر بالتهريب. واشتغل

 هو واآلخر بالمستشارية كاتب وهو الزيرة، سعيد يسمى أحدهما البحرين،
 الماضية السنة خالل مهرباً كان واألخير بالبحرين. تجارية أعمال وله عيسى
 عضواً )كان ايرانية بامرأة ومتزوج الغرض. لذلك مرات عدة فارس إلى وذهب

 بخصوص أما العريض(. وبابراهيم الشمالن بسعد عالة وله العروبة نادي في

 ليس فإنه كان مهما ولكن بالقطع، القول يمكن فال الزيرة، الله عبد اتجاه
. مهمة اجتماعية شخصية

 كل ألن غرياً أمراً ليس الزيرة الله عبد قبل من لفارس الميل أن وأضاف
. ايران تجاه قوي شعور لهم واألصل الدين بسبب البحرين شيعة

 تضمنت رسالة اسكندري السيد المجلس رئيس الزيرة الله عبد سلم ذلك أثناء في
يلي: ما المطالب ومن المجلس، على عرضها منه وطلب البرلمان من مطالبة

المجلس. في البحرين عن ممثل. ادخال - ١

 جامعة في البحرين طلبة وقبول البحرين في التعليمية الخدمات توسيع - ٢
طهران.

ايران. إلى البحرين من الناس مجيء لتسهيل خرمشهر في مكاتب انشاء - ٣

١٥٣



البحرين. عن خاصة برامج االيرانية االذاعية البرامج تضمين - ٤

 كما سياسية مطالب تقديم باتجاه البحراني الشارع لتحريك يسعى الزيرة كان
 الشخصيات وتأثير الدينية المناسبات من االستفادة يأمل وكان إليه. االشارة سبقت

 مجالس أقاموا قد كانوا الشيعة البحرانيين أن يعرف كان فمثالً البالد. في االسالمية
 في وذلك النجف في األعلى االسالمي المرجع وفاة بمناسبة أيام ثالثة لمدة التعزية
 األسبوع في البحرين أعيان إلى رسائل الزيرة الله عبد أرسل ولذلك . ١٩٤٧ فبراير

 البحرين قضية لعرض اميركا لزيارة نيته فيهاعن يخبرهم ١٩٤٨ مارس من الثاني
 به يأمل كان الذي التفاعل على يحصل لم يدو ما على ولكنه المتحدة. األم على

 ماجد السيد رجع ١٩٤٨ مارس من الثاني النصف وفي حركته. انتهت ما وسرعان
 مراقبة تحت بقي وقد رحلته. في الزيرة الله لعبد زميال وكان ايران من العرادي
البحرين. حكومة

 تعطيها التي المدعومة الطحين حصة خفض الحكومة قررت ١٩٤٨ العام منتصف في
 ذلك أثر وعلى خبزاً. ييعه وال عالية بأسعار الطحين يبيع يقوم بعضهم أن بدعوى الخبازين

 وكان (.١٩٤٨ يوليو ٦ و ٥) يومين لمدة باضراب والمحرق المنامة في الخبازون قام
 تم االضراب ذلك أثر وعلى البالد. في االطالق علي خبز يتوفر ولم كامالً األضراب
 يوم كل واحد كيس من الحصة في منهم كل وآعطي النصف لى الخبازين عدد تخفيض

ونصف. كيس إلى

 متجها وأطفال نساء معظمهم شخصاً ٤٠ يحمل قارب كان ١٩٤٩/٥/٦في
 العام ذلك وعرف فيه، بمن القارب أغرقت قوية عاصفة فهبت صالح النبيه جزيرة إلى

الطبعة" "سنة ب

البحرين في اليساري الوجود
 التاع ]نمهيه[ أراني نادي في كبيراً اجتماعاً تودة حزب عقد ١٩٤٦ يونية ١ . في
 المهندس هو فيه السياسي المتحدث وكان قطارطهران. محطة من بالقرب تودة لحزب
 إلى خوزستان منطقة من سيرسلون تودة حزبأعضاء من خمسة أن أعلن الذي كريم

 الحزب أن أعلن كما طهران. من القيادات من اثنان بهم سيلتحق وهنالك البحربن،
(١ ١العمال" "تنظيم ل للكويت الحق وقت في النشطين األعضاء من آخر عدداً سيرسل

 شخصين أن العراق في البريطانية المخابرات مصادر ذكرت ١٩٤٨ فبراير وفي
 واسماعيل زادة باقر أكبر علي وهما البحرين دخال قد تودة حزب أعضاء من اسرانيين

١٥



 واشتريا االيراني البطاطا من كمية ومعهما الكويت طريق عن جاءا وقد كاظمي.
 يوسف أحمد بن الشيخ مع ورتبا توراني الرسول عبد من المستعمل الحديد من كمية

ايران. لى لنقله البستكي
 بكفالة أسابيع خمسة اآلخر بقي بينما البحرين، في أسابيع ثالثة كاظمي بقي
 يستطيعا ولم اقامتهما فترة طوال مراقبين كانا فإنهما المستشار يقول وكما توراني.

البحرين. في بأحد االتصال

 تودة لحزب تابعة لجنة تكوين عن اشاعات هنالك كانت ١٩٤٩ فبراير وفي
 إلى البحرين واعادة حمد بن سلمان الشيخ نظام لقلب تخطط البحرين في تعمل
 إلى فيها يذهب التي سفينته في وهو زادة باقر علي ذلك أثر على اعتقل وقد ايران.

 فيه الجو كان الذي الوقت في فيها وبقي السفينة ظهر على االعتقال كان البحرين.
باردا.

 سمه شخصاً أن االمريكية البحرية في مصادر ذكرت ١٩٥٠ مايو شهر وفي
 المقيم وطلب البحرين. في موجوداً تودة لحزب سكرتيراً كان الذي رئيس محمد

 قد ارجي "محمد باسم شخصاً الحقاًأن وذكر األمر، متابعة المعتمد من السياسي
 ال بأنه قال رئيسي "محمد هو كان إذا ما سئل عندما وأنه البحرين في اعتقل

 والمسؤولين الشرطة بين خالف وقع قد عنه(، تخلى )أي اآلن االسم يستعمل
البالد. من له رفيق مع بطرده قرار صدر ثم المذكور الشخص هوية حول البريطانيين

١٥٥
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الخامللر الفل
الخمسينات مطلع في الطائفية االضطرابات



١٩٥٣ عاشوراء
 رسالة باروز يي.أي.ي الخليج، في السياسي المقيم كتب ١٩٥٣ اكتوبر ٥ في

 قال البحرين في الطائفية االضطرابات حول إيدن انتوني البريطاني الخارجية وزير إلى
(١فيها:)

 هذه في االنزعاج أو التوتر من حالة حدوث هي األحداث، لهذه داللة أهم إن

 إلى الشارع في صغيراً حدثاً تحول أن على قادرة وهادئة، مسالمة عادة هي التي الجالية

 في نفسه عن التوتر هذا يعبر أن الزوايا بعض من الحظ حسن من وإن كبير. اضطراب
 معظم في يحدث كما األجانب ضد أو وطنية تظاهرات من بدالً فوية اضطرابات

 مرتبطاً التوتر هذا وجود يكون أن أخشى ولكنني األخرى. األوسط الشرق دول
 الراديو يبثها التي األوسط الشرق في والدينية الوطنية المشاعر بتصاعد ما بشكل

. والصحافة

 أحداث عن مفصالً تقريراً تضمنت التي السياسي المقيم رسالة في جاء ما هذا

 التي االحداث تلك وول، جي.دبليو. بالبحرين السياسي المعتمد من ١٩٥٣ سبتمبر
 حركة لقيام سبباً كانت أنها إال طائفي، طابع ذات كونها ناحية من بشاعتها رغم

التالية. الثالث السنوات خالل شاملة شعبية معارضة

(١٩٥٣) ه١٣٦٣ عاشوراء في جرى ماذا

 ٢ ). هجرية ١٣٦٣ المحرم من العاشر األحد يوم صباح في المعزين كب مو كان
 في الشرطة مع عليه متفقاً كان الذي السير خط على يتحرك (١٩٥٣ سبتمبر
 يإثارة الشعب وحدة لضرب مبطناً أمراً هناك أن يتوقع أحد يكن ولم المنامة، شوراع

 وقد البحراني. المجتمع في جديدة ظاهرة ليست العزاء فمواكب الطائفية. القضايا

١٥٨



الحالي. بالنمط ظهورها على عاماً عشرين من أكثر ومضى طويلة، قرون منذ اعتادها

 في يسير الموكب كان فعندما آخر. أمراً كان الصباح ذلك في حدث ما ولكن

 )وهم الموكب في المشاركين من عدد بين مشادة حدثت المنامة في بلجريف شارع

 وذكرت السنة(. من )وهم الشارع جانب على يتفرجون كانوا وآخرين الشيعة( من
 مع غضب حالة في كان الشيعة أحد اعتقال حاولوا الشرطة رجال أن التقارير بعض

 قليل بعد الجموع. وضجة الزحام بسبب ذلك يستطيعوا لم ولكنهم المتفرجين،
 في الجموع. بين الهدوء من حالة وارجاع الصفوف شق من حكومية سيارة تمكنت

 دموية، لمواجهة االستعدادات بدأت حيث الجانبين يين تغلي المشاعر كانت الفترة هذه

 وهنا الشباب. بعض اعتقال يحاولون الشرطة رجال فيه كان الذي الوقت في هذا
 هنالك وبدأت الشرطة، أيدي من رفاقهم من عدد سراح اطالق الشيعة بعض حاول
الموقف. على السيطرة الشرطة فقدت أن بعد الجانبين بين معركة

 الشيعة الموكب قادة استطاع أن بعد بلجريف، شارع في واقفا الموكب أصبح

 بين النزاع حاالت بعض استمرار رغم السنة، المتفرجين مع هدنة إلى التوصل
 لباس في وهم الشيعة من مجموعة وصلت قليل وبعد متفرقة. صغيرة مجموعات

 حيث تأهب حالة في المعزون وأصبح جديد، من والنزاع الضجة وحدثت العزاء،

 حالة استمرت فقد التهدئة والتمحا ورغم الخشبية. والقطع العصي يحملون كانوا

السير. عن وتوقفه العزائي الموكب انقطاع رغم الغليان

 أن التقارير وذكرت بلجريف شارع إلى شرطة شاحنة وصلت يسيرة فترة بعد
 يعيدون وكانوا الناس، على بنادقهم من النار يطلقون بدأوا فيها جاؤوا الذين الشرطة

 ذلك أن "ظننت بقوله ذلك بعضهم وعلل نفذت كلما بالذخيرة بنادقهم ملى
(٢أفضل")

 عدداً رأوا عندما النار باطالق بدأوا البريطانية المعتمدية حراس أن البعض وذكر

 النار اطالق أن العيان شهود ويتفق المعتمدية. ساحة في مأوى عن يحثون الشيعة من
 حية طلقة سبعين أن البريطانية المصادر وتقول الهواء، في بعضه كان وإن كثيفا كان
 الذين )الحراس( النواطير من بعدد النظامية الشرطة مساندة تمت كما أطلقت. قد

 لتفريق النار اطالق يؤد لم ذلك مع ولكن والذخيرة بالبنادق مسلحين كانوا

المتجمهرين.
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 قام فمثالً األخشاب. من قطعاً البعض لبعضهم مجابهتهم في الناس واستعمل

 ومن )باراستي( النخيل سعف من مبني منزل من واالخشاب العصي باقتالع البعض
 الشارع، في الموجودة )قنينات( القوارير استعملت كما المجاورة. والنوافذ األبواب

 على من األدوات بهذه قذفوا قد السنة المتفرجين من عدداً أن عيان شهود وقال
 التي الجروح من األكبر الجزء سببت القنينات أن ويعتقد المجاورة. المنازل سطوح

 على داللة وهي بالسكاكين، لجروح اثنتان أو حالة هناك وكانت الشيعة. أصابت

البعض. نفوس على سيطرت التي الغليان حالة

 اخالء يستطع لم ولكنه الشرطة من مفرزة مع بلجريف تشارلز ذلك بعد وجاء
 اذ الغذاء، وقت وحلول النهار منتصف بعد إال هؤالء يتفرق ولم الناس. من الشوارع

بالناس. مكتظاً بلجريف شارع بقي

 أية لديها يكن لم الشرطة أن إلى تشير التقارير جميع أن البريطانية الوثائق وتقول
 لكون وأنهم، االضطرابات، مواجهة وعلى التجمهرات على السيطرة عن فكرة

 بضرب هو النظام إلعادة األفضل الطريق أن يرون كانوا السنة، من معظمهم
 بها الشرطة كانت التي الطريقة في كان األساسي الخطاً أن تقول الشيعة.كما

 والمتفرجين، المعزين يين فاصلة تكون أن األفضل من كان فقد كب.الموا في متواجدة

بالمتفرجين. احتكاك على المعزين جعل مما المعزين يين ما في متداخلين كانوا ولكنهم

 أساس على العزائية لمسيرات تنظيم خطة وضعوا قد كانوا الشرطة أن كما

 محمد مؤيدي بين أنفسهم، االيرانيين المواطنين بين اضطرابات نشوب احتمال
 بدأت فعندما ذلك. ضوء على خططهم وملوا زاهدي، اردشير ومؤيدي مصدق

 تشملهم لم وبهذا مأتمهم من الخروج من االرانيين الشرطة منعت االضطرابات

االضطرابات.

 ولكن الشارع، في المعارك تجدد بدون العاش يوم )أي األحد يوم بقية مضى

 سادت االثنين، التالي، اليوم صباح ومع اليوم. ذلك خالل كثيرة اشاعات هناك كان
 النفط( شركة عمال وكذلك األخرى والقرى المحرق، الشرقي، )الرفاع السنية المنطقة

 الوقت في واسع. نطاق على لمجازر يتعرضون المنامة في السنة اخوانهم بأن شائعات

 الحكومة ومعهم البالد في السنة كل أن كالة قناعة على المنامة في الشيعة كان نفسه
 من اتباعهم بمنع البحارنة أعيان فقام عليهم. للقضاء شاملة بتعبئة يقومون قواتها بكل
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 ولحماية جهة من العمل أماكن في السنة مع مواجهات التحدث لكي للعمل الذهاب
 يين اشاعات انتشرت ذلك ضوء وعلى أخرى. جهة من السنة من المنامة في عوائلهم

 اضراب إلى دعى قد الحكومة في الحسابات مسؤول العلوي محمود السيد بأن السنة
الحكومية. الدوائر أو النفط شركة في للعمل الشيعة من أي يذهب ولم عام.

 استلمت االثنين صباح من العاشرة الساعة في (٣) البريطاني: المعتمد يقول
 مفتش وال السياسي المعتمد بمصاحبة فذهبت السوق. في يدور اقتاالً بأن تقريراً

 نجد لم لكننا و السوق إلى بالمعتمدية، الموظفين من وسني، شيعي ومتطوعين،
 في الواقفين السنة بين التوتر من جو هناك وكان مغلقة السوق كانت فقد شيئا.

 من ومفرزة مسلحون نواطير يسندهم بقوة متواجدة الشرطة وكانت السوق.
 الشيعة مناطق وفي السوق في بهدوء بسيارتي تجولت خيولهم. على الشرطة
 الذين بابكو موظفي أحد من وسمعت هناك. متجمعين أكثرهم وجدت حيث

 وهم العمل عن أضربوا قد عوالي في السنة العمال بأن السوق في التقيتهم

 الذي االقتال في لالشتراك المنامة إلى للمجئ الشركة نقل بوسائل يطالبون
قائم أنه يعتقدون

 بسبب الهائجين السنة منع هو هدفهم بأن قناعة على الشرطة أصبحت وبهذا

 في الشرطة انتشرت فقد ولذلك وعوالي. المحرق من المنامة إلى المجيء من االشاعات،
 عوالي، إلى المؤدي الشارع على الكوري ردم وعند المحرق، جسر على ثالثة، مواقع
 تجمعات بأن ادراك هناك وكان الشيعة. مآتم الى المؤدية الطرق لتغطية السوق وفي

 العبور، الناس يستطيع لكي الجسر فتح باالمكان وكان األول. الخطر هي المحرق
موجوداً. يكن لم ذلك عن المسؤول الشخص ولكن

 ٣٠٠ حوالي هناك بأن والمعتمد النفط شركة مدير بين اتصاالت هناك وكانت

 االضطرابات في كةللمشار للمنامة لنقلهم بسيارات يطالبون السنة من شخص
اعتيادية. غير بدرجة متكهرباً الجو كان وبذلك

 سيد مآتم في مجتمعين الشيعة ورأوا المنامة إلى المستشار ومعه المعتمد ذهب
 المآتم. إلى المؤدية الشوارع في خنادق حفروا أن بعد أنفسهم حصنوا وقد محمود
 الشرطة في ثقتهم لعدم المعركة في الخاسر الجانب أنهم يعتقدون هؤالء وكان

 الصباح قضوا فقد ذلك ومع رسمية. حماية إلى يتطلعون كانوا ولذلك والحكومة،
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الطرفين. لدى الهيجان بحالة يذهب سوف الوقت بأن قناعة هناك وكانت المأتم. في

 من تمكنوا قد النفط شركة في السنة العمال أكثر كان الوقت هذا في ولكن
 كانت الكوري ردم وفي يوتهم. إلى الطريق في وأنهم مواصالت على الحصول

 أوقفتهم المحرق أو المنامة في منازلهم إلى أشخاصاً تحمل باصات سبعة حوالي هناك
 واحد شرطي باص كل ومع فترات على واحداً احداً و بحركتهم سمحت ثم الشرطة

 عن عبارة األسلحة وكانت األفراد. مع التي األسلحة كل سحبت أن بعد
 ولم التالفة. المعدنية األدوات من وغيرها مياه أنابيب وقطع الشحن صناديق أخشاب

 مناطق في يعملون ممن شخص ١ ٠ ٠ حوالي إال اليوم ذلك خالل بابكو في يق
 وأعلن الشيوخ أحد جاء أن بعد الشركة مدارس من سحبوا األوالد وحتى متفرقة
كبير. بترحيب األوالد قبلها "عطلة" اليوم ذلك

 الشيعة وجهاء من عدداً المستشار جمع سبتمبر ٢ ١ )االثنين اليوم ذلك عصر في

 لتهدئة للقرى سني( وآخر شيعي )احد منهم اثنين كل يذهب أن وطلب والسنة
المنامة. إلى المجيء بعدم منهم والطلب األوضاع

 عدة تجمع فقد المحرق. في المجموعات ازعاجاً الناس أكثر كان اليوم ذلك وطوال

 بأنهم بالشعور يتلذذون وكانوا الجسر مدخل عند الشرطة مركز أمام منهم مئات
 أي بضرب ويهددون المنامة من المقبلة الباصات يترصدون وكانوا الشرطة، يعارضون

 التي العنف حاالت أسوأ عن مسؤولون منهم بعضاً أو هؤالء، أن ويعتقد فيها، شيعي

المحرق. جزيرة في الشيعة يقطنها التي عراد منطقة في اليوم ذلك حصلت

 عراد شيعة بأن بالمحرق المتجمهرين في شائعة انتشرت اليوم ذلك عصر ففي
 يحرضون كانوا خليفة آل عائلة من اثنين بأن بعد ما في عرف وقد السنة. يهاجمون

 يبنادق مسلحين هؤالء وكان عراد، أهالي من لالنتقام االسراع على المتجمهرين
 مرتين. البحر من المدينة وهاجموا قارباً وركبوا عراد. إلى عصابة واصطحبوا نارية،

 خطيرة، بجراح منهم اثنان أشخاص، ثمانية األقل على الهجمات تلك في وجرح

المهاجمين. من نارية بطلقات االصابة عن ناجمة الجروح وكانت

 إلى الشرطة من مفرزة مع المستشار مع هاد المفتش ذهب الخبر، سماع بعد
 هناك وكانت منهم. أياً يعتقلوا لم أنهم إال المجرمين على تعرفوا أنهم ورغم عراد،
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منها. أي يتأكد لم ولكن المحرق( في مناطق )على أخرى اعتداءات من شائعات

 جنوب في القنص رحلة من سلمان، الشيخ الحاكم، رجع اليوم ذلك مساء في
 الثامنة من التجول بمنع أحدهما اعالنين، اصدار على المعتمد، من بطلب ووافق البالد

 أشخاص. ستة من ألكثر التجمهر بمنع صباحأوالثاني الخامسة مساءحتى والنصف

 المعتمد يقول وكما اليوم، ذلك مساء في التجول لمنع بسيطة اختراقات إال تحدث ولم

. الليل في هواةالتظاهر من ليسوا العرب فإن

 والمنامة المحرق في سبتمبر ٢) التالي اليوم في التجول حظر اعالن استمر
 ٢٣) التالي اليوم في الحظر والغي اليوم، ذلك مساء في عام بشكل األوضاع وهدأت

 بابكو من عمال وذهب سبتمبر. ٢ ٩ حتى التجمع حظر قرار بقي بينما سبتمبر،

سبتمبر، ٢٤ يوم في أعمالهم إلى الحكومية والدوائر

التالية: بالنقاط حدث ما تقريره في السياسي المعتمد ويلخص

والسنة الشيعة يين عميقة مشاعر عن تعبيراً كانت ات االضطراب إن - ١
والبحارنة. العرب بين بتعبيرآخر،

 مجموع وبلغ ضئياًل. والمنشآت المباني في العطب وكان أحد، يقتل لم - ٢

خطيرة. حالة ٧ ٠ ات االصا

 انفجار فإن الحدث، قبل المختلفة للمسيرات برنامج وجود من بالرغم - ٣
 التصدي أو الجموع على بالسيطرة خبرة لها تكن لم الشرطة بأن أوضح الوضع
 حاجة هناك أن المعتمد ويعتقد المعادي. التجمع في االعتقال أو الشوارع القتال

البريطانين. الضباط من لمزيد

 ولكون المعتدون هم تقرياً، الحاالت جميع في السنة أن من بالرغم - ٤
 إن الشيعة. ضد البوليس لدى انحيازأواضحاً هناك فإن السنة، من الحكومة
 نوع: من تعليقات خالل ومن الشيعة، على بالالئمة يلقون عائلته وأفراد الحاكم

 كانت إذا أنه يتضح ، عيسى الشيخ عهد على مسموحة المواكب هذه تكن لم

 فإنها المقبلة، العاشوراء مواسم في االضطرابات لمنع اجراء أي التخاذ خطة هناك
 شكاوي إلى يؤدي سوف ما وهو الشيعة، حريات تقليص شكل على ستكون
أخرى. سياسية

 إال يعتقل ولم القضية، في النظر في الحكومة تبداً لم سبتمبر نهاية حتى - ٥
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 تهدأ حتى شيء يعمل ال أن يجب فإنه الشيخ رأي وفي ثالثة. أو شخصان

االجواء.

المستثار:)؛( ويقول

 على تطورات البحرين في الطائفية االضطرابات حدوث مع تزامن
 الموت فراش على سعود بن العزيز عبد الملك كان فقد السعودية. في االوضاع

 الوضع هذا وشجع المستشفى. في مريضاً جلوي بن سعود االحساء، أمير وكان
 إلى البحرانيين من كبير عدد ذلك أثر على ورجع االضراب، على أرامكو عمال

 قادة اعتقل عندما ولكن العمالية، والمطالب لالضرابات متشجعون وهم البالد
 البحرانيون ورجع االضراب انتهى الرياض إلى ونقلوا السعودية في االضراب

العربية. الجزيرة في أعمالهم إلى

 برغم عام، وهو ، ١٩٥٤ العام وبدأ الطائفية بمشاكله ١٩٥٣ العام انتهى

 لطرد النهاية في أدى الذي الجماهيري والوعي الوطني التالحم بداية أنه إال مشاكله،

مذكراته: في بقوله العام ذلك على المستشار ويعلق أعوام. ثالثة بعد المستشار

 االضرابات، السياسي، االستقرار عدم استمرار عام ، ١٩٥٤ عام إنه
 للتحريض المجال وفسحت طائفية بشجارات ابتدأت ات واالضطراب المظاهرات

 عليه كانت عما تماماً مختلفاً مكاناً البحرين أصبحت لقد للحكومة. الموجه
األمر". أول عرفتها عندما

 بالطرد عراد هاجموا الذين من أشخاص ثالثة على حكم ،١٩٥٤ مارس في
واحد. عام لمدة البالد من

 السيد المقيم كتب ١٩٥٤ ابريل ٦ بتاريخ السياسية المقيمية تقرير في
(٥مايلي:) ي.أي.يي.باروز

 بعمل للقيام االنتفاض نحو الشيعية الجالية جنوح على دالئل هناك "أن

 بكتابة الشباب، من ومعظمهم منهم، عدد قام وفقد مشاكلهم. لحل ايجابي
 نسخاً وأرسلوا منها يعانون التي والخاصة العامة الظالمات فيها يذكرون عريضة

 الحاكم يقوم لن أنه ورغم السياسي. والمعتمد السياسي والمقيم للحاكم، منها

 بعض إلزالة ما بعمل سيقوم شك بال فإنه البحارنة، الرضاء مكشوف بعمل
 من نسبياً كبيراً عدداً دعى أنه المالحظ ومن للشكاوي. الطفيفة األسباب
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فيصل. الملك زيارة بمناسبة أقامها التي للوليمة البحارنة

(٦مايلي:) مايو ٨ بتارخ تقريره في وكتب

 أجل ولكنه الحاكم مع موعداً الشيعة عريضة على الموقعين من وفد انتظر
 وأن وزيارتي. وول السيد بزيارة الوفد وقام سعود. الملك زيارة مابعد حتى ذلك
 منه يشكون ما ولكن صغير، اداري بعمل ازالتها يمكن الشيعة شكاوي من كثيراً

 القناعة هذه لنشوء أرضية هناك فإن وبالتأكيد المنحازة غير العدالة غياب هو
 غير أنه اآلن اتضح فبراير شهر في رسالتي من ٢٢ الفقرة في والتقرير لديهم.
 ينفذ. لم الماضي سبتمبر في عراد علي االعتداء قادة ضد النفي أمر وأن صحيح
 إذا عام باضراب الشيعة هدد وقد لرساً. ستبدأ الباقين المتهمين محاكمة أن ويقال

 البحرين محاكم في قاضيين أو قاض تعيين يكون ولربما لشكاواهم. يستمع لم
 في بعيداً يذهب قد طويل( زمن منذ طلبناه ما )وهو بريطاني قانون ضابط أو

 البحرين في المحاكم عن الرضى عدم فإن الوقت هذا في بالقمع. شعورهم إزالة
 غضب اثارة في مؤخراً مروريتان حادثتان تسببت وقد بالشيعة محصوراً يعد لم

 للحاكم اليمنى اليد وهو جابر، بن الله عبد صدم إحداها، ففي المواطنين.
 الشرطة يبلغ ولم يتوقف لم ولكنه شيعياً شخصاً عيسى(، )حمدبن الماضي

 أخو أحمد، الشيخ جرح الثانية، وفي للمحاكمة. يقدم لم ذلك ومع بالحادثة.
 وقت مخموراً كان أنه على دالئلكثيرة وهناك وقتله، فلسطينياً مدرساً الحاكم،

. قانونية دعوى ضده تقدم ولم بريطانيا إلى مباشرة فأرسل الحادثة.

(٧مايلي:) ١٩٥٤ يونيو ٨ في وكتب

 هناك نفسه الوقت وفي البحرين، في طائفي توتر عن تقارير نستلم مانزال
 نفسه الحاكم أبقى وقد وظلمه الحاكم ادارة ضد ومنطوقة مكتوبة انتقادات
 يدرك بدأ أنه اآلن أعرف ولكنني رمضان شهر خالل بالرفاع قصره في معزوالً

 األمر معالجة على بعزمه صرح وأنه مايرام، على ليست البحرين في األمور أن

. رمضان بعد

(٨مالى:) كتب ١٩٥٤ يوبو ١٢ وي

 الشهر. خالل البحرين في مميز حدث أهم الطائفي العداء تصاعد كان

 سعر حول المحرق سوق في عادي جدل في رجالن دخل العيد، موسم فخالل
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 مسقط اآلخر أحدهم دفع السعر حول الجدال وخالل الصافي، سمك من عقد
 بعد وثبت الشيعة. من فكان اآلخر أما سنياً مات الذي الرجل وكان ومات.

 محكمة في المعتدي على وحكم القلب، توقف كان الموت سبب ان ذلك
 ضوء وفي . جراح ألحداث يؤدي أن يحتمل عنف الستعمال البحرين

 المحكمة، منصة على يجلس أن هاينز من بلجريف طلب القضية، عليه ماتنطوي
 الحكم فإن الواقع في ولكن يستحقه. بما الرجل عوقب فقد لهاينز وطبقاً

طوياًل. كان كامالً عاماً بالسجن

 نفط لشركة التابعة سترة خزانات منطقة في خطورة أكثر حادثة وجرت

 عجلتي من الهواء باخراج الشيعة من ولدان قام فقد )بابكو(. المحدودة البحرين
 وقاما بالشيعين السنيان أمسك رجوعهما، وعند السنة من لولدين دراجتين

 أحد وقام القضية، في الجانبين من الرجال تدخل سريع وقت وفي بضربهما.

 الحادثة، مكان إلى المجاورة الشيعية القرى احدى من الرجال بنقل الباصات
الرجال. من عدد فيه جرح شديداً قتاالً هزيلة بدأت التي القضية وأصبحت

 وحكم المحاكمة، إلى السنة من وثالثة الشيعة من ثمانية قدم ٦ - ٣٠ وفي
 بينما سنوات، ثالثة لفترة وثالثة سنوات أربع لفترة بالسجن الشيعة أحد على

 بالسجن الدراجة( أصحاب الثالثة )األوالد والسنة الباقين الشيعة على حكم
 والشيعة، السنة ين مناسبة وغير ثقيلة كانت ربما األحكام أن ورغم شهرأواحداً.

 قرى من شخص ٣ . . حوالي وحضر مجحفاً. ظلماً هناك أن اليدو أنه إال

المحكمة. يوم القلعة إلى سترة

 القرى من الناس تجمع حيث مؤمن مسجد من الشيعة مظاهرات وجاءت
 وكان الحقاً. عشرآخرون اثنا وجرح ثالثة فيها وقتل ٩,٣ . الساعة حوالي

 النار اطالق بخبر سمع وعندما الرفاع، في سلمان الشيخ مع اجتماع في المعتمد

 لتقصي لجنة تعيين الحال في الحاكم من طلب بعضهم ومقتل الشيعة على
 وبعد بالمعتمدية. محتمين الشيعة من مئات ليجد المعتمدية إلى عاد ثم الحقائق،

 سنة( ١٧ حوالي في كانوا )وكلهم المقتولين من جثث بثالث جيء قليل
 لوزارة رسالته في السياسي المعتمد ويقول المقبرة. إلى المتظاهرون وحملها
 االفراج فكرة لديهم كانت "ربما المظاهرة حول١٩٥٤-٧-٢٠ في الخارجية
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 عاماً رمزاً لهم تمثل كانت الباستيل، مثل القلعة، أن أو الشيعة، المعتقلين عن
 اقالة منها بأمورعديدة يطالبون المعتمدية أمام المتظاهرون وكان والظلم للقمع

 يوتهم إلى الناس ذهب ثم العام. االمن ادارة من سلمان بن خليفة الشيخ
. يوليو( ٢ )الجمعة التالي اليوم في قتالهم ودفنوا الظهر بعد الثانية الساعة

 )منصور الشيعة زعامات من بشخصين السياسي المعتمد التقى اليوم ذلك في
 يكن لم ألنه الشيعية الطائفية على بالسيطرة اقناعهم وحاول المديفع( وحسن العريض

 متطرفين منهم ائنين واعبر الماضي اليوم التقاهم الذين األربعة لألشخاص مرتاحاً

وهي: مطالبهم عليه وكرروا المذكورين االربعة المعتمد التقى المساء وفي

آخر. وشخص للشرطة( العام )المدير سلمان بن خليفة الشيخ اقالة - ١

 اعطاؤهم األقل على أو سترة قضية في سجنوا الذين األفراد سراح اطالق - ٢

الحكم. ضد االستئناف فرصة

 تبدي حتى بدأوه الذي االضراب في لالستمرار الشيعة استعداد األربعة وأكد

خليفة( آل الشيعة)من حماية تجاه نيتها حسن الحكومة

 الزعامة لتمزيق يسعون والمعتمد( المقيم طريق )عن االنجليز كان األثناء هذه في

 االصالحات بموضوع باالهتمام المذكورين الكبار الشخصين بتشجيع فقاموا الشيعية،
يلي: بما مطالبهما االثنان طرح المعتمد مع اجتماع وفي األربعة وفد جانب إلى

والشرطة المحاكم اصالح - ١
الجميع على مطبقة لتصبح األحكام تقنين - ٢

 للعمل والسنة الشيعة عن لممثلين مجلس انشاء مسألة في النظر - ٣

الحاكم. تساعد عدل كمحكمة
 استمرار لتفادي والشيعة السنة من عدد بين لقاءات هناك كات األثناء هذه في

 الصف يضعف ألنه واالنجيز خليفة آل إال منه يستفيد ال الذي الطائفي التوتر

 في ايدن انتوني البريطاني الخارجية وزير إلى المقيم كتب الصدد هذا وفي الوطني.

قائال: ١٩٥٤ - ٦-٢٣

 من ممثلين بين لقاء عن كالماً هناك أن أعرف بأنني "الحاكم" له "قلت
 فعالً حدثت قد االجتماعات بعض وأن الطائفية خالفاتهم لحل والسنة الشيعة
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 أن يبدو ألنه الحكومة من تشجع لم االجتماعات هذه ولكن الغرض، لذلك
 المطالب أنواع كل لتقديم حجة االجتماعات هذه تكون أن أرادوا المعنيين

 أيدي من خرجت قد الحركة هذه قيادة بأن عرفت وينما المقبولة. غير السياسية

 المشجعين دوافع في التشكيك من فالبد وبالتالي الجاليتين، من والمحترمين العقالء

 يونيو. ٢٠ في الحاكم ويين بينه لقاء عن يتحدث وكان الطائفي التفاهم على
 الطرفين بين لالصالح المبادرة زمام أخذ الحاكم من طلب المقيم أن الرسالة في وجاء
 بأنه قائالً االقتراح ذلك رفض الحاكم أن إال األمور في للنظر الطائفتين من لجنة بتعيين

 هوالء يتحول بأن احتماال' هناك وأن الطرفين من مرفوضين اللجنة في المعينين سيجعل
 المؤججين يشجع سوف اللجنة هذه مثل تعيين وأن لطائفتهم حقيقيين ممثلين إلى

 على والسيطرة البريطاني المستشار عزل مثل مطالبهم في االستمرار على للثورة
تمثيلية. حكومة وتكوين القانونية والمحاكم والتربية المدخوالت

 نحو بالزحف المحكمة من يوم بعد قاموا الذين الشيعة االحكام هذه أغضبت
 السجن. من الشيعة اخوانهم سراح باطالق طالبوا حيث (١٩٥٤ - ٧ - ١ ) في القلعة

 حاألأو إما الشيعة من خمسة وقتل أمر بدون )ربما النار باطالق الشرطة فقامت
 االصالحات تنفيذ يتم حتى إضراباً وأعلنوا لذلك الشيعة فغضب جراحهم. نتيجة

نفجار.لال وقابل مريح غير الموقف يزالوما بها يطالبون كانوا التي
 التي بالقوة التسانده قد البريطانية الحكومة بأن يشعر الحاكم كان األثناء هذه في

 في خبر يبث يوليو ٥ في البريطانية االذاعة محطة وقامت ذلك. منهم فطلب يريدها
 والبحرين بريطانيا بين الوطيدة العالقات ومؤكدة االضطرابات عن العري قسمها
الطائفتين. بين السالم العادة المناسبة الحلول ستتخذ الحكومة بأن ثقتها عن ومعربة

 البحرين شعب مطالب تتضمن منشورات السوق في وزعت يوليو ٨ وفي
كالتالي وكانت

 والسنة الشيعة من متساو عدد من يتكون استشاري مجلس تكوين - ١
 أو القرارها للحاكم تقدم وتوصيات قواعد وكتابة العامة الشؤون كل لمتابعة

المعقول. رفضها

 المجلس عليه يوافق والقانون قوانين، لتشريع قانونية لجنة تكوين - ٢
.ري الستشا ا

جامعية. شهادات لديهم قضاة بتعيين وذلك المحاكم اصالح - ٣
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والتعليم. والصحة للبلدية مجالس انتخاب - ٤

 تبعات عن مسؤوالً الشرطة رئيس يكون أن مبدأ واقرار الشرطة اصالح - ٥

والسالم. لألمن خرق أي

الماضي. العام المحرم من العاشر منذ األحداث لضحايا تعويضات دفع - ٦

يوليو. ١ في النار اطالق عن المسؤولين معاقبة - ٧
كالتالي: فكان السياسي المعتمد موقف أما

 المجلس رفض ولكن والشرطة، المحاكم اصالح بقبول الحاكم اقناع محاولة - ١
 ال التي الديمقراطية على يشجع ذلك ألن للبلديات ماعدا انتخاات أية أو االستشاري

للبالد!. تصلح

 قادراً يكون لكي الشرطة جهاز اصالح في للنظر اضافي وقت على الحصول . ٢
مستقباًل. مقبولة غير مطالب أي مواجهة على

 من ٠/٠٩٠ رجع حيث ٧-١٠ حتى مستمراً االضراب كان الذي الوقت في هذا

 بكل وطالبوا الحاكم قصر في ٧-٦ مساء الخليفية العائلة اجتمعت النفط، عمال
المضربين. ضد القسوة أنواع

 المتاجر كل وأغلقت األشغال ودائرة شركة في ’./٧ . على الشيعة اضراب وأثر

الخضرة. وسوق السمك وسوق

(3اغسطسكتبكايلي:) ١٢وفي
 بتكوين الحاكم أمر والسنة، الشيعة يين الطائفية االضطرابات استمرار بعد

 مما كمستشار، يساعد أن هاينز القاضي من وطلب الحقائق لتقصي هيئة
المتحدة. المملكة من خصيصاً رجوعه استدعى

 عزمهم عن وأعلنوا السياسية، المعتمدية أمام الشيعة تظاهر الوقت هذا في

 االستماع يتم حتى التنظيم والحسن الفاعل اضرابهم في االستمرار على
 مع بالتعاون ١٩٥٤-٧-٥في وثيقة اعالن مع تهيجاً الوضع وازداد لمطالبهم.

 استشاري، بمجلس به، تطالب ما في تطالب السنة، من التقدمي الشباب
 الشرطة. جهاز واصالح منتخبة، بلدية مجالس أكفاء، قضاة ، أساسي قانون

 يين وغضباً القبائل من واتباعهم الحاكمة العائلة في عنيف فعل رد ذلك أثار وقد

 أفراد جهود أثمرت فقد الركود، من أيام عدة بعد ولكن بالمحرق. السكان
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 الشرطة، من تدبير وحسن جهود وكذلك أيام لعدة الجاليتين كلتا من مسؤولين
 بهم التقى اللذين الكبار قياداتهم من اثنين قبل من الشيعية الجالية طمأنة تم حيث

اعماله. إلى الكل رجع يوليو من العاشر حلول ومع الحاكم،

 وتعيين قضائي مستشار منصب تكوين عن الحكومة أعلنت يوليو ١ ٥ في

 تعيين أنه على ذلك فهم فقد ما )ولسبب المنصب ذلك في بريطاني قاض
 والجنائية، المدنية ولالجراءات جنائي، لقانون مسودة لوضع انجليزيين(، قاضيين
 ضابط وتعيين البحرين، لمحكمة ككاتب مؤهل قانوني عريي شخص وتعيين

 والتنظيم، التدريب عن ومسؤول القومندان مساعد لمنصب مدرب للشرطة
 في حصلت التي العنف أعمال خالل والمجروحين القتلى مقابل غرامات ودفع

األخيرة. أالطرابات

 حادثة حول تقريرها بكتابة الحقائق تقصي هيئة قامت نفسه، الوقت وفي
 المحكمة. في الجلوس ورفضا غضبا الشيعيين القاضيين ولكن يوليو، من األول

 منصور هو معروف شيعي وتاجر فخرو، أحمد هو سني تاجر مكانهما فجلس
 هاينز القاضي وجاء الشرعيين. القاضيين من كفاة أكثر أنه أثبت الذي العريض

 ملحوظ، وشمول بعمق التحقيق وأجرى الغرض، لهذا لندن من خصيصاً
 وقدمت شاهداً، ٢ ٧ أدلة وفحصت للجميع، مفتوحة النهائية الجلسات وكانت

 كانت المظاهرة أن التقرير فقال الخامس. اليوم في الجميع بموافقة تقريراً الهيئة

 وحيا أوامر، بدون النار الطالقهم الشرطة على يقع اللوم ولكن وقاسية، مزعجة
 ضد تأديي بعمل وأوصى بسالم، الجموع تفريق لمحاولته الضباط أحد تصرف
 خطراً اقل باسلحة الشرطة بتسليح أيضاً وأوصى أوامر، بدون النار أطلقوا الذين

 الكامل الغياب إلى وألمح المدنية، المهمات في لالستعمال الخدمة بنادق من

المتظاهرين. بقدوم التحذيرات رغم القلعة خارج الشرطة لضباط

 الشيخ وجود بسبب الهيئة سيقاطعون بأنهم الشيعة القضاة أعلن البداية في
 الجلسة لحضور دعوا الذين معظم حضر ذلك بعد ولكن لها. رئيساً الله عبد

 لكل التقرير من نسخة أرسلت وقد بشهاداتم. الشيعة من عدد وتقدم العامة
اآلن. حتى عنه يعلن لم ولكن الجلسات، حضروا الذين

 بتعيين الحاكم قام يوليو، ١ ٥ في الحكومي البيان اصدار أعقاب في مباشرة
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 مسألة في للنظر السنة من وتاجرين الشيعة من تاجرين من متكونة لجنة
 وعالوة روبية ١٥, ٠ ٠٠ مبلغ بدفع توصيتها اللجنة وأصدرت التعويضات.

 فى قتلوا الذين األربعة لعوامل سنوأت ثالث لمدة شهرياً روبية ١ . . قدرها

 أجلت وقد القاصرين. ادارة قبل من العقار في فيستثمر النقدي المبلغ أما القلعة،
 على الحاكم وافق وقد طبية، تقارير على الحصول يتم حتى المجروحين مسألة
 يأتي وسوف محلياً. بالترحيب األخرى التوصيات قوبلت وقد التوصيات. هذه

 ويؤمل اغسطس بداية في للمقابلة البحرين إلى المستشار لمنصب المتقدمين أحد
 ضابط على الحصول في أمل وهناك عامين. منذ اقترح الذي المنصب هذا يتم أن

 والسياسي الطائفي الوضع وكان القريب. المستقبل في االقل على واحد شرطة

سطحي. بهدوء يتميز الشهر نهاية في

(١٠مايلي:) ١٩٥٤ سبتمبر ١٦ في وكتب

 ولكن المطالب ب اهتمامها في الصحافة استمرت لقد الوطنية المطالب
 التعيينات عن سينتج ما لرؤية باالنتظار مقتنعون الناس أن يدو العموم على

 لمنصب المرشح وهو يس السيد جاء وقد الحكومة. بها قامت التي الجديدة
 تأكدت وقد الشهر بداية في والمستشار الحاكم مع للمقابلة القضائي المستشار

 قومندان نائب لمنصب مرشح على للحصول جهود اآلن وتبذل تعيينه. مسألة

الشرطة.

 ١٢ في يوليو. ١ حادثة في الشهداء ل األربعين بذكرى االحتفال وتم
 منشور طبع وقد للمقبرة. بمسيرة وقاموا متاجرهم الشيعة أغلق حيث اغسطس،

 ١٥٠٠ أن ويقال قتلوا الذين الشباب صور على يحتوي لبنان في سبةلمنابا

 الحكومة دفعت وقد الواحدة. للنسخة روبية نصف بثمن بيعت نسخة
 المبيعات عائدات ستصرف كيف الواضح من وليس لعوائلهم، تعويضات
 ترتيبات حول قلقاً هناك فإن العهد حديثة يوليو ١ حادثة ولكون المذكورة.

 الشيعة بمنطقة الشيعة احتفاالت بحصر تتمثل الحكومة وخطة المحرم من العاشر
 بالخروج الشيعية المواكب أو المنطقة تلك في للسنة السماح وعدم المنامة من

 تعتبر متعصبة نواة هناك ولكن ذلك، على وافقوا الشيعة أغلب أن ويدو منها.
 وفي والديني. العنصري التمييز منه مقصوداً عمالً السنية الحكومة من عمل أي
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 تجاهل احتمال هناك فإن الهستيريا، حالة إلى الشيعة فيه يصل الذي الوقت
 لتبعات الحكومة لوم ثم سلفاً الموضوعة للترتيبات المتظاهرين مجموعات بعض

 مع التعامل على الشرطة قدرة في قليلة ثقة هناك فإن التجربة، خالل ومن ذلك.
جدد. "شهداء يصنعوا أن بدون بالنظام جدي أو كبير إخالل أي

 عن العفو يتم بأن الشرطة لقومندان شخصية تعليمات الحاكم أصدر لقد -
أوامر. بدون النار يإطالق الحقائق تقصي لجنة اتهمتهم الذين الشرطة

 اصدار منه تطلب الشيخ إلى عريضة بتقديم الشيعة من مجموعة قامت -
 تطرح أن على الحاكم ويصر سترة. قضية في المسجونين األشخاص عن عفو

 أنهم إما العريضة أصحاب ولكن اسحناف. بطلب الطبيعي بالشكل القضية
لذلك. االنصياع يريدون ال أو اليفهمون

(١١مايلي:) اكتوبر ٧ في وكتب

 الحكومة اعالن منذ شهرين لمدة واالنضباط الصبر من قدراً أظهروا أن بعد -
 أن إلى تشير مذكرة الشيعة أرسل والشرطة، المحاكم في اصالحات ادخال عن

 فهي األول الطلب عن تختلف كرةالمذ وهذه أنجز. قد به وعدوا مما ضئيالً قدراً

 قائدا نفسه طرح دين، عالم وهو ابراهيم، السيد علي السيد قبل من موقعة
 كامل. بشكل مبررة ليست الشكوى ولكن للبحارنة. االصالحية للمجموعة

 قومندان مساعد منصب الحكومة منحت وقد للقضاء، مستشار عين فقد
 ١ حادثة في المقتولين ألقارب التعويضات ودفعت المرشحين، ألحد الشرطة

 وكذلك جدد، شرطة ضباط تعيين مسألة في تقدم هناك ليس أنه صحيح يوليو.
 يوليو. ١ حادثة في الحقائق تقصي لجنة تقرير ضوء على اجراء أي يتخذ لم

 تردد بسبب وذلك قائماً، سترة قضية في المسجونين حول االسحناف ومايزال

 الوقت وفي عائلته. بقية اليثير لكي الموضوع في سخية مبادرة تقديم في الحاكم
 تكوين مسألة شخصياً، ولي السياسي للمعتمد رسائل في الشيعة أثار نفسه

. للجميع ممثلة حكومة

 المعتمد طرح ١٩٥٤ سبتمبر ١٨ في الخليج في السياسي للمقيم تقريره وفي
 الشجب تستحق كونها رغم بقوله يوليو ١ حادثة في نظره وجهة السياسي
 وفي !الحكم على يتمردون. لمن بليغاً درساً كانت فإنها يوليو، ١ )حادثة
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 الغاضبة المشاعر "إن فقال وأهدافهم الشيعة مشاعر طبيعة حدد نفسه، التقرير
 تكن لم الحقاً الشيعة واضراب يوليو ١ حادثة )في النار اطالق سببتها التي

 خليفة آل ضد الشيعة موقف( عن )تعبيراً كانت أنها اآلن وتبدو طائفية، مشاعر
. السنة عموم ضد الشيعة وليس

 قد السابق العام حدث ما تكرر لمنع العام هذا اتخذت التي االحتياطات وكانت

 تقوم وكانت والمستشار. والحكومة المآتم رؤساء من المعنيين جميع وضعها في ساهم

 على تحتوي التي المنامة في الشيعية المنطقة بتسوير وذلك المتفرجين منع أساس على

 خطة أي لها توضع فلم المحرق في أما رمان(. رأس )هو واحداً ماعدا المآتم جميع

 المنطقة لحراسة النواطير استخدم المنامة وفي الشرطة. من كافية قوة وجود لعدم
 طبقاً الحية بالذخيرة المملوء السالح بدون العمل رفضوا هؤالء ألن الشرطة بدألمن

الحقائق. تقصي لجنة لتوصيات

 ألنهم الخواطر تهدئة ساعد مما المنامة إلى الذهاب بعدم عائلته أفراد الحاكم وأمر

المشاكل. أسباب أحد الماضي العام في كانوا

 تعلمت لقد الجميع. أراح مما لألمن، اختراق أي بدون المحرم من العاشر مر -

 حذرة خطة وضعت ولذلك يوليو، ١ حادثة ومن السابق العام من درساً الحكومة

 عام بشكل أنفسهم الشيعة تعاون وقد االصطدامات. لتفادي المسيرات لتنظيم

واندفاع. بفاعلية

 بضرورة الطائفيتن من الوطنيين لجميع بليغاً درساً العام ذلك احداث وشكلت

 الوطنية بالمطالب والتمسك الوطنية الوحدة وضرورة الطائفي المأزق من الخروج

 الحاكمة االسرة تفرد ضد صراعه في الشعب، لكل مطالب هي التي والديمقراطية

 موقفها في البريطاني، المستشار وخاصة ، لها البريطانيين ومساندة ، بالسلطات

المتعنت.
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الساليإس الفصل

الهيئة وحركة الوطني النهوض



النهوض مقدمات
 ، المواطنين توعية في كبيراً دوراً البحرين صوت وخاصة الوطنية الصحافة لعبت

 إثر العربية المنطقة في يتصاعد كان الذي القومي بالنضال البحرين قضية ربط وفي
 حلوالمرضية لها تجد ال المواطنين منها يشكو التي المظالم ان كما المصرية، الثورة نجاح
الحاكم. قبل من وال ابرم المستشار قبل المن

 اليها واالنظار االحداث توجه ان السلطة حاولت التي الطائفية المسارات وامام
 كل وتالحم الوطنية بالوحدة المطالبة تشتد ان ضروريا بات فقد ، ١٩٥٣ العام في

البالد. في االصالحات اجل من المطالبين

 لسائقى ١٩٥٤ سبتمبر ٢٤ ليلة منتصف من شامالً اضراباً البحرين وشهدت
 التأمين مسألة في بتعديالت مطالبين والشاحنات والباصات التاكسي سيارات
 التي التجارية السيارات على المفروضة واالجور لذلك، العالية والمعدالت االلزامي
 من على للسجن باالضافة السائقين على المفروضة والغرامة المحرق، جسر تستعمل
 لسماحمطالبهمكذلكا من وكان الخطرة. السياقة بسبب جروح أحداث في يتسبب
 بنثر االضراب ودعم للتأمين. حكومية خطة وطرح التاكسي لسائقي نقابة بتكوين
 أسبوع لمدة استمر أن وبعد الفارغة. للسيارات تدمير واحداث الشوارع في المسامير
 السيارات ألصحاب بالسماح قرار اصدار على الحكومة بموافقة إنهاؤه تم كامل،
ثالث. طرف للتأمين بديالً فيه المساهمة يشكل مؤقت صندوق بتكوين

 كل تصدرمرة التي البحرين "صوت صدورمجلة ايقاف على الحكومة واقدمت
 قد السعودية حول نشرتها التي المقاالت بعض أن ويقال محددة. غير لمدة أسبوعين
 جلوي. بن سعود طريق عن للحاكم احتجاج رسالة أرسل الذي سعود الملك وصلت

التاكسي. سواق اضراب في دور له كان المجلة محرر إن يقال كما
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العليا التنفيذية الهيئة وبروز الوطني التحالف
 والتشاور التالقي في الوطنيون به قام الذي للعمل مقدمة كانت االحداث هذه

 تقرير يقول ذلك وفي . المطلوب التحالف وتحقيق كة مشتر قواسم الى للوصول
(١مايلي:) البريطاني المعتمد

 محررها، من الجوازالبحراني وسحب البحرين "صوت توقيف يبدوأن
 أجل من والسنة للشيعة المشترك الهدف لتصدر دفعه قد الباكر الرحمن عبد

 في ساهم الباكر جواز سحب أن السياسي المقيم ويعتبر ممثلة. حكومة تكوين
 لوزير الشامل تقريره في جاء لما طبقاً المواجهة، أجواء وخلق األجواء توتير

 اعتبرت فقد . ١٩٥٤ سبتمبر ٢٦ في ايدن انتوني البريطاني، الخارجية
 واستعملت مشتركة مسألة الحسين الستشهاد األربعين الذكرى احتفاالت

 طوال الستار وراء من يجري كان الذي النشاط نتائج بعض الظهار الفرصة
 شخصاً، خمسين من العليا التنفيذية الهيئة انتخبت فقد الصيف. موسم

 للحاكم. الوطنية المطالب لتقديم أعضائها من ثمانية الهيئة هذه واختارت
 ليس السنة، من وأربعة الشيعة من أربعة من يتكونون الثمانية الممثلون وهؤالء

 وكثير ذلك جراء من يخسرون سوف الذين الناس أما قيمة. ذو رجل منهم

 "مجموعة ويقود الخلفية. في بقوا فقد المطالب، مع ما بدرجة يتعاطف منهم
 البنك في مدير ومساعد المعلقة. البحرين صوت محرر السنية االنتلجنسيا

 وفي . القافلة األخرى التقدمية المطبوعة ومع المطبوعة، تلك مع يتعاون كان

 وأهم الحاكم. إلى للمطالب المتضمنة العريضة ارسال عن أعلن اكتوبر ٢ ٨

 قبل من وجنائي مدني قانون اعداد منتخب، تشريعي بمجلس المطالبة نقاطها
 النقاات. تكوين وحق أكفاء قضاة وتعيين المحاكم اصالح المحامين، من لجنة

 هذه جهاز ويشتمل التشريعات. كل في السلطة التشريعي للمجلس ويكون

 كل من روبية بمبلغ تبرعات من جمعه يتم مال راس على الدستورية الحملة
 التشريعي المجلس فكرة الحاكم ويعارض اعالمية. ولجنة مالية ولجنة مؤيد،

 المحاكم في اصالح أي أكثرهم يعارض الذين عائلته أفراد ذلك في ويدعمه
 أو تمثيلية مجالس فكرة لقبول مستعد بعضهم ولكن تأثيرهم، تقليل إلى يؤدي
 أهدافهم متابعة هي خطتهم بأن الدستوريون ويقول الدوائرالعامة. في هيئات
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 الجاللة صاحبة بحكومة المباشر االتصال فكرة التستثني ولكنها قانونية بوسائل
. العريضة الحاكم رفض ما اذا

(٢مايلي:) ١٩٥٤ ديسمبر ١٣ في وكتب

 اعالن باصدار نوفمبر ٣ في العليا التنفيذية الهيئة عريضة على الحاكم "رد
 اتخاذ تنوي الحكومة ولكن ممكن غير تشريعي مجلس انشاء أن فيه قال مختصر

 أصدرت ثم الشعب. وتطور سعادة لضمان والمتناسبة العملية االجراءات كل
 واستسخاف باستغراب ذلك على فيه معلقة اعالناً العليا التنفيذية الهيئة

الوعود."

 في األعضاء الثمانية األفراد ذهب معين، وسيط نشاط ونتيجة نوفمبر، ٢ ٠ في
 طلب الذي هو اآلخر الطرف أن يعتقد جانب كل )وكان الحاكم لمقالة الهيئة

 وأعلنت للمقابلة. آخر موعد تحديد ورفض مطالبهم مناقشة الحاكم ورفض المقابلة(.
اليوملتالي. في الرفض هذا الهيعة

 المعتمد مع التنفيذية الهيئة سكرتير الباكر، الرحمن عبد التقى نوفمبر ٢ ٣ وفي
 وأعلن هادئين. أفرادها البقاء جهدها تبذل وأنها طويالً صبرت قد الهيئة بأن وأخبره

 ييدو وال باستمرار شعبه مطالب رفض على يصر الذي الحاكم سياسة من استغرابه
 المطالب صعيد على ما تطور يحدث مالم أنه الباكر وقال االصالح. في رغبة لديه

 هذا يرفض أنه المعتمد وقال االضراب. منع تستطيع لن الهيئة فإن أسبوع خالل
 وأخبر االصالحات. عملية سيؤخر ألنه ولكن الماشرة مخاطره بسبب ليس االضراب

وحكومته. البحرين حاكم تساند البريطانية الحكومة بأن الباكر المعتمد

 في كرم األ الرسول مولد بمناسبة المسلمتين الطائفتين يين مشترك عام احتفال اقيم
 بعض قبل من جاءت بأنها وضفها التي المطالب الحاكم رفض مسألة فيه أثيرت نوفمبر

 الطائفتين، من المواطنين من آالف االحتفال وحضر الناس. مطالب وليست المحرضين
 لم التاكسي وسائقي السيارات أصحاب أن درجة إلى الشعب فات يين التعاون وبلغ

 مطالبهم المتحدثون وأكد للمدينة. القرى من الناس نقل مقابل أجرة يتقاضون لكونوا
 وتوفير االصالحات لتحقيق مصمونة وسيلة اعتبروه الذي التشرهعي المجلس بتكوين

 وتحدث الحاكم. سلطة من اليقلل فإنه نفسه الوقت وفي المطلوبة االجتماعية الخدمات
 في وطرح الحسين. االمام أربعينية بذكرى االحتفال في تحدثوا الذين األفراد االحتفال في

 سلطات من يقلص لن أنه على المتحدثون أصر الذي التشريعي المجلس موضوع اآلحتفال
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 االجتماعية. الخدمات وتحسين االصالحات لضمان وسيلة يكون سوف ولكنه الحاكم،
 التحدث صالحية الثمانية األشخاص لتخويل الحاضربن توقيعات االحتفال في وجمعت

البالد. في االوضاع بتحسين المطالبة في الشعب باسم

 ٢ ٩ في عام الضراب بالدعوة قرار اتخذ أيام، بضعة بعد عقد اجتماع وفي
 الهيئة بأن بيان اصدار وتم أخرى آراء هناك كانت نوفمبر ٢٨ في ولكن نوفمبر.

 لمدة صابرين يبقوا أن الناس من وطلب للمفاوضات أخرى بمحاولة القيام تعتزم
 السوابق وبدفع ومؤيديهم، الهيئة من الشيعي الجانب أن ويدو واحد. أسبوع

 للتظاهر. مشجعا كان خليفة آل ضد الطويل العداء من لديهم انبعثت التي والدوافع
 دافعة قوة وجود ولعدم الشمالن( العزيز وعبد الباكر الرحمن )عبد السنة، ولكن
 من الحكمة في يشككون كانوا ديمقراطي، نظام بانشاء الجديدة الفكرة سوى لديهم

السيطرة. عن تخرج قد التي الحركة هذه تشجيع وراء

 والمعتمد المستشار من كل مع الباكر الرحمن عبد يين طويل نقاش وحدث

 ولكنه الشعبي، التأثير قوة استعمال لخطر مدرك بأنه االنطباع وترك السياسي.
 مغادرة على آماله يني الحاكم وكان معه. مرناً الحاكم يكن لم إذا لذلك سيضطر

 مقابلة على الحاكم موافقة باالمكان مازال أنه بدا الشهر نهاية في ولكن لقطر، الباكر
الهيئة. من ثالثة أو اثنين

 الوطني( الهدف تبنت )التي القافلة جريدةاصدار أخيراًبتعليق الحكومة قامت
 وبدأ جانبه من أكثر العالم الحاجة يدرك الحاكم بدأ نفسه الوقت في

 األخبار بعض ادخال وتم شهرياً. من بدالً اسبوعياً (Gassette Weekly) اصدار
 الطباعة حول التحديدات بعض يدرس وبدأ الحكومية. االعالنات جانب إلى فيها

الكبيرة. والمنشورات السياسية لالعالنات الخاصة

 رفض جهة فمن البريطانية. للحكومة بالنسبة موقف أزمة هناك أن واضحاً كان
 الحكومة تريد ال المقابل وفي الهيئة، لمطالب االستماع أو اصالحات أي اجراء الحاكم

 في المعتمد من يطلب الحاكم وكان استبداده. رغم للحاكم دعمها تقليص البريطانية
 ولكن الهيئة، أمام موقفه ليقوي البريطانية الحكومة من مكتوباً دعماً نوفمبر نهاية

 منتصف في الهيئة مع ليلتقي واصالحات تغييرات بأحداث ذلك يربط كان المعتمد
 الذي االضراب حدوث كات الحاكم تعنت نتيجة فإن الحقاً سيتضح وكما الطريق

كامل. بشكل الحركةفيالبالد شل

 جاب إلى تحظى كانت الوطنية المطالب أن بل الحد، هذا عند األمر يتوقف ولم

١٧٩



 حتى البحرين، في تعمل كانت التي االجنبية الجالية بتعاطف الكلي، الشعبي الدعم
 لوزير المقيم تقرير )حسب هؤالء لدى شعور هناك وكان واالمريكيين، االنجليز

 ولكنه لهم ازعاجاً سيسبب االضراب (أن١٩٥٤-١٢-٢٦ البريطاني الخارجية
 اذا الزمن مع يتحرك أن عليه بأن الحاكم آذان إلى الصوت اليصال الوحيدة الطريقة

مركزه. في البقاء أراد ما

 لحاكم رسالة باروز السيد السياسي المعتمد كتب م ١٩٥٤ ديسمبر ١ في
(٣مايلي:) فيها جاء البحرين

 بكل دائماً مهتمة كانت الجاللة صاحبة حكومة فإن معروف هو كما - ١
 عنها أعلن التي االجراءات على اطلعت وقد وخيرها. البالد بنمو مايتعلق
 التصرف حسن كان سموكم ألن وأقروها. يوليو ١٥ اعالن في سموكم
 أنتم التي البحرين في الداخلية األوضاع على طرأت التي المشاكل بمناقشة

 في أرغب فإنني ولذلك شخصياً. ومعي السياسي المعتمد مع عنها مسؤولون
 بتعيين سموكم يقوم بأن هي الجاللة صاحبة حكومة نصيحة بأن سموكم اعالم
 التي القضايا في الناس آراء سماع مهمتها وتكون أفرادها، تختارون صغيرة لجنة

 لسموكم تقريرها اللجنة ترفع االراء لهذه االستماع وبعد حياتهم. على تؤثر
البحرين. وتطور لمصلحة ضرورياً يعتبر عمل أي حول القرارات اتخاذ ويمكن

 الجاللة صاحبة حكومة من لسموكم الكامل الدعم يتوفر سوف - ٢
 اللجنة. تقرير بعد الالزمة االجراءات اتخاذ وفي العمل هذا في لالستمرار
 الرأي عن للتعبير مناسبة فرصة يوفر سوف الطريقة هذه تبني أن ويعتقدون
واالضطراب. لالنتقاد حجة اي تزيل وسوف منتظم بأسلوب

 فيه بما والتمني مساعدتها على البريطانية الحكومة بشكر الرسالة على الحاكم ورد
 لشكاوي ستماع لال لجنة تكوين عن ديسمبر ١ في ياناً الحاكم أصدر الصالح.

 صالحياتها أن االعالن من فهموا الناس ولكن البريطانية. التعليمات حسب الناس
 الحاكم جدية عدم يدركون وجعلهم الناس، أغضب مما والتعليم، بالصحة محدودة

 علي والسيد الباكر الرحمن عبد اجتمع التالي اليوم وفي االصالحات. اجراء في
 للمحاكم يتطرق لم إذ بالبيان، رضاهم عدم عن له وعبروا المعتمد مع ابراهيم السيد

المواضيع. أهم من موضوعها كان التي القانونية

 ٤ يوم صباحاً ٦,٠٠ الساعة من ابتداء عام الضراب دعت قد الهيئة وكانت
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 لمنع يهدف الحكومي البيان وكان ديسمبر. ١ ٠ في الشمس غروب حتى ديسمبر
 قد وبالتالي التنفيذية الهيئة تقنع لم البيان بها خرج التي الصيغة ولكن االضراب.

 بأنهم لهم انذاراً المعتمد توجيه رغم االضراب، اجراءات في االستمرار على أصرت
االضراب. تبعات عن مسؤوليين سيكونون

 الخارجية لوزارة المعتمد نقله ما حسب /'٠٩٠ بنسبة شامالً االضراب وكان
 البدو واستعمل المنامة، من والمخارج الشوارع بمراقبة الشرطة وقامت البريطانية.

 )من النفط أنبوب لحراسة وكذلك المنامة خارج مراكز ثالثة في للحاكم التابعون
 الميناء في العمل توقف وكذلك البرقيات، وال البريد يوزع ولم للبحرين(. السعودية

تتأثر. لم المطار عمليات كانت وإن
 اليوم في أما العمال، من ٠/٠٥ حوالي بابلكو في العمل إلى ذهب األول اليوم وفي

 في البريطانية الشركات موظفي جميع وأضرب ذلك، من اقل ذهب فقد الثاني
 الذين البدو قيام رغم االنجليز، اعترافات حسب منظماً االضراب وكان المنامة.

معينة. باستفزازات العوالي شارع مراقبة مهمة لهم أوكلت

 حالتها إلى الحياة ورجعت ديسمبر من العاشر يوم مساء في االضراب انتهى
 الشيخ الحاكم أعلن ديسمبر ١ ٠) اليوم هذا وفي التالي. اليوم في تقريياً الطبيعية
 والقضاء العامة الصحة قضايا في للبحث أشخاص ستة من لجنة تكوين عن سلمان
 وتاجر حكومي وشخص خليفة، آل من أفراد ثالثة من اللجنة وألفت العام، واألمن

 عدد لوجود ألحد مرضية تكن لم التشكيلة وهذه االنجليزي. الجمارك مدير كذلكو

فيها. خليفة آل من كبير

 بريطاني ومساعد هو بريطاني قضائي مستشار تعيين نفسه االعالن وذكر
 بريطاني وطبيب بريطاني شرطة ومفتش همرسلي الكوولونيل هو الشرطة لقومندان
-State Medical Officer ماعداً

 الهيئة أن فيها ذكر سعود الملك إلى رسالة الباكر أرسل االضراب، انتهاء بعد
 الدمام إلى الهيئة أفراد أحد وحملها مساعدته وترجو يعملون ما يتفهم أن منه تأمل

 اسلوب اليقر )الملك( بأنه الجواية الرسالة وجاءت موجوداً. الملك كان حيث
 ال ذلك ألن سلمان الشيخ وبين ينهم اختالف ألي أسفه عن وأعرب المضرين،

سلمان. الشيخ إلى الرسائل من نسخاً سعود الملك وأرسل ثالثاً طرفاً إال يفيد

 لبيان مسودة باصدار وذلك المحدد موعده قبل االضراب انهاء الحاكم وحاول
 القضائية، القضايا في البحث مهمات من المقترحة اللجنة يجعل بأن يعد حكومي
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 على أعضائها وحث بالهيئة باالتصال فخرو وأحمد العريض منصور من كل وقام
ذلك. في ينجحا لم ولكنهما االضراب، انهاء

 يستطيوا لم الذين البريطانيين وللزولين للحاكم صدمة جاء فقد االضراب أما
(٤المذكورة:) رسالته في المقيم ويقول وفاعليته. تنظيمه بدقة االعتراف إال

 من العدد بهذا العمال اخراج على قدرتهم أثبتوا أنهم للنظر الملفت من إن
 إلى ذلك ويعزو . والترتيب النظام من الدرجة بهذه جرى االضراب وأن أعمالهم

 احتكارهم وخصوصاً خليفة آل قبل من بالظلم مشاعرهم للشيعة منها أسباب عدة
 بصعود متمثلة لالضراب دوافعهم بالمنامة التجارية المحالت ألصحاب وكان للقضاء.
 فهم والتجار المثقفة الفئات أما خليفة. آل معظمها يملك التي المتاجر ايجارات
 هبوط ذلك ومن للخارج، أسفارهم بسبب خليفة آل حكومة نواقص يدركون
 بقطاع مقارنة خليفة الل العلمي المستوى هبوط كذلك ويدركون الحاكم، مستوى
 اقامة في وحكومته سلمان الشيخ فشل المقيم يراها التي األسباب ومن التجار.

االضطرابات. بدء منذ الفترة خالل الشعب مع عامة عالقات

 اخراج بتحسين العمل بدأ الحكومة صورة لتحسين المقيم اقتراحات على وبناء
الحق. وقت في البحرين اذاعة وبدأت الرسمية المجلة

البريطانية الرؤية
 الوطنية المطالب وطرح يوليو ١) القلعة حادثة أثر على األحداث تطور بعد

 كانوا فقد الموقف. خطورة في جدياً يفكرون االنجليز أصبح يوليو ٥ في المشتركة

 في الوحدة عامل بروز ولكن لالضطرابات، الطائفي الشكل استمرار على يراهنون
 المسؤولين لدى قلق عامل يشكل أصبح مشتركة مطالب على واالتفاق الموقف

 في الموقف في القلق هذا عن السياسي المقيم ويعبر لندن. وفي البحرين في البريطانيين
التاليين: التساؤلين بطرح ١٩٥٤ اكتوبر ٢٦ في الخارجية لوزير رسالته

باختصار: هي نواجهها التي المشاكل ان

 للهيئة السياسية بالمطالب للقبول إما الحاكم على نضغط أن علينا هل - أ
للهيئة؟ الدعم مدى لتقليل ادارته في كبيرة تحسينات باحداث أو العليا التنفيذية

 أومقابلة لمقابلتي يأتون عندما السياسية الحركة هذه لقادة نقول ماذا - ب
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 قضيتهم لطرح المتحدة للمملكة منهم وفد يذهب أوعندما السياسي، المعتمد
يخططون.؟ كما الجاللة صاحبة حكومة أمام

 يفضل ربما فيقول: عليه الضغط ممارسة حال في الحاكم لموقف يتعرض ثم
 يكون لن بأننا وأقول الظروف. هذه في له المقدمة بالنصيحة القبول من بدالً االستقالة

 للبحرين. الحكام أفضل هو سلمان فالشيخ المخاطرة. هذه على لالقدام مبرر لنا
 واستقامة، قدرة أقل اسثناء بدون هم الذين عائلته، من آخر شخص اما هو والبديل

 ويدو مصر. تأثير تحت الدياغوغيين من مجموعة عليها يسيطر برلمانية ديمقراطية أو
 علينا أن تقريياً، مشابهة ظروف وفي الكويت في أشهر بضعة قبل الحظنا وكما اذن،

. أسواً بديل من خوفاً الحاكم( )على الضغط بتقليل نقبل أن

 قدر أي لدينا ليس إنه هي: الطبيعية النتيجة فان المنطق، هذا قبول حال وفي
 أنهم نقوله أن نستطيع ما وكل . المستقبل ديمقراطي ل لتقديمه التعاطف من

. اآلن الحال هو كما محكومين يكونوا ألن محظوظون

 نتيجة أنه السياسي المعتمد فيرى والسنة، الشيعة بين القائم تحاداال آلية عن أما
 للمعتمد رسالته ففي أخرى. جوانب في مختلفة جوانب في مشتركة لمصالح

 أذهان في موجوداً كان إنما الطائفتيين يين تحاداال أن يرى اكتوبر ٢ ٥في السياسي
 االتحاد بأن ويعترف ، القافلة و البحرين "صوت نشرتي في السنة الصحافيين بعض
 تختلف أساسية مطالب للشيعة أن ويرى أحد. بحسبان يكن لم الحقاً تمخض الذي

 القلعة حادثة عن التعويضات هي قضايا ثالث على يؤكدون فهم السنة، مطالب عن
 التي واألحكام الماضي العام محرم في عراد حادثة وعن واحد عام قبل حدثت التي

 وإنما المطالب هذه مثل للسنة ليس بينما سترة. حادثة بعد الشيعة بعض على فرضت
 يوليو. ٣ عريضة في به المطالبة ظهرت الذي المنتخب، التشريعي بالمجلس يطالبون
 ٢ ٥ في للحاكم ابراهيم السيد علي السيد رفعها لمذكرة باالشارة نظره وجهة ويسند
 ولكنه المذكورة. السجن أحكام في النظر واعادة التعويضات مسألة حول سبتمبر
 على تحتوي التي الحكومة أن أساس على تقوم السنية المعارضة نظر وجهة أن يعتقد
وحقوقهم. الشيعة حريات لضمان وسيلة أفضل هي التمثيل عنصر

 اللوم توجيه على كامل بشكل متفقون والسنة الشيعة أن المعتمد ويرى
 الدعم أن يعتقدون وأنهم البحرين. في أخطاء من يحدث ما لكل للبريطانيين

 المعتمد ويعزو لالنجليز. االمبرياية لألهداف طبيعية نتيجة هو إنما خليفة آلل البريطاني
 تصرف سوء إلى األخيرة األسابيع خالل بالهيئة المتمثل السياسي النشاط تصاعد
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 في البحرين صوت نشرة توقيف بعد الباكر الرحمن عبد سفر جواز بسحب الحاكم
 ألن الموقف في وضوحاً يتطلب أصبح الوضع بأن يعترف لكنه و . ١٩٥٤ سبتمبر
 وعبر وغيرها. واالنتخابات والدستور بالحقوق المطالبة اسمه بشيء يعترف ال الحاكم
 واستعداده الهيئة مطالب لكل المطلق الحاكم رفض من قلقه عن رسالته في المعتمد

 للهيئة. الثمانية القادة اعتقال االنجليز رفض حال في الهيئة لمواجهة للقبائل للسماح
 منطقية ألنها عليه يحسد ال وضع في المعتمد جعلت المطالب طرح قوة ولكن

الحديث. العصر في الشعوب تطلعات مع وتنسجم

 هامشية ويعتبرها المعارضة بقوة يستخف كعادته فكان المستشار موقف أما
 اجتماعي وزن ذوي ليسوا قادتها وأن الماضي في حدث لما تكراراً كونها تعدو . وال

قائاًل: رسالته المعتمد ويختتم كبير.

 كبير عدد يعتبرها بأشياء يطالبون بمانشيتاتهم، الصحافيين، هؤالء.... "إن
 خارج هناك وليس ضرورية. أموراً والعقالء الهادئين البحرانيين المواطنين من

 ولذلك القديم، النمط ذي المطلق الحكم عن الدفاع يستطيع من الخليفية العائلة
 المبادئ يحتكرون أصبحوا الوطنيين القادة فإن الحاضر الوقت ففي

الديمقراطية".

 البريطانيون وجد وشعبيتها، نشاطها وتصاعد الوطنية الحركة استمرار ومع
 من ذلك على يترتب وما الهيئة لمطالب الرضوخ يين األمر، من حيرة في أنفسهم
 المصداقية فقدان من ذلك على يترتب وما الشعبية المطالب ورفض الحاكم أضعاف

 المعنيين أحد كتب البريطانية الخارجية بوزارة داخلية مذكرة وفي الشعب. يين

الخيارين، كال تبعات حول ربيغز ايوارت وهو بالقضية

 الحاكم على بالضغط وذلك لالصالحيين ميالً أبدينا إذا أننا هي ورطتنا إن
تمثياًل: أكثر الحكم من نوع الدخال

الحكم(. )عن يتنازل وربما فينا ثقته من سنقلل فإننا - ١

 يعتمد الذي موقعنا وكذلك أضعف، ستصبح الشخصية سيادته إن - ٢
شخصيا. معه عالقتنا على كليا

 النهاية وفي ينتقد، أن يرجح سوف التمثيلية الهيئة من نوع أي إن - ٣
بريطانيا. مع العالقات يقطع،
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 ضمنه تعمل الذي الهادئ والمناخ البالد به تحكم الذي الحالي النظام إن - ٤
 إلى الرضوخ من درجة وأي العرية. القومية بوتقة في يذوب سوف النفط شركة
 وازاحة كاملة برلمانية حكومة باتجاه سريعة كة حر إلى ستؤدي التمثيل مبدأ

نفوذها.

 في كله موقفنا فإن البحرين، في التقليدي النمط على قضي ما واذا - ٥
بذلك. سيتأثر وقطر الكويت في وخصوصاً الخليج

 أنه األخير قال البريطاني. الخارجية ووزر الحاكم يين حصل الذي اللقاء وفي
 خالل البحرين في نشأت التي الصعوبات بتعاطف تابعوا قد الجاللة صاحبة وحكومة
 ما بخصوص للناس سياستها الحكومة شرح بضرورة يشعر انه وقال األخيرة. الشهور

 على تعمل حكومته بأن الحاكم وأجاب المستقبل. في به القيام تنوي وما اآلن به تقوم
 أي لسماع مستعد وأنه والمجالت والصحف الحكومية االعالنات خالل من ذلك

 حكومة أعمال يعتبر الخارجية وزير كان اذا عما وسأل أخرى. اضافية اقتراحات
 صاحبة حكومة دعم في ترغب البحرين حكومة أن له وذكر سيئة أم حسنة البحرين
 تحقق الذي التقدم يقدرون بأنهم الخارجية وزير فأجاب وخارجياً. داخباً لها الجاللة

 الوقت من متسع لديهم وأصبح ثقافة أكثر أصبحوا اآلن الناس ألن ولكن البحرين في
 سلوين قال فقد البريطانية المساعدة بشأن أما الجمود حالة في البقاء المستحيل من فإن

 هناك وربما الجميع. بين ومناقشتها حدوثها عند المشاكل دراسة األفضل من بأن لويد
 أن نستطيع اتفقنا ما اذا ولكنا االضافية االجراءات توقيت حول اآلراء في اختالف

البحرين. نظر لوجهة دعمنا عن نعلن
 الخارجية وزير بمقابلة لها السماح السياسي المعتمد من طلبت قد الهيئة وكانت

 يضمنونها رسالة ككابة منهم وطلب ذلك، يفعل لم ولكنه البحرين، في وجوده أثناء
 ١٩٥٥ فبراير ٢١ بتاريخ طويلة رسالة وسلموه ذلك ففعلوا أفكار، من لديهم ما

 تجاوبها لعدم البريطانية الحكومة على عتاباً الرسالة وتضمنت ( ٦ رقم الملحق )انظر
 السلبي البحرين حكومة بموقف الرسالة في الهيئة قادة وذكر االصالحية، المطالب مع

 في العام االضراب العالن اضطرالهيئة الذي الموقف ذلك لها، تقدم التي المطالب من
 للضغط البريطانية الحكومة مع المستمرة محاولتهم كذلك له وذكروا ديسمبر شهر
 بعد الموظفين رواتب توقيف ومنها الشعب ضد االستفزازات لوقف الحاكم على

 االخوان موقف واعتبروا الصف لشق الحكومة لمحاوالت تطرقوا كما االضراب.
.المحاوالت تلك من جانبا للهيئة المعارض المسلمين
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 كما حريات. من تمنحه وما البريطانية بالديمقراطية البريطانية الحكومة وذكروا
 البريطانية الحكومة "هل قائلين: الحاكمة للعائلة االقعادة الهيمنة إلى نظره لفتوا
 تهمهم وجهوا ثم بريطانيا؟ ملكة الجاللة لصاحبة مثالً بريطانيا دخل ثلث تمنح

 لعام لحاً حفا كان الذي أن مؤكدين الديكتاتور اسم عليه أطلقوا الذي للمستشار
 ؟١٩٥٥ لعام صالحاً يكون أن اليمكن بلجريف( فيه عين الذي العام )وهو ١٩٢٦
 خليفة، بآل وليس بالشعب البريطانية الحكومة ترتبط أن ضرورة على وأكدوا

 في الثماية األعضاء ووقع بريطانيا. عليه وقعت الذي نساناال حقوق بمبداً وذكروها
 لوزير بتسليمها بدوره قام الذي للمعتمد سلمت التي الرسالة هذه على الهيئة

 أنها رغم جيد، منطق ذات بأنها الرسالة هذه السياسي المعتمد ويصف الخارجية.
 الهيئة بأن شك هناك وليس جيد. بتفكير حظيت أنها واضحاً وكان غامضة،

 البحرين شعب على للقلق تدعو لدرجة واسعة بدرجة السيطرة ممارسة تستطيع
 لألمور ضبطهم كان ديسمبر، في العام االضراب وخالل ذلك. تريد عندما
 به. تم الذي التنظيم حيث من أم االضراب شمول حيث من سواء للعجب مثيراً
 هناك أن حقيقة عن ناتجة الهيئة قوة معظم أن وأعتقد جيداً. تنبأ يعكس وهذا

 المتميزة المواقع وعن البحرين، حكومة بطء عن الرضا بعدم وحقيقياً عاماً شعوراً

 الثقافة وانعدام النسبي والتخلف القضاء، ممارسة في وخصوصا الحاكمة، للعائلة
ككل". العائلة لدى

 بكتابته السياسي للمعتمد أوعز بل بنفسه يكتبه فلم البريطاني الوزير جواب أما
مايلي: فيه جاء ، ١٩٥٥ مارس ١٧ بتاريخ مكتوب تصريح هيئة على

 حكومة اقامة أجل من الشعوب كل مع تتعاطف البريطانية الحكومة إن
 الستغالل االصالحات الحكومة ممارسة أسس: ثالثة على تقوم وتقدمية منتظمة
 المجالس في والمشاركة اآلراء البداء دستورية قناة وجود الناس، وتعليم المصادر
 البالد، ادارة في والمشاركة اآلراء البداء القنوات هذه من واالستفادة البلدية،
 وتسعى الفوضى تثير منافسة منظمات تكوين الالئق غير من أن على وأكد
 العاملين وجود الثبات ذهب ثم دستورية. غير بوسائل الحكومة على للتأثير

مايلي: وذكر االولين

 أوضاع يغطي شامل قانون وضع على عزمه عن أعلن قد لحاكم أن - ١

لذلك. اودسلي السيد ووظف البحرين، في العمل وقضايا العمال
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القانون. في خبراء رجال قبل من جزائي قانون مسودة وضع - ٢

القضاء. جهاز لتحسين بيس السيد هو بريطاني قضائي مستشار تعيين - ٣

 جهاز تنظيم العادة همرسلي السيد هو للشرطة، قومندان نائب تعيين - ٤
الشرطة.

 وعين البحرين، في البلديات مجالس قانون تحديث على الحاكم وافق - ٥
 الرسمية اللجنة لتوصيات طبقاً العامة والصحة التعليم ادارة على لألشراف لجاناً

البالد. ادارة في للنظر عينت التي

 في بريطانية طبيبة وعينت الصحة، مدير لمساعد بريطاني طبيب تعيين - ٦
التخدير. في بريطاني اختصاصي وعين النساء، قسم

 لمد ١٩٥٥ يونية شهر في الكهربائية الجفير محطة تفتتح سوف - ٧
للقرى. الكهرباء

 المبدأ إلى الرسالة وأشارت المنامة. في والبنات لألوالد مدرستين بناء - ٨

مايلي: ومنها وجوده على والمؤشرات الثاني،

الحاكم. آ-مجالس
قرياً. جديد من ستبداً الجريدة - ب
الزراعة. ولجنة واألوقاف التجارة مجلس القدية، اللجان - ج

 الوزير ويأسف الناس، نظر وجهات الستماع عينت التي العامة اللجنة - د
اللجنة. لهذه البحرين شعب "ممثلي يسمون من لمقاطعة

والتعليم. للصحة الحكومة عينتهما اللتان الدائمتان اللجنتان - ه

متساو. بعدد والعمال العمل أصحاب فيها سيمثل التي العمالية اللجنة - و

أكبر. صالحيات تعطى سوف التي البلديات، - ز
 من القانونية الوسائل هذه استغالل وهو الثالث المبداً لغياب أسفه الوزير يدي ثم

 في مصاعب وخلق الوسائل هذه بمقاطعة التنفيذية الهيئة ويتهم األمر، يعنيهم من قبل
 قبل الركض محاولة بعدم ينصح ولكن أكبر، تطوير ايجاد بضرورة ويعترف طريقها.

الجري.
 يؤكد البحرين، في والسالم االمن استمرار في بريطانيا رغبة على تأكيده وبعد
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 االعتراف تستطيع ال البريطانية الحكومة إن بالهيئة: االعتراف حكومته رفض الوزير
 من قطاع أي ابتعد ما إذا مهدداً: ويضيف الرسالة وقعوا الذين فراداأل بمجموعة

 فإنه القانوني، غير الضغط أو للعنف ولجاً القانونية الوسائل عن البحرين شعب

. البريطانية الحكومة تعاطف سيخسر

 بوجود االعتراف وهي البحراني، للشعب نصائح ثالث بتوجيه الرسالة وينهي
 والمساهمة البريطانية، الحكومة بمساعدة مؤخراً تحققت التي واالصالحات التقدم

 عن والتخلي انشاؤها المزمع المنتخبة والمجالس المتعددة اللجان في ممكن قدر بأوسع

التعاون. وعدم القانونية غير واألعمال العنف، أفكار

 رسالة بكتابة فقاموا البريطاني، الخارجية وزير برسالة التنفيذية الهيئة أعضاء صدم

 الوزير قاله ما على فيها ردوا ١٩٥٥-٣-٢٩في لويد، سلوين للوزير، أخرى

 الهيئة وافقت فقد السائدة األوضاع بمقايس قوية لغتها وكانت بالتفصيل، البريطاني

 لكل أساسية عناصر ثالثة توافر ضرورة عن البريطاني الوزير ذكره ما على رسالتها في
التالية: األسس على مزاعمه لتفنذ مضت لكنها و وتطور، تقدم

 والمؤسسات للحكم نظرتها أو أساليبها أو تفكيرها في تتطور لم الحكومة إن - ١
 تساير حكومة وجود )أي األول بالعنصر يتعلق ما في فقول: الدستورية،

 منذ الحكومي فالجهاز الرأي هذا في تماماً نخالفكم أن يؤسفنا إلخ ..التطور.
 عاماً ثالثين من أكثر منذ له رسم الذي النمط نفس على يسير - واليزال - نشوئه

 للنقاط تطرقت ثم . الحديثة االدارية واألساليب الزمنية بالتطورات يتأثر أن دون

 بأنها ووصفتها المجال هذا في نظره وجهة الثبات الوزير بها استشهد التي
 وتناولتها ، الشعب منها يشكو التي السائدة األوضاع جوهر التمس جزئية

لتفندها. نقطة نقطة

 أفكاره عن بها يعبرالشعب ألن الكافية المالئمة الوسائل ب يسمى ما إن - ٢

 الرسالة وتفند الخيال، من ضرب هو العامة االدارة في بها ويشارك ورغباته
 رسالة ذكرته ما بخصوص فمثالً دستورية أو فاعلة الوسائل هذه أن دعوى

 أن نود التنفيذية: الهيئة رسالة تقول الحاكم مجالس عن البريطاني الوزير
 اختالفها ومدى فيها اتخذت التي القرارات وعن المجالس هذه صفة عن نتساءل

 مرة أول وهذه البالد؟ أرجاء في المنتشرة الشخصية المجالس من مجلس أي عن
 التعبير وسائل من وسيلة لتكون وجدت العظمة صاحب مجالس أن فيها نسمع
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. االدارة شؤون في الشعب هذا ومشاركة وآرائه الشعب رغبات عن

 نفسها الهيئة من البريطانية الحكومة موقف رسالتها في الهيئة واستغربت - ٣
 موقف لمعرفة عام استفتاءشعبي باجراء وطالبت "جماعة بأنها وصفتها حيث

 المذكرة من الثالث العنصر مناقشتها مجال في وذلك الهيئة، هذه من الشعب
 أن زاعمة المتاحة الدستورية المؤسسات في الشعب مساهمة عدم وهو البريطانية

 ووضعها التحقيق لجنة لمقاطعتها الموقف هذا اتخاذ في السبب هي التنفيذية الهيئة
 - المذكرة تعبير حد على - ومحاولتها والعمال العمل لجنة تشكيل سبيل في العراقيل

 وبررت الترشيح. قبول من الجديدتين االداريتين للجنتين المرشحين األشخاص منع

المذكورة. الوسائل على الدستورية صفة انطباق بعدم الهيئة موقف الرسالة

 كتابها في أبدته ما "على و رسالتها على البريطانية الحكومة الرسالة شكرت ثم
 أكثر تكون ألن ندعوها ولكننا البحرين، في السلمي والتطور بالتقدم اهتمام من

 هي الهيئة "أن لتؤكد ومضت . البحرين في القائمة األوضاع لحقيقة فهماً
 ذلك على التواقيع من األلوف عشرات لوجود البحرين لشعب الحقيقية الممثلة

 التي الدستورية الطريقة وبواقع الشعب إلى توجهه نداء لكل الكبيرة ولالستجابة
. الهيئة أعضاء بها انتخب

 الخارجية وزير اشارة مستنكرة االصالحية للحركة السلمية الطبيعة على وأكدت
باألمن. االخالل لمسألة البريطاني

 السيد ءلي السيد وهم التنفيذية الهيئة في الثمانية األعضاء الرسالة على ووقع

 علي عبد والحاج الخارج( في لغيابه آخر شخص عنه )وقع التاجر ومحسن ابراهيم،
 سعد العزيز وعبد موسى، بن ابراهيم والحاج ذيب أبو الله عبد والحاج العليوات،
الباكر. الرحمن وعبد فخرو، حسن محمد وابراهيم الشمالن،

 فيها تذكره ١٩٥٥ فبراير ٩ في الحاكم، إلى رسالة الهيئة كتبت األثناء، هذه في

 -٢٨ بتاريخ سابقة رسالة في له قدمتها التي بالمطالب وتذكره البالد تجاه بمسؤولياته
وهي: ١٩٥٤ اكتوبر

أعضاءه. الشعب ينتخب تشريعي مجلس انشاء - ١

والمدية. الجنائية األحكام تقنين - ٢

عمالية. نقابات بانشاء السماح - ٣
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عليا. استئناف محكمة انشاء - ٤

 على بناء جديدة جريدة باصدار للسماح استعدادها عن الحكومة أعلنت كما
 في هذا البحرين "صوت و القافلة جريدتي توقف بعد العليا التنفيذية الهيئة طلب
 العائلة من أفراد الغتيال خطط وجود عن الشائعات حدة فيه تصاعدت الذي الوقت

 على اللوم بتوجيه ليقوم عنف عمليات يخطط الحاكم أخ دعيج، الشيخ وأن الخليفية
 على يقترح باروز السيد السياسي، المقيم كان الذي الوقت في هذا للهيئة. ضوئها

 الرسمية االخبار نشرة جانب إلى مستقلة جريدة باصدار السماح البريطانية الخارجية
 القضايا في بالنظر المعنية الحكومية اللجنة في الهيئة أعضاء من شخصين وادخال
 مذكرة في العمالية المسألة عن عاماً تصوراً الهيئة قدمت أن بعد وذلك العمالية،

. العمال اتحاد سمته لما المتصورة واللوائح القوانين عن عبارة هي طويلة

 في نجحت أن بعد الجد محمل وحملها بالهيئة البريطانيين المسؤولين اهتمام وجاء
 هذه أن أساس على ١٩٥٥ فبراير شهر في المنامة بلدية انتخابات بمقاطعة الناس اقناع

 السياسي المقيم كان ولهذافقد .الحكومية السيطرة عن مستقلة ليست البلدية المجالس
 من بسيط قدر بقبول الحاكم اقناع بمحاولة وذلك والحاكم الهيئة يين للتوفيق يسعى

 هناك وكانت الشعبية. والمطالب الهيئة موقف لتحديد حكومته نظام على التعديل
 وتكوين التشريعي المجلس انشاء وهما مطلبين أهم من متميزة بريطانية حساسية
 وكمخرج عام. بشكل الخليج في األوضاع على أثر من لذلك لما العمالية، النقابات

 أفراده بعض ينتخب استشاري مجلس بتكوين اقتراحاً المقيم طرح فقد ذلك من
المالية. الشؤون ومنها األمور بعض في النظر صالحية له وتكون اآلخر، البعض ويعين

 على بموافقتها مارس ١ ٠ في ردت التي البريطانية للخارجية اقتراحاته وقدم
 في بالنظر المكلفة الحكومية اللجنة توسيع ومنها المذكورة، السياسي المقيم اقتراحات

 وتصبح الهيئة أعضاء من شخصين أو شخصاً لتشمل للدولة العام االداري الهيكل
 بوجود القول على قادرة البحرين حكومة وتكون استشاري بمجلس شبيهة بذلك
االصالحات. عملية في الشعب لمشاركة مشروعة وسائل

 ١٩٥٥ مارس ١٩ في البريطانية للخارجية باروز، السيد السياسي، المقيم وكتب
 بأن أخبرت قد الهيئة بأن وقال الهيئة. مع الحثيثة االتصاالت تطورات آخر لنقل

من: تكوينها يتم سوف الحكومية العمالية اللجنة

 مسؤول والثالث خليفة آل من )اثنين الحكومة عن ممثلين ثالثة - ١

بريطاني(.
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 من بريطاني أو أمريكي )شخص األعمال أصحاب عن ممثلين ثالثة - ٢
عريي(. ومقاول بحرانية شركة منأكبر وآخر البحرين، نفط شركة

 الحكومة عمال يمثل وآخر النفط، شركة يمثل )أحدهم عمال ثالثة - ٣
 كل لتمثيل الهيئة تقدمها أسماء أربعة من قائمة من الحكومة تختاره والثالث

 سكرتير بلقاء العمال( لشؤون البريطاني )الخبير اودزلي السيد قام وقد العمال(.
 والمجالس العمالية، القضايا حول النصائح بعض وقدم المشروع هذا وشرح الهيئة

 بعدم الباكر وأخبر للجئذالحكومية. سيقدمها التي العمالية والنقابات الشوروية،

 البعض ذهاب من االستفادة منه وطلب الواحدة العمالية النقابة مشروع جدوى
والتظاهرات. االضرابات عن الحديث عن والتوقف

 ولكنها الحق، لقاء في باالجماع المقترحات هذه قبلت الهيئة ان المقيم ويقول
مايلي: مارس ١ . في اودزلي السيد وأخبرت ذلك بعد موقفها غيرت

 واحد باسم القبول الحكومة على وأن اسماء أربعة تقديم ترفض إنها - ١

االخرين. الممثلين مع الحال هو كما الهيئة تقدمه
 لها بالكتابة وذلك العليا التنفيذية بالهيئة االعتراف الحكومة على أن - ٢

واحد. ممثل اسم بتقديم منها والطلب
 المتعلقة لألغراض ليس ولكن مجلسها أعضاء اختيار في مستمرة إنها - ٣

العمالية. بالقفايا

 مسألة خصوصاً الشروط هذه الهيئة تقديم بعد الموقف بمراجعة الحكومة وقامت
 الحاكم على الضغط الصحيح غير من بأن يعتقد المقيم وكان بها، الرسمي االعتراف
 للعمل قانون لوضع عمالية لجنة بتكوين قامت الحكومة ولكن بالهيئة. لالعتراف

 ابريل مطلع في أنفسهم والعمال األعمال وأصحاب الحكومة عن ممثلين من متكونة
 للتعاون كمقدمة بها الرسمي باالعتراف المطالبة في استمرت فقد الهيئة أما . ١٩٥٥

 فطلبت العريض منصور موقع من االستفادة الحكومة وحاولت العمالية. اللجنة في
 للجنة المعارضة وخفت بذلك وقام العمالية، اللجنة مع بالتعاون الهيئة اقناع منه

 والمفاوضات االتصاالت تتخلله عليه ماهو على الوضع واستمر الحكومية.
 جيداً تنظيماً للهيئة بأن يعترف السياسي المقيم وكان العمالية. المسألة حول وخصوماً

 يستهدف يكن لم ولذلك الحاجة، وقت للضغط استعماله يستطيعون العمال ين
 التابعة العمالية االستشارية اللجنة عملت فقد ولذلك المواجهة. حد إلى األمور تطوير
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 السيد البريطاني العمالي المستشار اشراف تحت عمل قانون كتابة على للحكومة
 ويدو التفيذية. الهيئة سكرتير الباكر الرحمن عبد مع اتصال على كان الذي اودزلي

 في ستشارك الهيئة بأن البريطانيين للمسؤولين تطمينات أعطى قد كان الباكر أن
جيد. عمالي قانون صياغة األخيرة استطاعت ما إذا الحكومية العمالية اللجنة

 عن وسأله غولت، السيد السياسي، المعتمد لمقابلة الباكر ذهب ابريل ٦ وفي
 كان أنه وقال قصيرة فترة قبل القاهرة إلى ذهب قد كان الذي اودزلي رجوع موعد

 يرجع حتى للهيئة تابع اتحاد أو عمالية نقابة تكوين عن يعلن لن بأنه اودزلي أخبر قد
 كان فما البحرين. إلى يعود لن اودزلي بأن انتشرت قد شائعات وكانت القاهرة. من
 بتهديد ألحد يسمح لن بأن وأخبره للباكر شديدة بلهجة تكلم أن إال المعتمد من

 الخطوات في معها التعاون )المعارضون( يرفضون الذي الوقت في البحرين، حكومة
 كمقدمة االعتراف على االصرار عن الهيئة تنازلت لقاء من أكثر وبعد . يجايةاال

 ممثلين ثالثة الختيار انتخابات ذلك أثر على وجرت العمالية، اللجنة مع للتعاون
 الختيار بابكو في االنتخابات أجريت وقد العمالية. اللجنة في أعضاء ليكونوا للعمال

 وآخر الحكومية المؤسسات في العمال ممثل النتخاب المنامة في وانتخابات واحد ممثل
 وقد ابريل ٢٦ في االنتخابات نتائج وصدرت القطاعين. هذين غير في للعمال
أسماؤهم: التالية األفراد من الجديدة العمالية اللجنة تكونت
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 السيد الخليفة، محمد بن علي الشيخ الخليفة، أحمد بن علي الشيخ

الجمارك( )مدير جي.دبليو.آر.سميث

العمال: أصحاب من
 اوجي ام. اس. السيد تاجر، كانو، محمد السيد بابكو، عن سيمث .إل.أي السيد

بناء مقاول

العمال: عن
البحرين حكومة عمال عن العلوي، أحمد السيد بن محمود السيد

بابكو عمال عن حسين السيد بن علي السيد

الباقين. العمال عن الشيراوي قاسم محمد السيد

 نشرتها في الجديد العمل قانون عن حلقات بنشر الحكومة قامت ذلك اثر على

١٩٢



 الدفاع موقع في ليست وأنها مستقلة مبادرات لديها بأن انطباعاً لتعط اآلسبوعية

باستمرار.

 يحرر كان الذي سيار علي تحريرها يرأس جريدة اصدار الحكومة سمحت كما
 الجديدة الجريدة واسم السابق. العام في الحكومة أوقفتها التي . القافلة جريدة

 تقريراللجنة ملخصان كذلك الحكومة ونشرت القافلة بدياًلعن وستكون الوطن
 تكون وبذلك الطبية، الدائرة عن الحكومية( الدوائر في بالنظر )المكلفة الحكومية

 العام. واألمن التعليم دوائر فحصت أن بعد عملها من انتهت قد المذكورة اللجنة
 التنسيق فقدان على يدل مما اللجنة تقارير في واسعة انتقادات هناك أن وواضح

 تتحول أن هي المهمة المسألة أن ويقى كامل. بشكل الحكومية وائرالد في والتخطيط
والمستشار. الحاكم يتبناها اصالحية عمل برامج إلى التقارير هذه

 ألن استمر السياسي الوضع فإن العمالي الجانب على التطور بعض حدوث ورغم

 هارولد السيد إلى رسالته في المقيم يشير ذلك وإلى تغييره، يريدوا لم البريطانيين
( بقوله:) ١٩٥٥ مايو ٩ في الخارجية بوزارة ماكميالن

 قد البحرين في السياسية الصعوبات بأن االستنتاج بمكان التسرع من إن
 الديمقراطية العملية بادخال ما غرية بتجربة نقوم الواقع في فنحن حلت.

 غير من وأن كامل، بشكل السياسية الديمقراطية عنه تغيب مجتمع في الصناعية

. القائم الدستوري بالوضع التالعب الحكمة

 العمالي الحقل في االصالحات بعض إحداث أن يعتقدون البريطانيون وكان
 اندفاع أن المقيم ويرى واألعوان. نصاراأل من الهيئة وفقدان العمال هدوء إلى سيؤدي
 اآلن حتى الشعبي: التعبير وسائل لغياب يعود إنما السياسيين العاملين لمساندة العمال

 اقتناع سهولة إلى أدى العام، التعبير وسائل وجود عدم أن هو الخطر كان فقد

. الظالمات عن للتعبير طرق لتوفير السياسي العمل بضرورة العادي االنسان

 المكلفة الحكومية اللجنة بتشجيع السياسية الحركة اضعاف يحاولون كانوا كما
 للشعور المباشرة الدواعي الزالة بعملها القيام في الحكومي االداري الجهاز في بالنظر

 كانوا كما الحكومية. الدوائر كافة ادارة بفحص وذلك الشعب، عامة لدى بالظالمة
 انشغال بأن العتقادهم همرسلي الكولونيل يدي على الشرطة جهاز الصالح يسعون

 خليفة الشيخ فاعلية وعدم فاعلية بدون الشرطة قمندان لقب يحمل الذي بلجريف
 الوضع استمرار سبباً العام، لألمن العام المدير منصب في الحاكم( عم )ابن محمد بن

١٩٣



 بلجريف نظر يلفتان السياسي والمعتمد السياسي المقيم وكان للشرطة. الضعيف
 حد على شخصية" "عوامل ل الصالحه شيئاً يعمل لم ولكنه الشرطة جهاز لوضع

المقيم. تعبير

 االضطرابات بأن البحرين في البريطانيين المسؤولين لدى متزايد قلق هناك كان

 فقد اغسطس ٢٩ و ٢٨في ذروته إلى يصل الذي العاشوراء موسم في تحدث قد

 فترة وهي سبتمبر، ٢) محرم ١٣ بعد البريطانيين ضد بمظاهرات الهيئة هددت
 في الشرطة قوة أن البريطانيين قلق من وزاد هائجة. المشاعر فيها تكون حيث صعبة

 وأن كبير، شعبي انفجار حدوث حال في عليها االعتماد يمكن ضعيفةوال البحرين
 تدخل يتطلب قد األمر أن يعني وهذا السابق. من يوليو ١ حادثة بعد سيئة سمعتها

 قوي، شرطة جهاز لتكوين همرسلي جهود فرغم مباشر. بشكل البريطانية القوات
 الوحيد الحل فإن وعليه كبيرة. اضطرابات حدوث حال مضمونافي ليس األمر فإن

 المقيم كان وإن البالد. إلى البريطانية القوات انزال هو والمستشار خليفة آل لدى
 بمصر كبير حد إلى متأثرة البحرين في السياسية الحركة بأن قناعة يزداد السياسي

 وكان الماضي. العام في انطلقت التي الجزائرية وبالثورة القاهرة، من الثورية والنداءات
 بعدم الهيئة أعضاء اقناع حاول بأنه السياسية المقيمية موظفي بعض أخبر قد الباكر

 في ينجح لم ولكنه اغسطس شهر في وزع الذي منشورهم في بريطانيا على التهجم
 آلل عداؤهم يقوم الهيئة في والسنة الشيعة من شباباً هناك أن المقيم ويعتقد ذلك.

 السفن احدى بابقاء يطالب كان فقد ولذلك (.٦بريطانيا) مع متحالفون ألنهم خليفة

البحرين. قبالة راسية البريطانية الحربية

 أعمال وأن سبتمبر ٣ السبت يوم عاماً اضرااً هناك بأن شائعات تتردد وكانت

 االمريكيين الموظفين ومنع التليفون أسالك قطع ومنها ترتكب سوف عنف

 غولت، السيد المعتمد، طلب فقد ولذلك النفط. مصفاة إلى الذهاب من واالوروبيين

 بانزال الشيخ القناع وسعى الخليج في عسكري غطاء توفير البريطانية الخارجية من

 لمدمرة من كماطلب الجفير، فيقاعدة فالمينجو لمدمرة من القوات عددمن

 فترة فيقمة ماقديحدث لمواجهة البحرين إلى الكويت من التوجه لوموند لوخ

أغسطس. ٢ ٩يوم وهو العاشوراء

 طابع ذات كانت العزاء مواكب أن فرغم يحدث، لم ذلك من شيئاً ولكن

 تذكر عنف حوادث تحدث لم أنه إال المحرم، من والعاشر التاسع يومي خالل سياسي

 العمل عدم باعالن وذلك الموقف تهدئة المعتمد حاول ولذلك اليومين. هذين في
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 في الدينيين الزعماء على عرض أن بعد وذلك مؤخراً كب الذي الجزائي بالقانون
 وبالتالي االسالمي، للقانون مالءمته عدم النجف علماء أفتى فقد والنجف. األزهر

 لجنة الحكومة عينت وقد المسلمين. لمعتقدات معارضاً مادام جدوى ذي غير فإنه
 الذين البريطانيين ضد التظاهر على عزمها الهيئة أعلنت الذي الوقت في لدراسته

المشكلة. أساس كانوا

 بل العام. الرأي على أثره المذكور الجزائي القانون ضد الجماهيري للتحالف وكان
 مقاأل اغسطس ٩ في التحرير مجلة نشرت حيث القاهرة إلى وصلت أصداءه أن
 المقال مقدمة في وجاء القادمسينفجرالشهر الذي البركان بعنوانا: صفحتين من

مايلي:

 القادم سبتمبر في الجزاء بقانون العمل في البحرين حكومة تبدأ "عندما
 غير أم مسجلة سواءاً المنظمات، كل أن على ينص القانون ثورة. تحدث فسوف

 ضد االعدام عقوبة وستكون تحل. سوف محظورة بنشاطات تقوم التي مسجلة
 المنطقة في االمبريالية الحكومات على يثورون أم الدستور، قلب على يعملون من
 راتباً البالد واردات ثلث يأخذ )الذي حمد بن سلمان الشيخ الحاكم، يهينون أو

. له( شخصياً

 ذلك منذ له المعارضة وبدأت يونية، شهر في األولى للمرة ظهر قد القانون وكان
 في شاملة أصبحت قد المعارضة هذه كانت اغسطس شهر حلول ومع الوقت،
 بأنه الشيعة يقنع لكي العاشوراء موسم قبل لدراسته لجنة بتعيين الشيخ فقام البحرين
 أصدرت الهيئة ولكن العاشوراء. مثل وقت في القانون على اعتراضهم لقبول مستعد

 خصوصاً المحرم، من العاشر بعد قوية باجراءات وهددت القانون ضد (٢٥ )رقم يانياً
 البريطاني الميزان في كانوا الذين حتى القانون، كانكلهضد العام الرأي وأن

. المعتدلون"

 ألعمال بمقاولين االستعانة على عزمها عن بابلكو اعالن ذلك مع تصادف
أجانب. للعرض تقدموا الذين المقاولين معظم وكان الصيانة،

 تفوز التي الشركات إلى بعضهم ونقل عمالها عدد تقليص كذلك واعتزمت
 قدراً يخسرون سوف بابكو من بانتقالهم أنهم وجدوا العمال ولكن الصيانة، بمشاريع

 هنا ومن بابكو، في عليهم يحصلون كانوا التي والتسهيالت المادية الحقوق من
االحتجاجات. جاءت
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 والتقى االولى، للمرة المعتمدية بزيارة الباكر الرحمن عبد قام اغسطس ٢ ٤ في
 التهجم بعدم الهيئة في رفاقه إلقناع جهده بذل قد بأنه وصرح فيها المسؤولين أحد
 هم األساسيون أنداده وكان ينجح. لم ولكنه األخير، بيانيهم في بريطانيا على

 باألفكار مشحونين وكانا لتوهما مصر من رجعا الذين سيار، وعلي المردي محمود
 للشرق البريطاني البنك موظفأفي المردي وكان الوطنية. الحركة حول الجديدة
 الجديد فرعه في القاهرة يبنك والتحق البنك ترك ولكنه بالسعودية الخبر في األوسط

 قبل من وقدكان الوطن األسبوعية تحريرالجريدة سيارفهورئيس عليأما بالخبر.
 االفريقية الشرقية الشركة في ويعمل الماضي، العام أوقفت التي القافلة ل محرراً

 بأنه قال كما تأجيلها، منه طلب ولكن للهيئة استقالته قدم بأنه الباكر قال المتحدة.
السلمية. للوسائل باستمرار يدعو كان النه الوطنية الحركة على السيطرة فقد

 لديه أن للمعتمد سميث السيد المستشار، نائب ذكر اغسطس ٣ ٠ يوم في
 سوف االضراب فإن الجزائي بالقانون العمل تأجيل أعلن إذا أنه مفادها معلومات

 ٣ في به القيام المقرر من كان الذين االضراب وألغي المعنى بذلك االعالن فتم يلغى،
 بلجريف المستشار على كامل بشكل يعتمد كان سلمان الشيخ أن المشكلة سبتمبر.

 ما وهذا البحرين، في المعروفة بالشخصيات االتصال في حتى بل القرارات اتخاذ في
 السيد المعتمد، يقول الصدد هذا وفي الوطنية. للحركة واضحاً هدفاً المستشار جعل

 أن وبعد اآلن :١٩٥٥ عام خريف في اجازة في البالد بلجريف غادر أن بعد غولت
 أنا أصبحت فقد كمستشار، يعمل سميث السيد وأصبح اجازته، في بلجريف غادر
 ذي غير سميث فالسيد عليه. أقترحها أو الحاكم عن نيابة السياسية القرارات أصنع
 لمناقشة أذهب وعندما للحاكم، شيء كل لرفع ويميل السياسية، القضابا في تجربة

 صاحبة حكومة كانت إذا أنه بمعنى أنت، تحب "كما لي: يقول الحاكم مع القضية
 النادرة الحاالت وفي ذلك.. على يوافق فإنه ما بطريقة شيء يعمل أن تريد الجاللة
 هذا وفي (.٧) خاطئ القرار يكون الغالب في فإنه بنفسه، قراراً الحاكم يأخذ عندما

 قبل من عليها ويتفق جديدة سياسة مناقشة يتم أن ما أنه يدو بلجريف: يقول الصدد
. لندن من التعليمات بسبب ساعات، بضع بعد ها تغيير يتم حتى الشيخ

 استبداد من عاماً ثالثين )ضريية( ندفع اآلن إننا المعتمد: يقول بلجريف وعن

 يترك الن باستمرار يميل الحاكم فإن جهة فمن البحرين في بلجريف تشارلز
 جهة ومن للمستشار. العمل ويترك الجاللة صاحبة حكومة تحمله كى نفسه

 شيء كل ركز حيث الواحد الرجل بادارة المتمثل بلجريف أسلوب فإن أخرى،
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 أصبح روبيات ١ ٠ بمبلغ شيكات يوقع أن عليه أن درجة إلى يديه. في أهمية له
 من المتزايد العدد مواجهة على القدرة وعدم الكفاءة عدم من درجة يومياً يظهر

. بالبحرين تعصف التي المشاكل

 ٢ ٦ رقم بيانها الهيئة أصدرت الجزائي بالقانون العمل تأجيل عن االعالن بعد
 البالد، في الدستورية الحياة بتحقيق المتمثلة األساسية بالمطالب التزامها على للتأكيد

 مذكرة إعداد بصدد أنها ذكرت كما به القيام المزمع االضراب إلغاء إلى فيه وأشارت

 مجلس انشاء مقدمتها وفي الشعبية للمطالب باالستجابة فيها تطالبها للحكومة

منتخب. تشريعي

 الخليج في السياسي المقيم كتب الحكومة على الشعبي الضغط استمرار ومع

 من موجود هو ما حول معلومات منهم يطلب البريطانية الخارجية إلى غولت السيد

 البحرين لظروف المشابهة الظروف ذات البريطانية المستعمرات في تشريعية مجالس
 . ١٩٥٥ سبتمبر ٥ في الهيئة مطالب لتحقيق رفضه أو تأيده يؤكد أن دون من

كمايلي: ملخصاً ديسمبر ٣ . في الخارجية وزارة رد وجاء

 اجراءات وفق المستعمرات ادارة في كون يشار البريطانيين المسؤولين أن - ١

للبحرين. نموذجا يعتبر ال الوضع وهذا محددة، دستورية

 دراسة ويمكن الماليو في الوضع ما إلىحد يشبه البحرين وضع إن - ٢
 لتلك الدستوري الهيكل إلى بالرجوع وذلك ذلك ضوء على عمله مايمكن

البالد.

زنجبار. في به معمول هو مما االستفادة كذلك ويمكن - ٣

 "Cyrenaica" وضع وهو البحرين في للوضع مواز وضع وهناك - ٤
 وكان الليبية. راليةالفد بعد فيما أصبحت التي ١٩٤٩ عام الموضوع ودستورها
 الداخلي الصعيد على ذاتية بحكومة تتمتع لبلد صالحاً ليكون مصمماً الدستور

 الشعور وكان والدفاع. الخارجية العالقات بشؤون البريطانية الحكومة وتقوم
 يقم لم الحاكم أن هو السياسي المقيم ومنهم البريطانيين المسؤولين لدى السائد

 لتقديم عليه للضغط حاجة هناك وأن والشعب الهيئة رغبات لتحقيق جهد بأي
 معارضاً كان المستشار أن والشك عيه. الوضع الينفجر لكي محدودة تنازالت

 يطالب السائد العام الرأي فيه كان الذي الوقت في الهيئة، لمطإلب تلبية ألي
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 على يقفان والمستشار هو بآنه يشعر نفسه الشيخ وكان االصالحات. من بالمزيد
 هذا في المقيم ويقول األخرى. الجهة على واآلخرون الشعب ويقف جهة

 للقبول عليه نضغط كنا عندما الرييع فصل خالل الحاالت احدى في الصدد
 والمستشار هو بأنه إلي اشتكى عمالية، اتحادات وتكوين للعمل قانون بادخال
 هو آخر انسان كل أن ويدو البحرين، في وحيدين أنفسهما يجدان

 البريطانية الخارجية وزارة إلى نفسها الرسالة في المقيم ويعترف <.٨> ضدهم
 آخر بمعنى )أو باالصالحات بالقبول الشيخ اقناع في البريطانية السياسة بفشل
 أقناع في اآلن حتى فشلنا "لقد الشيخ(: على ضغط بأي الحكومة قيام عدم

 التحسين مستوى على بعيدة آثار ذي ء شي بادخال مستشاريه أو الحاكم
 أهم أن ويعتقد . والبلدية الحكومية الشؤون في التمثيل مبدأ تطوير أو االداري
 فقد الحكومية، السلطات مع المباشر التعامل ضد الهيئة وقوف هو ذلك أسباب

 عدم (١٩٥٥ فبراير شهر )في المنامة في البلدية االنتخابات مقاطعتها عن نتج

 على وحتى الشعبي المستوى على الهيئة بقوة ويعترف االنتخابات. اجراء
 واحتكاكهم أسفارهم بسبب الوعي من بشيء يتمتعون الذين التجار مستوى

 أن يإمكاني أن أعتقد الحقيقة وفي المجال: هذا في ويقول األخرى. بالشعوب
 وأن منتشرة، أصبحت العام التمثيلي المجلس من لنوع الشعبية الرغبة بأن أقول
 الوقت في ولكنه . المطلب هذا لتحقيق شوطاً يقطع أن كمالحا مصلحة من

 المواقف النتقاد منبراً يكون سوف تمثيلي مجلس اي بأن يعترف نفسه
 سواءاً بريطانيا ضد قوي شعور هناك يكن لم أنه القول بصحة أعتقد البريطانية:

 البلدان هذه في التشريعية المجالس أنشئت عندما ليبيا أم األردن أم العراق في
 بأنه المستشار تلك رسالته في المقيم ويصف اآلن البحرين في الحال هو كما

 عليه. يعتمد الحاكم ألن له التعرض عدم على يصر ولكنه الحاكم(. مثل )رجعي

 خليفة. آل اسقاط إلى البالد في العامة المشاعر تؤدي أن من يخشى المقيم وكأن
 تنظيماالستطاعت أكثر كات ولو جداً، قوية اصبحت قد الشعبية المشاعر )أن

الحكومة(. اسقاط

 أحياناً. عنيفاً شكال يأخذ وقد شتى، أشكاالً يتخذ المشاعر هذه عن التعبير وكان
 منتصف في مبرحاً ضرباً ضرب للحكومة المؤيدين األشخاص أحد أن ذلك ومن

 من بالمنامة الدكاكين أحد في حوصروا للحاكم المؤيدين من عددآخر وأن سبتمبر،
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 وقد لتخليصهم)'(. الهيئة تدخلت أن بعد إال عنهم الحصار يرفع ولم الشباب قبل
 المواجهات في أدوارهم بسبب بعد ما في المحاكمة إلى األشخاص من عدد قدم

 األمور على سيطرته ألثبات السوق في الشرطة من عدد ينشر الحاكم وقام العنيفة.

سبتمبر. شهر منتصف في حدث ما تكرر ومنع

 العزيز عبد هما شخصين مع الحاكم التقى أكتوبر من األول األسبوع في
 مفاجئة خطوة في العليا التنفيذية الهيئة من ابراهيم السيد علي والسيد الشمالن
 التعليم أجهزة على لالشراف لجان تشكيل ومنها القضايا بعض حول معهما وتباحث
 ويبدو الشعب. ينتخبهم وأفراد الحكومة تعيينهم أفراد من تتكون والبلديات والصحة

 العام األمن في يإصالحات كذلك وطالبا المضمون بهذا رسالة له قدما الشخصين أن

 "ممثلي باسم الرسالة ووقعت والمدني، الجزائي القانون ومنها القانونية المحاكم وفي
؛كب")•'(.

 قوات توفير حول يدور البريطانية الدوائر في الحديث كان األثناء هذه في
 النظام أختل أو مسلحة مواجهة حدثت لو فيما الحكومة جانب إلى للتدخل بريطانية

 البحرين في البريطانية القوات انزال أن هو المشترك الرأي وكان مثالً. المنامة في
 االقتراح. بهذا ترحب لن العسكرية السلطات وأن كثيرة، مشاكل يخلق سوف
ضرورياً. وجودها يصبح عندما إال يتم أال يجب القوات انزال أن السياسيون ورأى

 وكان الخبر راديوالبحرين اذاع (١٩٥٤ اكتوبر ٦ مساء )في ايام بضعة وبعد
 صباح في الهيئة اليه دعت عام اجتماع مع ليتزامن الوقت ذلك في الخبر عن االعالن

 االجتماع ذلك في وتحدث الحسين. الستشهاد االربعين ذكرى بمناسبة التالى اليوم
 على االشراف لجان بتشكيل قراره على الحاكم وشكر الباكر عبدالرحمن العام

 لعدم االمل بخيبة شعور هناك كان ذاته الوقت في ولكن المذكورة. الحكومية الدوائر
 العام االمن اجهزة في المطلوبة لالصالحات ذكر اي على الحكومي البيان احتواء

 في يرغبون الناس وكان للحاكم. الهيئة رسالة تضمنتها التى القانونية والمحاكم
 من معقولة خبرات ذوي برجال الحاكمة العائلة من المؤهلين غير القضاة استبدال

 والمحاكم الشرطة لجهاز التعرض بعدم الحاكم اقنع بلجريف ان ويدو العائلة. خارج
 كتوبر١٢٨ في عام اجتماع عن الهيئة واعلنت جديد، من العام الرأي اثار مما

 الصالة افضل عليه عبدالله بن محمد االكرم الرسول مولد ذكرى مع ليتصادف
 االجتماع هذا في التبرعات بجمع تقوم سوف الهيئة بان يعتقد الشيخ كان والسالم.

اثناء مصر الشمالن زيارة بسبب وذلك سوفياتية. اسلحة شرائها في مصر لدعم
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 مصر في نظمت قد لمصر التبرعات لجمع حمالت وكانت لبريطانيا، زيارة من عودته
٠(١١ واالردن) والسعودية وسوريا

 من واحد يوم قبل )اي كتوبر ١٢٧ في الهيئة عن ممثلين مع الحاكم اجتمع وقد
 اي والتعليم، الصحة لجان استقالل على موافقته خالله وأعلن عقده( المزمع االجتماع

 قضاة تدريب على كذلك ووافق لها. المخصصة االموال صرف في اللجان هذه حرية
 عليه العمل كان الذي الجزائي القانون اكتمال بعد وذلك االجانب من بدال محليين
جارياً.

 مع الحاكم بتفاهم رحبوا ففيما بالغ، بتحفظ التطورات هذه البريطانيون استقبل
 الى يؤدي سوف ذلك ان من قلقهم يدون بدؤوا لجهودهم، نتيجة واعتبروه الهيئة
 في المصرين عدد يزداد ان وتوقعوا حسابهم على البالد في المصري النفوذ ازدياد

 المشرفة اللجان من كذلك قلقهم وابدوا والقضاء والخبراء والطب التعليم مجاالت
 عموالت من الحاكم نصيب في النظر في الحقاً ستبدأ وانها الحكومية الدوائر على

النفط.

 بعض هناك وكانت المذكورة، اللجان النتخابات االستعدادات وبدأت
 للنساء، التصويت حق اعطاء يجب كانت ومااذا الناخبين عمر حول االختالفات

 من عدد لعزل الجديدة االجراءات تؤدي أن من كبيرة البريطانيين خشية وكانت
 بعد الخكومة لدى االول الطبيب سنو الدكتورآر.إج.يي. مقدمتهم وفي البريطانيين،

الطبية. كفاءته لعدم ضده االحتجاجات انتشار

 وقد ، ١٩٥٦ فبراير ١٠ الجمعة يوم في التعليمية للجنة االنتخابات جرت
 قاسم محمد المؤيد، خليل الحاج وهم المطلوبة للمقاعد اشخاص ستة الهيئة رشحت

 يناير ٢ ٤ وفي عبدالعال. ابراهيم بن علي البحارنة، تقي فخرو، قاسم الشيراوي،
 مرشحين ثالثة وطرحت الوطنية الجبهة اسم تحت الهيئة لمواجهة جديد حزب طرح
 راشد وسالم البنعلي الصباح عبدالله بن احمد الفاضل، مبارك بن حامد السيد وهم

 جرت وعندما الستة. للمقاعد مرشحين تسعة هناك ان يعني ذلك فكان العبسي.
 ١٨٩٨١ ات نتخاباال تلك في صوت ) ساحقاً فوزاً الهيئة مرشحو فاز ات نتخاباال

 كل وحصل /'٠٨١ بنسبة اي شخصاً ٢٣٧٩ للتصويت المؤهلون وكان شخصاً
 حصل بينما ، ١٨٠٠٠ - ١٧٠٠٠ مابين االصوات من عدداً لهيئة ا مرشحي
صوتاً. ١٤٠٠ - ١١٠٠بين للحكومة الموالية الوطنية الجبهة مرشحو

 العالن بالهيئة حدا مما تنفيذه، في الحكومة تباطأت فقد المذكور، االتفاق ورغم
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 للجان انتخابات اجراء في بالبدء فيها طالبت عديدة منشورات عبر استيائها
 مطلبين الهيئة واضافت ذلك. تلبية تتم لم اذا محددة غير بأعمال وهددت االشراف،
 وفي العراق. من الشرطة عناصر استقدام وعدم بها الرسمي االعتراف هما جديدين

شهور. بضعة دام تأخر بعد التعليم للجنة انتخابات اجريت فبراير نهاية

 اسم طرح فقد االخرى، والقوانين الجزائي القانون في النظر اعادة وبخصوص
 ولكنه العمل، بذلك للقيام القانونية القضايا في كخبير الجنسية المصري السنهوري،

. ١٩٥٦ مايو االفيشهر البحرين الى المجيء من يتمكن لم

ومضاعفاتها للبحرين لويد سلوين زيارة
 البحرين في لويد سلوين البريطاني الخارجية وزير توقف ١٩٥٦ فبراير ٢ في
 نبأ مع للبحرين لويد زيارةسلوين تزامنت وبانكوك. كراشي إلى متوجهاً كان عندما

 وكان حسين. الملك قبل من باشا غلوب األردني، الجيش في البريطاني الضابط اقالة
 هناك وكان االجتماعية. التجمعات وأماكن السوق في الطويل للنقاش مادة الحدث
 التطور ذلك اعتبروا ألنه عام بشكل والناس العليا التنفيذية الهيئة لدى بالنصر شعور

 Personal) بلجريف المستشار، تعبير حد على البريطاني" لالستعمار "صفعة
Column) ما حدوث على ساعدت التي العوامل أحد الحدت ذلك آعتبر الذي 

 المطار من الرسمي الموكب في متوجهاً لويد سلوين كان عندما الجمعة، يومي حدث
المنامة. قصر في له أعده قد الشيخ كان الذي الغذاء حفلة إلى بالمحرق

 دون عدي وأفراد سلمان الشيخ البريطاني الخارجية وزير الستقبال المطار إلى ذهب
 المعتمد بينهم من وآخرون وموظفوه باروز برنارد السيد السياسي، والمقيم عائلته، من

 حدوث احتمال على يدل ما هناك يكن لم المستشار رواية وحسب والمستشار.
 مباراة لمشاهدة المطار إلى طريقه في وهو المستشار توقف فقد نوع. أي من اضطراب

 اللقاء مراسم وبعد بالمشاهدين مكتظا كان الذي المحرق، مدينة استاد في القدم كرة

 والشيخ السياسي والمقيم لويد سلوين يضم كان الذي كب المو توجه المطار في
 الشرطة دراجات وكانت بالجفير، البريطانية السياسية المقيمية مبنى إلى سلمان

والخلف. األمام في الموكب تصاحب

 كانت الجسر بشارع المطار شارع يربط الذي المنعطف إلى الموكب وصل وعندما
 أن ويبدو عاصفة. احتجاجية تظاهرة في الموكب انتظار في الشباب من كبيرة أعداد
 لالحتجاج وتحركوا الموكب بقدوم علموا عندما القدم كرة ملعب من خرجوا هؤالء
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 شعارات ورفعوا البريطانيين. ممثليهم طريق عن البالد في البريطانية الممارسات على

 برفس المتظاهرون وقام بلجريف. رواية حسب وبريطانيا، والمستشار لويد سلوسن ضد

بداخلها. كانوا الذين على والرمال بالحجارة وقذفوا الموكب سيارات

 هشمت فقد كبيراً. الموكب مؤخرة في كانت التي السيارات نصيب وكان

 لشركة تابعاً باصاً المتظاهرون أوقف كما منها. عدد وأعطب ومصايحها، نوافذها

 وحاولوا الموكب خلف يسير كان (00٨0) البحار وراء لما البريطانية الجوية الخطوط
 مؤخرة في كان روايته حسب )ألنه حدث بما عرف أن بعد المستشار وقام احراقه.

 الموقف على للسيطرة الشرطة من مفرزة بارسال حدث، ما حقيقة يدرك ولم الموكب

 كانوا فقد الموقف. على مسيطرين خاللها المتظاهرون كان عديدة ساعات بعد
 ويقذفونها االنجليز سيارات ينتظرون المجاورة األزقة في أو الشارع جانب على واقفين

 حدوث قبيل المنطقة في كانا الهيئة أعضاء من اثنين أن المستشار ويقول بالحجارة.

 ومن العنف. علىاستعمال فيه شجع حماسياً خطاباً ألقى أحدهم وأن االضطرابات

 في بلجريف ويقول سلفاً. المعدة العشاء وليمة على آثاره حدث ما يترك أن الطبيعي

 الحفالت أكثر كانت فقد القصر. في تلك العشاء حفلة أنسى لن "إنني الصدد هذا

 مختلفاً كان الواقع أن إال طبيعية األمور اظهار محاولة فرغم تحدياً. حضرتها التي

 هو تعرض أن قبل من يحدث لم إذ الشديد، بالحرج سلمان الشيخ شعر فقد تماماً.

 البريطانيون الضيوف أما النوع. هذا من شعبي لموقف الوزن هذا من ضيف وبصحبته
 في كانوا عندما باشا غلوب طرد نباً سماعهم بعد قلق حالة في أيضاً هم فكانوا

 التوتر حالة واستمرت المتظاهرين. أيدي على اهانة من له تعرضوا ما وبعد الطائرة

 وزير لسفر طريقة وايجاد الوضع تهدئة يحاول خاللها المستشار كان ساعات عدة
 يقبل لم ولكنه قدومه. عند له تعرض لما يتعرض أن بدون البريطاني الخارجية

 وكان التالي. اليوم صباح حتى المقيمية في للبقاء البريطاني الوفد واضطر بالمغامرة،
 ولكنهم نفسه، الطريق على الوفد رجوع األول اليوم طوال انتظروا قد المتظاهرون

 وغادر المطار إلى الوفد مر الثاني اليوم من الباكر الصباح وفي وتفرقوا. ذلك من يعسوا

البالد.

 يتعمق القلق كان التالي األسبوع وخالل البريطاني، الخارجية وزير مغادرة بعد

 باصدار الهيئة وقامت المحرق. حادثة بعد وبلجريف سلمان الشيخ من كل نفوس في
 تجاه الناس مشاعر عن تعبيراً كات وإنما لها تخطط لم أنها مؤكدة الحادثة عن اعتذار

البالد. في يحصل ما
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 الثاني اليوم في حدث مما الشديد بالحرج البحرين في البريطانيون المسؤولون شعر
 وهي التظاهرة نظمت التي للجهة احتماالت ثالثة ووضعوا ، ١٩٥٦ مارس من

(١٢كالتالي:)

المظاهرة ونظمت الحكومة خدعت قد الهيئة أن أما - ١
على الناس حرض قد فقط، واحداً شخصاً ربما أو منهم، قسماً أن أو - ٠٢

التظاهر
 تعرف متطرف، يميني اتجاه ذات تمأماً مختلفة أخرى مجموعة ن أو -٣

 قامت التي هي الحاكمة العائلة أفراد بعض من وبتوجيه الوطنية الجبهة باسم

بذللك.

 باروز( )السير السياسي المقيم يستطع لم الثالثة. االحتماالت لهذه تقييمه وفي
 التظاهرة وراء من الهيئة كانت لو ألنه األول االحتمال يستبعد أن سوى موقفه حسم

 اآلخرين، االحتمالين من أياً يستبعد لم ولكنه . تنظيماً وأكثر بكثير "أكبر لكانت
 من وليس الهيئة، ضد التحريض في رغبة الحاكمة العائلة أفراد لبعض أن يرى حيث

 لكرة مباراة وجود بسبب ولكن حجماً، أصغر لمظاهرة خططوا قد يكونوا أن المستبعد
 لم كما كبيرة. التظاهرة أصبحت فقد اليوم، ذلك في المحرق استاد على القدم

 العزيز عبد شوهد فقد التظاهرة. وراء من الهيئة أعضاء أحد يكون أن المقيم يستبعد
التظاهر. على الجماهير يحرض وهو المقيم، قول حد على الشمالن،

 أعطى فقد حدث ما بسبب الكبيرة باالهانة شعر الذي الحاكم غضب وبسبب
 اضطر ولو حتى البالد في والهدوء األمن على للحفاظ لةالكام المسؤولية لبلجريف
 المذكورة الرسالة في للمقيم ذكر بلجريف ولكن الهيئة. في الثمانية األعضاء العتقال

 لديها. كافية قوات وجود لعدم وحدها بذلك القيام تستطيع ال البحرين حكومة أن
 يؤدي سوف أفرادها بعض أو الهيئة اعتقال أن هي وعائلته الحاكم نظر وجهة وكانت

 يؤدي أن وهو احتماال'آخر هناك بأن ذكر بلجريف ولكن الكامل. نهياراال إلى بها

الشعبي. الهيجان من لمزيد االعتقال

 بسبب العنف على بالتحريض الهيئة اتهام أساس على فتقوم االعتقال فكرة أما
 حال في بأنه فيه وقالت مطالبها فيه طرحت الذي فبراير ٢ ١ في وزعته الذي المنشور

 فإننا ولذلك مضادة... باجراءات الشعب "فسيقوم لذلك الحكومة استجابة عدم
ذلك. تبعات من المسؤولين نحذر
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 يوافق لم البريطاني الرأي أن إال الهيئة، قادة اعتقال حول الطويل النقاش ورغم
 بالتأكيد وأنه االعتقال، بعد حتى تستمر سوف السياسية الحركة ألن االعتقال على

 يعتقد المقيم وكان السابقة. االضرابات من تأثيراً أكثر شامل اضراب يحدث سوف
 المناسب غير من وأن أكبر، حكومية تنازالت الى يؤدي سوف االضراب حدوث أن

 حدود ضمن مطالبها في استمرت السياسية الحركة الن البريطانية القوات استخدام
 المسؤولين يجعل سوف البريطانية القوات تدخل فإن لذلك باألضافة القانون،

 فرض بضرورة يشعرون يجعلهم وسوف الخروج، في حاال يفكرون البريطانيين
الخروج. يستطيوا لكي واسعة اصالحات

 على بالموافقة البريطانية الخارجية وزارة إلى طلباً المقيم رسالة تضمنت وقد هذا
 من واالنتقادات التعليقات إلى االستماع مهماته من استشاري مجلس بانشاء اقتراح
 بيان اصدار ثم آخر، اسم تحت العليا التنفيذية الهيئة من حتى جمعية أي من أو الناس

االقتراح. هذا بمساندة بريطاني رسمي

 وقال الشرطة. جهاز تقوية على للمستشار المقيم حث الرسالة تضمنت كما
 عليا. برواتب بريطانيين ضباط لتوظيف اقتراحات يعد العسكري مساعده بأن المقيم

 من عدد مع بحرانيين توظيف في االسترار اقترح للشرطة رجال توظيف وبشأن
 استقدام الهيئة رفضت أن بعد وسط كحل العراق من شخص ٣ . )مثالً العراقيين

.عراقين( ضباط
 بلجريف تشارلز المستشار باقالة فيه طالبت بياناً الهيئة أصدرت مارس ٣ في

 معظم ركز والذي الحاكم عليه يعتمد الذي الرئيسي والمنفذ المخطط الرجل هو الذي
 قضايا في البت تأخير سبب مما بالملفات مكتبه ضاق حتى بيده التنفيذية األمور

(١٣الناس)

 على كلياً يعترض لم ولكنه استشاري، مجلس تكوين اقتراح الحاكم رفض وقد
 منافسة أنها نظره في يعني االسم ألن اسمها تغير أن بشرط الهيئة مع عالقات اقامة

 الباكر الرحمن عبد من يطلب أن الحاكم طلب كما الحكومة. من أعلى وأنها له
 للهيئة وأن بد ال التي االضطرابات بسبب الظروف تلك في البالد خارج لى السفر

 حول الحقائق لتقصي هيئة كونت قد الحكومة وكانت نظره. وجهة حسب فيها يداً
 ما بعمل يقوم بأن الحاكم على الخليفية العائلة أصرت أن بعد المذكورة التظاهرات

(.١ ٤) الهيئة ضد

 البريطانيين المسؤولين بين نقاشاً الهيئة أعضاء باعتقال الحاكم مطالبة أثارت كما
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 بعض قدمت لالنجليز، عدائها رغم الهيئة، الن النهاية في ذلك على يوافقوا ولم
 ليس البحرين حكومة وألن الشيوعية. ضد أمنية معلومات تقديم ومنها لهم الخدمات

 على ملموس دليل وجود ولعدم االعتقال تبعات مواجهة على قادر شرطة جهاز لديها
 قواتهم تدخل في االنجليز رغبة ولعدم المحرق، اضطرابات في للهيئة واضح دور

المنطقة. في المتوترة الفترة تلك في مباشرة

١٩٥٦ مارس ١١ البلدية حادثة
 ١٩٥٦ مارس ١١ األحد يوم صباح من والربع العاشرة الساعة حوالي في

 هذه جرت البالد. في المتفجر السياسي الوضع على آثارها لها كانت حادثة حصلت
 من عادة )وهم الخضار باعة أحد كان فقد المنامة. في الخضرة سوق أمام الحادثة

 سنوات منذ معتادا كان كما الناس على لبيعها الرصيف على بضاعته يضع الفقراء(
 من وبضاعته هو يقوم ان منه وطلب )مفتش( البلدية موظفي احد فجاء عديدة،
 أغراض ينقل أن حاول بشرطي البلدية مفتش فجاء ذلك. رفض ولكنه الطريق،
 هذه في بينهما. شجار وحدث ذلك رفض البائع أن إال بالقوة، البائع خضرة صناديق

 موجودين كانوا الشرطة من لعدد التصدي وحاولوا فشيئاً شيئاً الناس تجمع األثناء
 والتجأوا السوق من قرياً كان الذي البلدية مبنى إلى فهربوا المفتش، مع بالسوق

 ضرب الذي بالشرطي يطالبون وأخذوا البلدية عند يتجمعون الناس وبدأ هناك.

 فقد شيئاً تعمل أن تستطع لم ولكنها الشرطة، من مفرزة جاءت ذلك بعد البائع.
 المتجمعين القناع الهيئة أعضاء بعض وتدخل كبيرة، بأعداد بسرعة التجمع حدث
 حاولت الظهر بعد ٣^٠٠ الساعة حوالي وفي ذلك. في ينجحوا لم ولكنهم بالتفرق
 في المحاصرون الشرطة ليستقلها البلدية باب إلى كبيرة شحن بسيارة المجيء الشرطة
فشلت. المحاولة أن إال الداخل،

 سقط الشرطة من رصاص طلقات سمعت الظهر بعد ٣,٢ , الساعة حوالي في
 الحق وقت في آخرون خمسة ومات الحال، في ميتين األقل على شخصان بسببها

 همرسلي الكولونيل الشرطة، مسؤول وذكر شخصاً. عشر خمسة حوالي وجرح
 اطالق أوامر أن يؤكد وهذا الرؤوس فوق النار باطالق أمروا الشرطة أن الحقاً

 دماءهم. يلعقون وهم الناس تفرق بعدها البريطاني. الشرطة مسؤول من صدرت النار
 أقنعت ألنها المعارضة حركة في تحول نقطة كانت النار اطالق حادثة أن شك وال

 الشعب. مطالب ضد المطاف نهاية في السلطة أسلوب هو العنف بأن الجماهير
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 وبدأت العليا، التنفيذية الهيئة ومن الناس حناجر من تنطلق الشجب صيحات وبدآت
 عن المسؤول باعتباره جديداً بعداً تأخذ بلجريف، تشارلز المستشار، بعزل المطالبة
بنفسه. جهازها يرأس التي الشرطة قبل من النار اطالق

 للتدخل البريطانية االستعدادات بدأت البلدية حادثة تلت التي الساعات في
 من قوة البحرين إلى وصلت مارس ١ ١ مساء وفي األمر. اقتضى لو فيما العسكري
 قاعدة في راسية كانت مدمرة إلى باالضافة البحرية جنود من شخصاً خمسين
 ابقاء على حرص هناك وكان التالي. اليوم في لتصل استدعيت أخرى ومدمرة الجفير.
 قوات هناك وكانت المطلوبة القوة تكتمل حتى سرياً البريطانية القوات تحرك أخبار
(.١٥للتدخل) جاهزة المحرق قاعدة في جوية

 دعوة هناك تكن ولم كاماًل، أسبوعاً واستمر التالي اليوم في شامل اضراب بدأ
 شعبي. غضب من الحادثة سببته ما بسبب حدث ولكنه لالضراب الهيئة من رسمية

 وأغلقت للعمل، يذهبوا لم الباصات سائقي ألن النفط شركة في العمال توقف فقد

 ذلك صباح وفي العاصمة. شوارع في تتجول الشرطة كانت فيما المنامة في المتاجر
 بالحجارة. الحكومية السيارات الشباب وقذف المحرق في مظاهرات هناك كانت اليوم

 البلدية، حادثة بها الشرطة عالجت التي للطريقة غضبها عن الهيئة وأعربت
 القومندان لكونه برياءاأل قتل عن مسؤوالً اعتبر الذي بلجريف ضد النقمة وتصاعدت

للشرطة. العام

 المنامة، في وخصوصاً الشوارع في الناس وتظاهر مارس ١ ٣ يوم االضراب استمر
 الشعبية المعارضة بسبب المنامة إلى المحرق من العبور الحكومية السيارات تستطع ولم

 في االوروبيين سيارات بعض حرقت كما الشوارع في حواجز وأقيمت لحركتها،
المغامة.

 كما كبيرة، درجة ومطالبها الهيئة ومع االضراب مع الشعبي التضامن وبلغ
. ١٩٥٦ مارس ١٤ في البريطانية الخارجية إلى بغداد من برقية توضحه

 من تخريياً منشوراً مارس ١ . في البحرين مطار عبر المسافرون أعطي لقد

(١٦) الطائرة. إلى الصعود قبل الجوازات مع الجوازات موظف قبل

 الموظف. طاولة على واالنجليزية، بالعربية رزمتين، في المنشورات وكانت

 وكانت . الرونيو بآلة طباعتها تم فولسكاب ونصف صفحتين في منها وكل

 أن وتدعي بلجريف، وخصوصاً البحرين في البريطاني الحكم تهاجم المنشورات
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. إليه االصغاء عدم يجب وأنه البريطانيين قبل من يدار البحرين راديو

 وضد االضراب ضد اجراءات التخاذ تسعى الحكومة كانت األثناء هذه في
 حالة في الهيئة ضد معين اجراء اتخاذ ضرورة يرى بلجريف وكان له، المنظمين
 فإنه وبالتالي سياسي اضراب أنه أساس على سليماً كان ولو حتى االضراب استمرار

 أحد أن األمر بلغ حتى مستمرة. كانت بلجريف باقالة المطالبة ولكن مشروع. غير

 ١٩٥٦ مارس ٨ في البريطانية الخارجية الى كتب المركزي بريطانيا بنك مدراء
 قي حدث ما بأن منذراً األردن في البريطانيين المصرفيين أحد من سمعه ما لهم يذكر

 وقال: الحق. وقت في البحرين في يحدث سوف باشا( غلوب )بخصوص األردن
 لم ممثالً لدينا ولكن هناك، بريطانيا مع للعالقات عاماً وقبوالً صداقة هناك "أن

 وسوف اليوم. أوضاع تناسب بصورة العالقات تلك على االبقاء قادرآعلى يعد
 من قصيرة فترة بعد أو الحاكم حياة خالل تغيير يحدث لم إذا انفجار يحدث

(.١٧موته")

 شخص تعيين منها عديدة بدائل وطرحت بلجريف بعزل المطالبة واستمرت
 اداري مجلس تكوين ومنها الشرطة قيادة عن بلجريف تنازل ومنها آخر بريطاني
بلجريف. من بدال الحاكم لمساعدة

 المدارس طالب استمر مارس ١٥ يوم وفي توقف. بدون االضراب استمر وقد
 اليوم ذلك وفي المنامة. في بالحجارة الحكومية السيارات ورمي التظاهر في والشباب

 الهيئة اسم تغيير على واتفقوا السياسي المعتمد مع الهيئة أعضاء من أربعة التقى
 األبد إلى يكون لن بقاءبلجريف بأن المعتمد كماطمأنهم بها، لالعتراف كشرط
 يذهب. أن بلجريف على وأن الواقع باألمر يقبلون بدأوا االنجليز أن ذلك من وفهموا

 بينما االضراب النهاء متحمسين والشمالن الباكر من كل كان االجتماع ذلك وفي
 انهاء على موافقين غير التاجر ومحس العليوات علي عبد االخران، الشخصان كان

االضراب.

 االضراب، أيام خالل البريطانيين والمسؤولين الهيئة بين اللقاءات استمرت وقد
 وكان الشرطة قمندان نائب أندرسون كولونيل - اللفتنانت هو االتصال عامل وكان
 المستشار سكرتير الشيراوي يوسف كان كما الباكر. الرحمن بعبد مباشرة يتصل
 مابعد في مرشحاً وكان يريطاني( جالسجو جامعة من )تخرج الجلسات يحضر

البريطانيين(. قبل من الوزراء لرئاسة
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 علي وعبد التاجر محسن من مقدم طلب الجانبين يين بحث ما ضمن من وكان
 السياسي المعتمد ولكن الشرطة جهاز في أجانب أشخاص توظيف بعدم العليوات

 الباكر عكس على مطالبهما في متشددين الشخصان هؤالء كان. كما ذلك. رفض
 حد على التنازالت واعطاء الحكومة مع للتفاهم مستعدين كانا اللذين والشمالن

 ذلك ومع ، ١٩٥٤ عام اضراب من تأثيراً أقل االضراب وكان (. المعتمد) تعبير
 النفط شركة عمال وأضرب التجارية المحالت اغلقت فقد تقرياً. الحياة شل فقد

 المدارس. وطالب والخضرة السمك وبائعوا والباصات األجرة سيارات وعمال
 بالجفير السياسية المقيمية يين ما الشارع في بالتجول البريطانية القوات وقامت

 ويبدأ مارس ١ ٦ الجمعة يوم في ينتهي أن على أخيراً واتفق هناك. البحرية والقاعدة
 بالهيئة فيه لألعتراف الحاكم مع اجتماع عقد على اتفق كما مارس ١ ٧ يوم العمل
االداري. المجلس وتعيين الحقائق تقصي لجنة وتعيين

( ٩مايلي:) على الحاكم وافق ١٩٥٦ مارس ١٦ يوم الحاكم مع اجتماع وفي

جديد. اسم تحت بالهيئة اعتراف عن واالعالن الموافقة - ١

 عامة لجنة من كجزء مارس( ١١) البلدية حادثة في التقصي لجنة اعالن - ٢
مارس. ٢ منذ حدثت التي الحوادث في للنظر

االداري. المجلس تكوين اعالن -٣

 وأشارت بلجريف يإقالة مطالبتها فيه ذكرت يانا مارس ١ ٦ في الهيئة أصدرت
 هيئة باسم األولى للمرة ووقعتها الحقائق تقصي ولجنة االضراب موضوع إلى فيه

الوطني". االتحاد

 االتفاقية على ووقعوا قصرالحاكم إلى الهيئة عن ممثلون ذهب مارس ١٨ وفي
 واللجان الهيئات كاحدى بها واعترافه الهيئة اسم تغيير على الحاكم فيها وافق التي
 الشمالن وألقى الهيئات. هذه مثل بتكوين الحكومي البيان ضوء على كونت التي

اعترافه. على الشيخ فيها شكر اللقاء ذلك في كلمة

 آل من ثالثة من ليتكون االداري المجلس تكوين عن الحاكم أعلن مارس ٢ ٠ وفي
 الله عبد هم وهؤالء سني( وآخر شيعي وشخص )بريطاني، مسؤولين وثالثة خليفة

 بن خالد الشيخ دعيج الشيخ خليفة، آل محمد بن خليفة خليفة، آل عيسى بن
 العريض، سالم العمران، أحمد سميث، جي.دبليو.آر خليفة، آل الله عبد بن محمد
عيسى. بن الله عبد الشيخ برئاسة للمجلس(. سكرتيراً وعين الشيراوي يوسف
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 - ٢ ٠ )العدد البحرين حكومة باسم اعالن في المجلس هذا مهمات وأوضح
كالتالي: وكانت التالي اليوم في صدر االداري المجلس مهمة عنوان تحت (١٩٥٦

 أوامر وتنفيذ بالجمهور واالتصال أعماله وتسهيل الحكومي الجهاز تنسيق - ١
الخارجية. والعالقات السياسية الشؤون في التدخل وعدم الحاكم

 بقرار أو المستشار أو الحاكم قبل من له المقدمة القضايا في البحث - ٢
الجمهور. من أو دائرة أية من بطلب المجلس من خاص

 كيبته وتر االداري المجلس مهمات حول والحكومة الهيئة بين خالف وحدث
 تكوين في الحاكم تباطؤ بسبب خالف حدث كما أعضائه. جميع عين حيث

 أبريل ٣ في الخصوص بهذا كتاباً للحاكم الهيئة وكتبت والتعليم، الصحة مجلس
 الهيئة، تمثلهم الذين الناس رغبات مع منسجم غير جاء االداري المجلس أن فيه ذكرت

 التي المجالس في الناس باشراك الحاكم أقرها التي للمبادى^ منافية تكوينه طريقة وأن
 لمقابلة استعدادها عدم عن رسالتها في الهيئة واعتذرت البالد، شؤون الدارة تكون

 عليها الحاكم فرد نفسه. الحاكم للقاء اسعدادها عن أعربت ولكنها االداري المجلس

يلي: بما موقفه وبرر

 ولذلك مباشرة، الناس تهم قضايا يعالجان والتعليم الصحة مجلسي إن - ١
كذلك. فليس االداري المجلس أما ئهما.أعضا اختيار في اشراكهم الممكن فمن

 أن يجب عضويته فإن وعليه للحكومة االداري بالجهاز معني االداري المجلس ان - ٢

قضايا. من لهم الحكومة ترفعه ما ليتدارسوا حكوميين مسؤولين من تكون

 للناس وسيلة هناك لتكون االداري المجلس تكوين على وافق الحاكم -إن٣
العامة. اللجان تكوين على موافقته من كجزء خالله من آرائهم عن للتعبير

 المضي على عازم وهو االصالحية البرامج على موافق الحاكم إن - ٤
منها. واحد االداري المجلس وأن بتنفيذها

 واعتبر االداري بالمجلس االلتقاء على موافقتها عدم الهيئة على الحاكم وعتب
 في الهيئة ذكرتها التي والتفاهم للتعاون الضرورية الروح مع منسجم غير ذلك

للحاكم. رسالتها

التالية: لألسباب رمضان شهر بعد عام اضراب عن حديث هناك كان ذلك أثر على

بمقابلته. قبولها وعدم االداري للمجلس الوطني االتحاد هيئة معارضة - ١
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 في التقصي لجنة نتائج اعالن بعد وخصوصا النشاط بمواصلة الشعبية المطالبة - ٢
مارس. ١ ١ حادثة

بعزله. والمطالبة بلجريف ضد الحملة تصاعد - ٣
 ما إثر على المعنويات في حاد هبوط من يعاني الشرطة جهاز كان األثناء هذه في
 الحية للذخيرة الشرطة استعمال أكدت التي البلدية، حادثة في التقصي لجنة به قامت
 طلبت أن بعد وخصوصاً الشرطة معنويات على ذلك أثر فقد ملحة، ضرورة بدون

 هنا ومن الشعب، مع مواجهة أية في الباكستانيين الضباط استعمال عدم باكستان
 دستعداباال البريطانية الحكومة يطالبون البحرين في البريطانيون المسؤولون كان

(.٢ ) الظروف تتطلب حين المباشر العسكري للتدخل

 ولحكومة البريطانيين للمسئولين قلق مصدر االضراب أن عن الحديث وكان
 حيث كثب عن االضراب موضوع يتابع البريطاني الشرطة قمندان وكان البحرين،

 األوساط في اعتقاد وساد الهيئة. لمتابعة خاص استخبارات جهاز أنشأ قد كان
 العنف من بموجة مصحوباً يكون سوف المقبل االضراب أن البحربن في البريطانية

 المستشار حياة سيطال العنف أن عن أخبار وانتشرت بحراني. شاب ٧٠٠ لها أعد
 الشرطة جهاز ضعف من تستفيد كبيرة فدائية عمليات هيئة على وسيكون بلجريف

 على للقضاء البريطانية القوات لتدخل االستعدادات تمت فقد هذا على وبناء المحلي،
الحاجة. وقت االضراات
 منشور في ذلك إلى وأشارت العسكرية، البريطانية االستعدادات تدرك الهيئة وكانت

 التقصي لجنة لدى ثبت إذا الشرطة بمحاكمة فيه طالبت ١٩٥٦ مايو شهر بداية في لها
 أن كما أشحاص. سبعة وقتلوا مكانها غير في القوة استعملوا أنهم مارس ١ ١ حادثة في

للهيئة. تنازالت أية لتقديم مستعد غير ولكنه يحدث مما قلقاً كان الحاكم

 نهاية في يتدخلوا أن عليهم أن يرون كانوا الذين البريطانيين يقلق كان ما وهذا
 السياسي، المقيم وكان الهيئة. مع يجاياال التفاهم رفضه بسبب الحاكم لحماية األمر

 أن المقرر من كان التي الهيئة مع التعامل وبطرق باألفكار الحاكم يغذي باروز، يرنارد
 بلجريف ألن االجتماع ذلك في نقاش يحدث ولكنم .٢١) مايو ٩ في بها يلنقي
 يكون أن وتقرر البريطانيين، والمسؤولين خليفة آل من عدد وكذلك حاضراً كان
الفطر. عيد بعد أي مايو ١ ٥ في اللقاء

 لدى سالح أي لسحب للقرى عام تفتيش الجراء يخططون االنجليز وكان
 مصاحبة اضطرابات حدوث حالة في تدخلهم أن يعتقدون كانوا كما الناس،
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 فرصة لهم يوفر سوف البريطانيين أوساط في عته يدور الحديث كان الذي لالضراب
الناس. من السالح سحب

 أعضائها من أربعة بحضور والهيئة لحاكم يين ١٩٥٦ ماسو ١٥في االجتماع تم
 المجالس تكوين برنامج تنفيذ على فيه االتفاق وتم ساعتين. مدة االجتماع واستمر

 نصف ويكون والتعليم الصحة مجلسي بتكوين البدء يتم أن علي المتخصصة،
 آل من أحد اليكون أن بشرط الحاكم قبل من معيناً اآلخر والنصف منتخباً أعضائهما

 المجلس مسألة في البحث يتم ولم اللجنة، رئيس األعضاء ينتخب ثم فيهما، خليفة
منتخبين. أعضاء على اليحتوي الذي االداري

 بدون ساعات، ثالث استمر مايو ٢ ٠ في كم الحا و الهيئة ين آخر اجتماع وعقد
 الهيئة مع االجتماع هذا وحضر المطروحة. المواضيع حول نتيجة أية إلى التوصل
 لقانون االستشارية الهيئة في العمال عن مثالً كان الذي الشيراوي جاسم محمد
العمالية. بالمشاكل المتعلقة القضايا من عدد االجتماع في ونوقش العمل،

 االداري مألذالجلس فيه نوقشت مايو ٢٧ في والحاكم الهيعة يين اجتماع وعقد
 الحاكم كان ينما منتخبين، أعضاء على احتوائه ضرورة على الهيئة أكدت حيث

 للمسألة التطرق الهيئة وحاولت والتعليم. الصحة مجلسي بمناقشة البدء يحاول
 إنهاء على كذلك الهيعة واحتجت للهشة. جريدة إصدار تمنع كانت التي األمنية

 االجتماع وانفض مارس، ١ ١ حادثة في التقصي لجنة قبل من التحقيق اجراءات
مهمة. اتفاقات او قرارات بدون

 فيه نوقش و والحاكم الوطني االتحاد هيئة يين آخر اجتماع عقد يونية ٣ وفي
 المنتخبين والتعليم الصحة مجلسي أعضاء حضور بعدم يتعلق ما منها القضايا من عدد

 اتفاق من نتهاءاال يتم حتى ممكن غير ذلك أن هنا الهيئة وأكدت االفتاحية، الجلسة

 اكتمل قد كان الذي التقصي لجنة تقرير إلى التطرق وتم الحاكم. وبين ينها عام
 أن على الحاكم أصر الذي االداري المجلس إلى المجتمعون تطرق كما للحاكم، وسلم

 وكانت جزئياً. فيه االنتخاب بمبداً يعمل أن قبل أعضائه تعيين على كامل عام يمر
 بجدوى مقتنعاً فكان السياسي المقيم أما أعضائه. بعض انتخاب على تصر الهيئة

 في المستشار حضور استسرار أن ويدو االداري، للمجلس آخرين شخصين انتخاب
 ولكنها ، بلجريف عزل مسألة في التداول منع قد كموالحا الهيئة بين االجتماعات

 وعدم اللقاءات بعض طول وراء السبب كانت ولربما الهيئة أعضاء أذهان في بقيت

الطرفين. من مقبولة حلول إلى المجتمعين توصل
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 مقرراً كان اجتماعاً الهيئة أجلت أن منذ والحاكم الهيئة ين االجتماعات توقفت
 آخر. موعد لتحديد بالحاكم باالتمال هي تقوم أن أساس على يونيو ٩ في عقده
 في يدور كان ما على الشعب باطالع هي تقوم أن الحكومة حاولت األثناء هذه وفي

 هيئة مع اجتمع سلمان الشيخ أن فيه جاء يونية ١ ٧ في ياناً فأصدرت االجتماعات

لي: ما منها أمور عدة بخصوص معهم وتفاوض الرفاع قصر في الوطني االتحاد

والصحة التعليم لجنتا - ١

الصحافة قانون - ٢

االداري المجلس - ٣

الحقائق تقصي لجنة - ٤

 سالغاً، ذكرنا كما األمور هذه حول االجتماعات في جاء ما الحكومة وعرضت

 باب غلق من الجدوى وأنه التفاوض في لالستمرار استعدادها فيه عرضت كما

المناقشة.
 عن اشاعات انتشرت األثناء هذه في الهدوء. من بنوع تتميز األمور استمرت

 في للحاكم كتبت أن إال لهيئة ا من كان فما البحرين، في البقاء على المستشار عزم
 االداري، المجلس في الشعب ممثلي وادخال المستشار بعزل اعالناً منه تطلب يوليو ٨

 غير اضراباً فإن أيام عشرة خالل المطالب لهذه االستجابة تتم لم ما أنه وهددت

البالد. في يعلن سوف محدود

 يستمر وأن بلجريف اقالة باعالن للهيئة التنازل عدم منه طلبوا البريطانيين ولكن

 قد الهيئة وكانت (. ) عمره من سنة يكمل حتى الحالي وضعه على االداري المجلس
 فاستمرت الجلسات، بمقاطعة والتعليم الصحة مجلسي في المنتخبين األعضاء أمرت

 المعتمد اقترح حتى الحكومة، قبل من المعينين االعضاء على مقتصرة المجلسين جلسات
 واضحاً وكان للهيئة. استفزازاً اجتماعاتهما التكون لكي المجلسين اجتماعات تجميد

 وعدم بلجريف عزل على الهيئة باصرار وذلك صعبة حالة إلى وصلت قد األمور أن

أسابيع. بضعة منذ ألعماله الشعبية المقاطعة بسبب االداري المجلس جدوى

الحقائق تقصي لجنة
 في مارس ١ ١ البلدية حادثة في الحقائق لتقصي لجنة تشكيل عن االعالن جاء

 الحاكم فيه اعترف الذي مارس ١ ٦ في والحاكم الهيئة بين عقد الذي االجتماع
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 الحكومة أصدرت نفسه اليوم في . الوطني االتحاد "هيئة هو جديد باسم بالهيئة
 القضائي المستشار جي.إل.يس، السيد ادارة تحت اللجنة تشكيل عن للناس اعالناً

 البريطانية المحكمة في القاضي مساعد مودسلي، يي.آر دبليو. والسيد البحرين لحكومة
 على والتشجيع التحريض مسؤولية في البحث اللجنة مهمات ومن بالبحرين.

 االعالن ووقع االضطرابات. هذه مع الحكومة تعامل طريقة وفي االضطرابات
البحرين. حكومة باسم بلجريف المستشار

 البلدية حادثة وهي اللجنة تقصي مجاالت مارس ١٨ في آخر اعالن وحدد
للبحرين(. البريطاني الخارجية وزير زيارة )أثناء مارس ٣و٢ يومي المحرق وحادثة

 وأعطى الحادثتين، حول بمعلوماتهم لالدالء يتقدموا بأن بالناس االعالن وأهاب
 بشهاداتهم لالدالء المواطنين من يشاؤون من الستدعاء اللجنة ألعضاء الصالحية

االضطرابات. حول
 للحاكم. تقريرها اللجنة أصدرت المستمر، البحث من أسابيع ستة حوالي وبعد

 قد البريطانيون المسؤولون وكان البحرين. اذاعة في يونية ٩ في التقرير هذا عن وأعلن
 لعوائل تعويضات بدفع يقوم أن على التقرير قراءتهم بعد البحرين معحاكم اتفقوا

 حال بالتقرير يلحق منشور في ذلك عن االعالن يتم أن على البلدية، حادثة ضحايا
التعويضات. بمسألة المتعلقة الفقرة إلغاء المستشار من طلب الحاكم ولكن نشره،

 بدون مارس ١ ١ يوم المتظاهرين على النار أطلقت الشرطة بأن التقرير وجاء
 عند حتى بل البلدية حول المتجمهرين على النار باطالق يكتفوا لم وأنهم أوامر،

 خمسة من أكثر قتلت نارية طلقة ٥٠٠ حوالي أطلقوا وأنهم القلعة، إلى رجوعهم
شخصاً. ١٢ من أكثر وجرحت أشخاص

 ساهم ما وهو الشرطة استجواب في الحقائق التقصي جهود خالل الناس وشارك
 قمندان مساعد همرسلي، البريطاني الضابط تحرك ولكن معنوياتهم. اضعاف في

 بدعم ذلك وكان الشهود، استجواب جلسات حضور من الجماهير ومنع الشرطة
 عملهم وشجب المتظاهرين إلى كذلك التقرير وتعرض (.٢٣) غولت السياسي المعتمد

للشرطة. واالستفزاز التهديد أساليب بممارسة واتهمهم

 الناس مشاعر هاجت يونية( ٩ يوم اذاعته )قبل يونيو ٨ في التقرير صدر وعندما
 من زاد وما البحارنة. من مواطنين سبعة بحياة أودت التي الشرطة تصرفات بسبب
 الطالق تلجأ قد الشرطة أن ذكر والذي بالتقرير المرفق الحكومي البيان الناس هيجان

 إلى هذا ما، منطقة في المتجمعون يتفرق لم إذا عشوائي وبشكل أوقات في النار
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 المسؤولين يين عليها متفقا كان التي التعويضات مسألة إلى التعرض عدم جانب

البحرين. وحكومة البريطانيين

يلي: ما التقرير في وجاء

 ١٦ و ٢ بين ما بالنظام المخلة الحوادث في للنظر كونت قد اللجنة أن - ١

 ١٠٦ إلى واستمعت علنية كلها جلسة ٢١ عقدت وإنها ، ١٩٥٦ مارس

شهود.
األدلة. كل تجمع ولم الشهود كل إلى تستمع لم اللجنة ان - ٢

 صباحاً ١٠ أو ٩,٣٠ الساعة صغيرة حادثة االضطرابات سبب كان - ٣

 جعل يحاول كان الذي السوق مفتش مع الخضار بائعي من عدد اختلف عندما
 بائع أن إلى األدلة وتشير السوق. مبنى إلى يبضائعهم ينتقلون الطريق في الباعة

 ه ثياب من به أمسك ولكنه بضاعته نقل الشرطي وحاول التحرك رفض الخضرة
 على ضربه الخضرة بائع أن الشرطي هذا وقال يمني، شرطي تدخل وهنا لمنعه.
 شعر نه أل وجهه على الخضرة بائع ضرب وأنه يده، في بخاتم وخدشه أنفه

 آخرين شرطة ثالثة هناك كان ولكن مسلحاً الشرطي يكن ولم . ة هانباال

 الكثيرين دفع المشهد ولكن هؤالء تدخل على دليل هناك وليس مقارع. ومعهم
 حتى هناك بقوا حيث البلدية مبنى إلى االلتجاء الشرطة هؤالء وحاول للتجمهر

والربع. الثالثة الساعة النار اطالق مابعد

 ولكن البلدية عند موجودين كانوا انذين عدد بالضبط يعرف لم - ٤
 جاء صباحاً العاشرة الساعة في معتاد. هو مما أكبر عدد هناك كان بالتأكيد
 الشرطة وكل سيارات. في شرطياً ثالثون ومعه القلعة من جبر بن سلمان المفتش

 وكانت السمك. سوق من بالقرب مواقع وأخذوا بالبنادق، مسلحين كانوا

 بتفريق للمفتش همرسلي السيد الشرطة، قمندان نائب من صدرت قد االوامر
 تفريق في سلمان المفتش ينجح لم وحينما الطريقة. تحديد بدون المتظاهرين
 قوام مجموعتان وجاءت القلعة، من معونة طلب االقناع طريق عن المتظاهرين

 حوالي هيلز والكابتن ويلسون المفتش بقيادة المكان إلى شرطياً ٣. منهما كل
 ومعهم بالبنادق أيضاً مسلحين هؤالء وكان الظهر. بعد ١٢,٣٠ الساعة
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رشاشات. بعضهم مع وكان الذخيرة،

 من وبالقرب أمام شرطي ١٠٠ حوالي هناك كان ٣, ١٥ الساعة حوالي - ٥
 هناك وكانت شخص. ٥٠ - ٤ ٠٠ من تجمهراً يواجهون البلدية مبنى

االشخاص. بعض من وللتهدئة للتحريض محاوالت

 ذلك وبعد اثنين(. )وربما صغير انفجار صوت سمع ٣,١٥ حوالي في - ٦
 اخالء في مباشر أثر له كان الشرطة من عام نار إطالق هناك كان مباشرة

والجرحى. القتلى من عدداً سبب نفسه، الوقت في ولكن الساحة،

كالتالي: هي اللجنة ومالحظات - ٧

 استلموا سواء الشرطة، قبل من النار اطالق تستدعي الظروف تكن لم أ
يستلموا لم أم أوامر

 شرطياً ٨٥ فإن المتبقية الذخيرة لفحص وطبقاً كثيراً، النار اطالق كان ب-

نارية. طلقة ٤٧٨ أطلقوا

 لم الشرطة. من جاءت بأنها الناس بعض بشهادة اللجنة تقتنع لم - ج

 مصنع من بالقرب برصاصة شخص ة باصل يتعلق لغز حل اللجنة تستطع
احمدي.

 ي ل ألحد غيرموجه الشرطة من جاء الذي النار أكثراطالق كان - د
 وحالما كبيراً. األصابات عدد لكان موجهاً الرصاص أكثر كان ولو الهواء.

 اطالق استمر ذلك ومع للتفرق، الجماهير هرعت النار، اطالق الشرطة بدأت
 كانوا العالية الرتب ذوي الشرطة من عدداً أن رغم الدقائق من عدداً الرصاص

 فترة االطالق في الشرطة بعض واستمر الرصاص. اطالق بوقف يصرخون
 طريق عن القلعة إلى طريقهم في سياراتهم في الساحة مغادرتهم بعد طويلة

حمد. وشارع برايور شارع
 الكابتن أن إلى يدل أغلبها فإن التناقض، من شيئاً يكتنفها األدلة أن رغم - ه

 لحظة البلدية مبنى داخل كانوا المقرن خليفة والمفتش ويلسون والمفتش هيلز
 في يفكر هيلز الكابتن كان ١٢,٤٥ الساعة في أنه التقرير وأضاف النار. اطالق

ذلك. من منعه همرسلي الكولونيل ولكن النار اطالق
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 ادارة حول مالحظات بعض تعطي أن واجبها من أن تشعر اللجنة أن - و

اليوم ذلك الشرطة عمليات

 متفاوتة أوقات في البلدية ساحة إلى أرسلت مجموعات ثالث هناك كان - ز

 ومدير للشرطة قمندان المستشار مع باالتفاق همرسلي الكولونيل قبل من
العام. واالمن للشرطة

 كلها الشرطة عن عاماً مسؤوالً الثالث المجموعات قادة من أي يعين لم - ح

 )مع معين موقع أخذ منه وطلب معينة أوامر أعطي هؤالء من فكل الساحة، في
 في الوقت من الكثير اضاعة في سبباً هذا وكان األوامر. بانتظار مجموعته(

القلعة. مع االتصال

 المستشار وهم متقدمين ضباط ثالثة الحرجة اللحظة في القلعة في كان - ط
همرسلي والكولونيل العام واألمن الشرطة مدير خليفة، والشيخ

 عاتق على تقع أعطيت التي واألوامر الترتيب لهذا النهائية المسؤولية - ي

 في كخبير همرسلي الكولونيل على باالعتماد مخول وهو قمندان، المستشار
 الدارة للساحة يذهب أن يجب كان الثالثة هؤالء أحد أن للجنة وييدو ارشاده.
األمور.

 همرسلي. الكولونيل هو خبرة القلعة في كانوا الذين الثالثة أكثر كان - لذ
 اطالق عن الحديث وأن خصوصاً الساحة إلى بالذهاب تخويله يمكن وكان
(.١٢,٤٥ مبكراً)الساعة كان النار

 همرسلي، الكولونيل من منصباً أعلى كانا خليفة والشيخ المستشار - ل

مارس. شهر قبل الشرطة تنظيم مسؤولية تقع وعليهما
 يوم الساحة في حدثت أنها رجل قال حادثة فحص اللجنة تستطع لم - ٩

 ٢ يوم الشرطة باستعراض السماح همرسلي الكولونيل رفض بسبب مارس ١١
 مضجعاً كان بينما أنه الرجل ويدعي أحدهم. هوية على التعرف أجل من مايو
 التعرف ويستطيع بمقراع خده أعلى في طعنه ثم الشرطة أحد رفسه مخبأ، في

الشرطي. ذلك على

 الصغيرة القضايا من ولعدد مارم، ٢ في المحرق لحادثة التقرير تعرض ثم
األخرى.
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 الشرطة عاةمرا فيه حاول بالتقرر أرفق تعليقاً هاينز البريطاني القاضي وككب
 ضد قضائية دعاوي رفع عدم باقتراح وذلك البلدية حادثة في النار أطلقوا الذين
 كذلك التقرير ألحق فقد سابقاً ذكرنا وكما ذلك. اثبات لصعوبة النار أطلقوا الذين
 بقرارات يلتزموا لم بدعوىأنهم الخضار لباعة اللوم توجيه حاول حكومي ييان

 للشرطة اللوم توجيه من وبدال الخضرة، سوقي يين الشارع في البيع بعدم البلدية
 لتوسيع الحكومة سياسة بتوضيح وذلك النار أطلقوا الذين معنويات رفع البيان حاول
 أن يجب اللوم أن على أكد كما تنظيمهم، واعادة الكوادر وتدريب الشرطة جهاز
 الناس يتظاهر عندما أنه بالقول وذلك الشرطة عمل تبرير وحاول الناس، لعموم يوجه

 أخرى مرة الرصاص يستعملون قد الشرطة هؤالء وان تفريقهم، الشرطة واجب فإن
المتجمهرين. أو المتظاهرين لتفريق

الهند وزراء رئيس زيارة
 لندن إلى طريقه في نهرو، بانديت الهند، وزراء رئيس كان يونية ٢١ يوم في

 وقد البحرين. مطار في توقف على تشتمل رحلته وكانت الكومنولث مؤتمر لحضور
 في نهرو هبوط ألن كثيراً البريطانيين والمسؤولين البحرن حكومة األمر هذا أزعج
 في الكبير التجمهر األقل على أو للتظاهر أخرى مناسبة يكون سوف البحربن مطار
 االستعمار من التحرري للموقف ورمزاً وطنياً زعيماً باعتباره الستقباله المطار

 احتفل حيث مصر، من ية البرهطان القوات انسحاب مجيئه سبق وقد البريطاني.
 العالن مناسبة نهرو. مجىء واعتبر يونية، ١٩ و ١٨ يومي بذلك البحرين شعب

 بالدهم. من البريطانيين طردوا الذين الزعماء أحد باعتباره لالستعمار المعادية المشاعر
 ممكناً يكن لم ذلك أن إال بالبحرن المرور عن الهندي الزعيم ثني البريطانيون وحاول

(.٢٤اليوم) ذلك في سيحدث مما بالقلق يشعر الحاكم وبقي

 إلى والهنود البحرانيين من اآلالف هرع يونية ٢ ١ يوم نهرو طائرة حطت وعندما
 الطائرة من الهندي الزعيم مرافقة من الشرطة تمكن بالغة وبصعوبة الستقباله، المطار

 )وكان الحاكم، عم عيسى، بن محمد الشيخ وقع األثناء هذه وفي المطار مبنى إلى
 اقالع تأخر الجموع ضغط وبسبب الزحام. بسبب األرض على عامم ٧٥ عمره

 من معظمهم شخص ١٠٠٠ من أكثر المستقبلين عدد وكان دقيقة ١ ٥ الطائرة
 الثورة مساندة عن للتعبير مدوهة الهتافات وكانت الهنود. من وبعضهم البحرانيين

 ودعم الفلسطينية القضية ودعم الفرنسيين ضد تونس في النضال و.كذلك الجزائرية
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 في الشرطة عدد لقلة نظرا كبير بدور المتظاهرين تنظيم في الهيعة وساهمت مصر.
 وتطوير الشرطة جهاز تقوية ضرورة على داللة الحادثة واعتبراالنجليز (.٢٥المطار)

 المطار! أرض داخل إلى الوصول من الجماهير تمنع حواجز ايجاد وضرورة تدريهم،
 واقترحوا يوليو، ٢٢ يوم عودته عند الهندي الزعيم طائرة توقف لمنع التحرك وبدؤوا
 طائرته ان اال ذلك اليحتمل البحرين في الوضع ألن الظهران مطار في الطائرة توقف

حوادث. بدون المتظاهرين من بعدد وقوبل أخرى مرة هبطت

بلجريف تقاعد
 واستمرار أثرها على حدثت التي ات واالضراب البلدية وحادثة المحرق حادثة بعد
 حان قد الوقت أن للبريطانيين واضحاً أصبح المستشار، بطرد الشعبية المطالبة

 وامقيم السياسي المعتمد بين البحرين داخل المشاورات بدأت لذلك. لالستجابة
 حول تدور البريطانية، الخارجية مع المشاورات وكذلك وبلجريف، والحاكم السياسي
 يشعربه بلجريف وبداً مطروحاًباستمرار، الحديث وكان . تقاعدالمستشار موضوع

 سبب هي وامقيم، المعتمد يمثلها كما البريطانية، السياسة علىأن ويصر يقاومه وراح
 والمعتمد المقيم اقتنع أن بعد معدودة، أصبحت بلجريف أيام أن اتضح ولكن األزمة،

الحكومة. أزمة لحل كخطوة بلجريف ازالة ضرورة على

 المقيم من الخارجية طلبت (،٢٦) للمقيم البريطانية الخارجية من برقية ففي
 يتقاعد كي له حان قد الوقت بأن يعتقد للحاكم.بأنه المستشار يقول أن السياسي

 اقتراح على المذكورة برقيتها في الوزارة ووافقت لذلك. االستعداد في يرغب وأنه
 عن ينيب الذي والموانئ الجمارك ضابط سميث، دبليو.آر جي. السيد بتعيين المقيم

 الشؤون على لالشراف مسؤوال الحاكم، مع عالقة له والذي ه غياب حالة في المستشار
 ذلك مع وتزامن . "سكرتيرالحكومة عنوان تحت البحرين وحكومة للحاكم المالية

 للجهاز شامل تقيم باجراء .كمينز، دبليو جي. وهو االنجليز، الخبراء أحد تكليف
 بمثل قام قد المذكور الشخص وكان البحرين. في الحكومية والمؤسسات االداري

قطر. لحكومة ذلك

 معارضة منه تبد لم سلمان، للشيخ تقاعده المستشارموضوع طرح وعندما
 الشعبية المعارضة حجم يدرك بدأ قد الحاكم أن ويدو متوقعة، كانت التي بالدرجة

 بأن عاءاالد يستطيع لكي لذلك، غطاء اليجاد مرتاحاً كان فقد ولذلك للمستشار،
 إذا ما المستشار الحاكم سأل وقد )الشيخ(. رغبته حسب تكن لم المستشار تقاعد
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 ذلك. طلبت قد البريطانية الحكومة أن أم شخصياً منه جاء قد التقاعد موضوع كان

 ولكنه البريطانية الحكومة من جاء األساسي االقتراح أن هو المستشار جواب فكان

 شخص تعيين المستشار اقترح وعندما للذهاب. االستعداد في يرغب كان شخصيا
 طريقة ذلك بعد بقيت لذلك. يصلح سميث السيد بأن الحاكم أجاب مكانه، ليقوم

بلجريف. تقاعد على الحاكم موافقة مسألة طرح

 يعلن بأن واالقتراح الحكومية والمؤسسات االداري النظام تقييم موضوع أما

 مجرد بأن وقال الحاكم رفضه فقد تقاعده، ضوء في ذلك ضرورة عن بلجريف

 أن يعني االجازة من عودته بعد أعلى منصب إلى سميث السيد ترقية عن االعالن

بلجريف. موقع في تغييرا هناك

 هذه مناقشة تمت ، ١٩٥٦ يونية ٧ في والحاكم وامقيم المعتمد يين لقاء وفي
 سميث السيد ترقية عن اعالن أي اصدار يرفض الشيخ وكان أخرى. مرة القضايا
 تصدر أن بعد الحقاً ذلك يتم بأن السياسي المقيم اقتراح على وافق ولكنه حاآل

 اعتراض هناك وكان مارس. ١١و مارس ٢ اضطرابات حقائق بتقصي المكلفة اللجنة

 في النظر باعادة االقتراح على المالية دائرة مدير العلوي، محمود السيد قبل من آخر
دائرته. شؤون بالتحديد يعني ذلك أن يعتقد ألنه الحكومي الجهاز

 يونية ٩ في بلجريف، تشارلز المستشار، أعلن الصعوبات، هذه على وللتغلب

التالي: البيان

 سوف والموانئ الجمارك ضابط سميث،ام.يي.إي. جي.دبليو.آر السيد "إن

 "سكرتير مهمات يستلم سوف عودته وبعد يونية، ١٦ في اجازة في يذهب

. الحكومة

 دائرة مدير العلوي، محمود والسيد هو سيقوم بريطانيا، في وجوده وخالل

 دائرة في محمود السيد مع للعمل جدد موظفين لتوظيف الترتيبات بوضع المالية
. االداري الجهاز في النظر اعادة مسألة الخبراء أحد مع يناقشان وسوف المالية

 لجنة تقرير الحكومة يونية،أصدرت ٨ في االعالن.أي ذلك من واحد يوم وقبل

 الشرطة أطلقت )التي مارس ١و مارس ٢ حادثتي في للنظر أنشأتها التي التحقيق

 يشير هاينز تعليق وكان هاينز. القاضي وتعليقات تعليقاتها مع الناس( على النار فيها
 لعدم المحاكمة إلى النار. أطلقوا الذين الشرطة من أي تقديم المناسب غير من أنه الى

 ينوون كانا أنهم أو المتظاهرين قتل أو لجرح النار أطلقت الشرطة أن على دليل وجود
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 يتفرق لم إذا مستقبالً النار اطالق في الحق للشرطة أن ذلك من الناس وفهم ذلك.
المتظاهرون.

 بلجريف لسان على المسألة لتلك توضيحاً البحرين راديو أذاع التالي اليوم وفي
 تقديم على الحاكم عزم الراديو ذكر كما عادة. النار تطلق ال الشرطة أن فيه قال

مارس. ١ ١ حادثة ضحايا لعوائل تعويضات

 ذلك رفض أنه إال التحقيق، لجنة بتقرر الحاكم تصريح يلحق أن يفترض وكان
 في اللغط ساد فقد ولذلك حدث. عما بالمسؤولية اعتراف بأنها تفهم قد ألنها

 المحاكمة، إلى المتظاهرين على النار أطلقوا الذين الشرطة تقديم ضرورة حول األوساط
 موظفي ألحد الشمالن العزيز عبد وذكر الموضوع، تالشى أيام بضعة بعد ولكن

التحقق. لجنة تقرير اصدار أثر على باضراب القيام التعتزم الهيئة أن السياسية المقيمية

 تقصي لجنة تقرير حول الخاص تقريرها يوليو ٢٦ في الوطني تحاداال هيئة وأصدرت
 التقربر في جاء ما دحض فيه حاولت البلدية حادثة حول مفصالً تقريراً وكان الحقائق
 ووصف البلدية، أمام تجمعوا الذين المواطنين على يقع الالئحة من جزء أن من الرسمي
 من النار اطالق حتى الخضرة بائع و الشرطي ين الحادثة بداية من البلدية أمام العام الوضع

 وجهة ارفقت )الذي هاينز البريطاني للقاضي تعرض كما الجماهير، على الشرطة قبل
 سببت فقد وللتنويه (.٢٧العدالة) وعدم باالنحياز واتهمه األساسي( التقرير مع نظره

 يدي أن فيه اليفترض ألنه البريطانية األوساط في حتى هاينزلغطاً القاضي نظر وجهة
 وزارة أن بل كقاض، لياده منافب ذلك ألن البحرين لحكومة النوع هذا من نظر وجهة

 كما المستقبل في النوع هذا من قضايا في هاينتز تدخل عدم طبت البريطانية الخارجية
 عند بالتقرير أرفقت التي الحكومية المالحظات من كبير استياء عن الهيئة تقرير أعرب

كالتالي: هي أربعة استنتاجات التقرير ذكر ثم صدوره.

 في وفشلت الشرطة جهاز تنظيم اعادة مسألة تجاهلت الحكومة إن - ١

 وهي ١٩٥٦ مارس ١١ و ١٩٥٤ يوليو ١ حادثة في النظر على االشراف
التقصير. هذا عن قانونيا مسؤولة

كثيراً. تدهور قد الشرطة قوات مستوى إن - ٢

جيدة. فعالية ذات الحقائق تقصي هيئة تكن لم - ٣

 تكن لم الحقائق تقصي هيئة قرارات على هاينز القاضي مالحظات إن - ٤

حيادية.
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 مخيبة كانت الحقائق تقصي لجنة قرار على الحكومة تعليقات إن - ٥
 الحكومية اآللة اصالح مسألة في ملحة أصبحت التي للضرورة بالنظر لآلمال،

ومتكررة. مبررة غير مجازر بعد كريماً شعباً يناسب كما

 أخبروه ولكنهم يونية ١ ٠ يوم بالحاكم الهيئة أعضاء يلتقي أن المقرر من وكان
 عدة النقاش موضع كانت التي الدستورية القضايا لمناقشة لقاءه يستطيوا لم بأنهم

اسابيع.
 من كشافة فرقة انشاء يتضمن يونية .٤ في بياتاً أصدرت قد الهيئة وكانت

مايلي: اهدافها

المعسكرات. وادارة الخشنة الحياة على الشباب تدريب - ١
األولية. االسعافات على الشباب تدريب - ٢

الحرائق. مكافحة على الشباب تدريب - ٣
ومخاطرها. الحياة صعوبات لمواجهة جسدياً السليم الشباب بناء - ٤

والمدن. القرى في واالجتماعية الصحية المشاكل حول الوعي نشر - ٥
األمية. على .القضاء ٦

 شهري، واشتراك الدخول اشتراك دفع بعد يتم فكان الكشافة في االشتراك أما
عاماً. ١ ٦ عن عمره يقل ال عربياً بالطلب المتقدم يكون وأن

 ذكرى الحياء يونية ١ ٥ في المساجد أحد في كبيراً اجتماعاً الهيئة عقدت
 النار الشرطة عليهم أطلق أن بعد أشخاص أربعة فيها قتل التي ١٩٥٤ يوليو ١ حادثة

 العزيز عبد ينهم من كان حماسية، كلمات الناس من عدد وألقى القلعة. عند
 أدلة وجود عدم عن ذكرته ما وخصوصاً التحقيق "لجنة تقرير انتقد الذي الشمالن

 ولكنه البحرين لحاكم والءه وأكد للحكومة. النار باطالق قاموا الذين الشرطة لتقدم
 لم المفاوضات هذه ألن معه المفاوضات استمرار جدوى بعدم تشعر الهيئة بأن قال

اآلن. حتى شيء عن تسفر

 هيئة مع أجريت التي المحادثات حول بياناً الحكومة أصدرت يونية ١ ٧ في
 الموافقة تتم أن على تصر الهيئة وكانت مؤخراً. الهيئة أوقفتها والتي الوطني االتحاد

 القضابا وكانت االخر. البعض دون بعضها على وليس مجتمعة مطالبها كل على
 وتعديالت والتعليم، الصحة مجالس عضوية تشمل الطرفين بين للمناقشة المطروحة

 نوعاً أن ورغم التحقيق. لجنة ونتائج االداري المجلس وعضوية الحالي، الصحافة قانون
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 تصر كانت الهيئة أن إال األولى، المسألة حول إليه التوصل تم قد كان االتفاق من
 فيه شرحت بيانا الهيئة أصدرت يوليو ٦ وفي مجتمعة. المطالب على الموافقة على

المفاوضات. توقف أسباب

 القوات انسحاب باكتمال االحتفال الهيئة قررت يونية ١٩و ١٨ يومي في

 اشارات برفع والباصات التاكسي سيارات قامت السويس. قناة منطقة من البريطانية
 البيوت. من كثير على مشابهة أعالم رفعت كما المصرية، الثورية باأللوان وأعالم

 ولم المحرق. في مفتوحة ساحات في احتفاالت أقيمت اليومين هذين مساء وفي

عنف. حوادث أية تحدث

 ستقدم بأنها فيه قالت ٦١ رقم بيانها الوطني االتحاد هيئة أصدرت يوليو ٩ في
 خدمات وانهاء االداري المجلس في الشعب عن ممثلين ادخال للحاكم، طلبين

 لهذين ةستجاباال تتم لم إذا بأنه البيان وهدد بلجريف تشارلز البريطاني، المستشار
 االداري المجلس بمقاطعة البيان وطالب عام. اضراب اعالن يتم فسوف الطلبين،

 لطلب االمتجاة تمت وقد الحكومية. اللجان وكل والتعليم الصحة ومجلسي
والهيئات. المجالس في الرسميين غير األعضاء قبل من المقاطعة

 اقتصار منها عوامل عدة من منطلقة االداري للمجلس الهيئة معارضة وكانت
 قد المجلس وكان الرسمين. من آخرين ادخال وعدم عائلته أفراد على الحاكم تعيينات

 المستشار موقف أزعج .وقد القضايا من عدد في السياسي المعتمد تعبير حد على نجح
 ١٩٥٦ أغسطس ٣١ في للمقيم رسالته في عنهما فكتب السياسي المعتمد والحاكم

يلي: ما

 البحرين، في الطويلة اقامته بسبب بلجريف، تشارلز السير أن أعتقد إنني
 النظر ووجهات التفكير طريقة حيث من نفسها الشيخ عادات ثقافته،أخذ ورغم
 هذه من نفهمه الذي بالمعنى مثقفاً ليس الشيخ أن رغم نفسه( العمر في )وهما

 لم أنه أعتقد وإنني فقط، رؤيته يريد ما يرى تشارلز السير يجعل وهذا الكلمة.
 الخارجية. وزير رسالة رأى حتى جداً قريياً أصبح قد تقاعده أن حقيقة يقبل

 الذهاب عليه أن قررت الجاللة صاحبة حكومة أن حقيقة يقبل لم فهو كذلك
 الحقيقة وفي ممكن. وقت أسرع في وإنما بنفسه هو يختاره الذي الوقت في ليس
 النظر وجهة من القضية على يحكم أنه ييدو األسف، مع تشارلز، السير فإن

. الشخصية راحته تالئم التي
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 هادئة االوضاع كانت عندما اغسطس ١٣ في بلجريف تقاعد عن االعالن جاء
 استثارة با اداري منشور في وجاء الداخلي. الوضع صعيد على نسبياً البحرين في

مايلي: ١٩٥٦ اغسطس ١٣ بتاريخ

 وقد البحرين. حكومة من استقالته قبول الحاكم من المستشار طلب لقد
 مهماته بتسليم المستشار يقوم وسوف تردد. بعد الطلب هذا على الحاكم وافق

 جاء كما جديدة ادارة المسؤويات تتسلم حالماً المقبل العام من األول النصف في

 ووقع . التقاعد قبل اجازة في يذهب وسوف ، ١٩٥٦ يونية ٩ اعالن في
بنفسه. بلجريف )التعميم( المنشور

 العالمية السياسية الساحة على يجري كان لما مشدودة الناس أنظار كانت ولكن
 فقد ذلك ومع منها. الناصر عبد جمال وموقف السويس قناة قضية بخصوص

 مظلم عهد انتهاء يعني كان ألنه بالغ شعبي بارتياح المستشار تقاعد خبر استقبل
 اعالن لتوقيت وكان بالمتقبل. واألمل التفاؤل من قدراً يحمل عهد وابتداء طويل
 ١٧ و ١٦) المحرم من والعاشر التاسع يومي قبيل ذلك جاء فقد معينة، أهمية الخبر

 بسبب نسبي بهدوء تتسم اليومين هذين في العزائية المواكب جعل مما اغسطس(
 المسؤولون يتوقعها لم درجة إلى المسيرأت في النظام وساد بالخبر، الناس غبطة

 ١ ٦ الخميس يوم عام اضراب إلى دعت قد الوطني االتحاد هيئة وكانت البريطانيون
 محرم من التاسع بمناسبة أساساً عطلة يوم اليوم ذلك وكان مصر، لمساندة اغسطس

 كما مصر أعالم اليوم ذلك في ترفع ولم معطلة، واألعمال المحالت معظم كان حيث

 ما عكس على ذلك وكان المذكورة. الدينية للمناسبة مصادفتها بسبب العادة هي
 في وشوهدت القناة، اخالء بمناسبة المظاهرات ت خرج حيث يونية ١ ٩ يوم حدث

 قبيل كونتها قد الهيئة كانت التي الكشافة فرقة األولى للمرة اغسطس ١ ٦ اضراب

 وفي اليوم. ذلك صباح في السيارات يستقل الكشافة بعض وكان عديدة. شهور
 هؤالء وكان سابقون. شرطة ومعها والمحرق المنامة في تتجول منهم فرق كات العصر

 مصر لمساندة الهيئة إليه دعت كبير اجتماع في يومين ذلك قبل ظهروا قد الكشافة
الثالثاء. يوم في القصاب( مأتم )قرب الخواجة مسجد في

 حوالي وعددهم عرية، وغترة الخاكي من بدالت يرتدون الكشافة وكان
 التي الكبيرة االحتفاالت في الظهور على مسؤولياتهم واقتصرت شخصا، خمسين
 ظهروا لو فيما الكشافة لهؤالء التصدي ينوي المستشار وكان تنظمها. الهيئة كانت

 تصعيد من حذره السياسي المعتمد ولكن المحرم، من والعاشر التاسع يومي بقوة
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 ذلك وأن خصوصاً مشكلة، أية في الكشافة هؤالء وجود يتسبب لم طالماً الموقف
 المناسبة بسبب هائجة العامة المشاعر تكون وقت في الشرطة تدخل يستدعي سوف

 'جيئاً الكشافة واعتبروا العاشوراء يومي بعد موقفهم غيروا االنجليز ولكن الدينية.
 وأمروا والمحرق، المنامة فيكلمن الناس وعبور المرور ينظمون بدأوا ألنهم خاصاً

 وأعطي وضع قد القانون هذا وكان . العام النظام قانون باستعمال البحرين حكومة
 أعلن فعندما لذلك و به، علم على الهيئة تكن ولم الحاجة، وقت به للعمل للشرطة

كثيراً. الهيئة أعضاء دهش اغسطس ٢ . بهفي العمل على الحكومة عزم عن

 وفي عاجال، اجتماعاً وطلب السياسية بالمقيمية الشمالن العزيز عبد اتصل
 نقاش وحدث االستفزازية الحكومة خطوة من استغرابه الشمالن أبدى االجتماع

 وأكد . الكشاف تعريف حول المقيمية مسؤولي وبعض الشمالن بين طويل
 استاءت وقد الكشافة. لفرق التصدي في الحكومة جانب إلى وقوفهم البريطانيون

 فيه وهددت أهدافهم، ونبل الكشافة شرعية مؤكدة منشوراً وأصدرت كثيراً الهيئة
 الصدد، هذا في أخرى حادثة وحدثت للكشافة. الدولية المنظمة إلى القضية برفع

 التحقا قد كان شابين من الكشافة زي بنزع شخصياً بلجريف قام عندما وذلك
 الكشافة موضوع وتراجع كبيرة. اجتماعية بلبلة أحدث مما وحرقها الهيئة، بكشافة

 الضباط من جديد بعدد زودت قد الشرطة أن الهيئة أدركت عندما فشيئاً شيئاً

 الفرق تحدي عن كثيرة قصص هناك وكانت الموقف. تطورات لمواجهة البريطانيين
أخرى. شجاعة ومواقف للشرطة الكشفية

 عدم منها الداخلية المشاكل يبعض الفترة تلك في تمر كانت الهيئة أن ويدو
 بعض في ارتياح عدم بوادر هناك كانت ولربما نشاطاتها. لدعم الكافية األموال وجود

 في تعهده أمرلم وهو االضراات، تكرر من واالنجليز الحكومة ضغط بسبب األوساط

 خطيرة الوقت ذلك حتى المؤشرات تلك تكن فلم ذلك ومع طويل، منذ البحرين
 المد موجة تصاعد مع وخصوصاً البالد في األولى القوة بقيت فقد الهيئة، وضع على

 في االستعمارية المصالح تصفية يستهدف كان الذي المد ذلك العالم، في الثوري
 المؤشرات تلك على يراهن كان االنجليز من بتوجيه الحاكم، ولعل المستعمرة. البلدان

 به هددت الذي االضراب ومنها باالضرابات الهيئة بتهديدات االهتمام لعدم دفعه مما
 في االداري المجلس وتعديل بلجريف بعزل لمطالبها الرضوخ عدم على لالحتجاج

 عد سيارب تحرعرهاعلي يرأسي التيكانت الوطن وايقافصحيفة شهريوليوالسابق،
 وعلى السعودية على خفيفاً هجوماً تضمن الذي يونية ٢ ٩ في عددها صدور
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 ٢ ٤ في منها األول العدد صدور بعد الشعلة جريدة ايقافه وكذلك االنجليز،
 المقيمية في المعلومات مركز وعلى العراق على تهجم فيه مقال بسبب اغسطس
الكشافة. حول العام النظام قانون تطبيق وكذلك عام، بشكل االنجليز وعلى السياسية

 البرامج على جوهرية تعديالت ألجراء االنجليز، من بأمر الحكومة، توجهت كما
 النظر وجهة وإن لمصر، منحازة يعتبرونها كانوا االنجليز ألن االذاعة في األخبارية

 نظر في األخبار، محرر ألن االنجليز مصالح وضد مصر لصالح عام بشكل كانت
أخيراً. منصبه من أقيل وقد مصر. مع متعاطف االنجليز،

 الهيئة، الضعاف الزمن عامل على يراهن األثناء هذه في البريطاني المعتمد كان
 هذا على المعتمد وشجع وأهدافها، الهيئة عن فشيئاً شيئاً يتعد سوف العام الرأي وإن

منها: األمور بعض االعتقاد

 البداء السياسي للمقيم العريض ومنصور فخرو أحمد من كل تقدم - ١
 على الراهن الوضع استمرار أن أساس على والهيئة الحكومة يين للتوسط همااستعداد

 على مماثلة بوساطة قاما قد الشخصان هذان وكان البالد. صالح في ليس عليه هو ما
 . الشعب أبناء من أربعة قتل عندما ١٩٥٤ يوليو في القلعة أمام النار اطالق حادثة أثر

 والقبول ذلك استغالل بامكانها وإن الكثير أنجزت قد الهيئة أن هو رأيهما وكان
 يعد اصبح الطريق ذلك سلوكها عدم وإن الفرصة، تضييع من بدال وسط بحلول
 ذوي االشخاص يين التوجه هذا نشر على الشخصين المقيم شجع وقد عنها. البعض
 أجل من والعمل الحكومة مع بالتعاون الهيئة باقناع يقوموا لكي البالد في النفوذ

والمظاهرات. باالصرابات الناس راج" من بدالً والتقدم السلمي التطوسر

 مطلع في للمقيم ثانية بزيارة فخرو وأحمد العريض منصور من كل وقدقام
 سكرتير بمهام يقوم كان الذي الشمالن، العزيز عبد مع تحدثا بأنهما وأخبراه سبتمبر
 وإنهما قوية بلهجة الباكر الرحمن عبد غياب في الوطني االتحاد لهيئة التنفيذية اللجنة

 التي الدستورية والتسهيالت المؤسسات من لالستفادة الهيئة تسعى أن منه طلبا
 يناقش سوف بأنه لهما وقال الزامي غير باسلوب الشمالن أجاب البالد. في تحققت
 الهيئة أعضاء بأن وأخبرهما إليهما عاد أيام بضعة وبعد الهيئة. أعضاء بقية مع المسألة

 كان إذا عما فخرو أحمد سأله وعندما ذكراه. الذي المنهج سلوك على موافقين غير
 أجاب البحرين حكومة اسقاط في أو تدريجي دستوري تقدم تحقيق في يرغب

 لوتنحى في ممكن ذلك وأن األمر، إذااقتضى الحكومة السقاط مستعد بأنه الشمالن

فقط. ساعة عشرة اثني لمدة ناحية البريطانيون
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 فقد مصر. تجاه وقطر والكويت السعودية من كل حكومات مواقف اتضاح - ٢
 جمال الرئيس مواقف وبالذات المصري الموقف تساند الحكومات هذه أن يعتقد كان
 تصبح سوف المواقف وهذه كذلك. ليست مواقفها أن اتضح ولكن الناصر، عبد

 مطالب بوجه والثبات الصمود على خطه في يسير ولمن للحاكم تشجيع عوامل
حالياً. به تحظى الذي الدعم تخسر سوف النهاية في الهيئة وأن الهيئة،

 ايرانية أصول من المواطنين من عدد اقناع في االنجليز محاوالت نجحت - ٣
ذلك. على فوافق مصالحهم، تحمي هيئة بتكوين والمطالبة الشيخ إلى بالذهاب

 فصل صعيد على تطور حدوث تعكس التطورات هذه أن يرون االنجليز وكان
 وفي الحكومة. جانب إلى والوقوف المعارضة حركة عن الشعبية القطاعات بعض
 في بعيداً ذهبوا قد منها أفراداً أو الهيئة، أن يرون البريطانيون كان نفسه الوقت

 نحو العمل سياسة عن الهيئة تخلي من قلقين )البريطانيون( وأصبحوا التطرف،
 فصل كيفية في يفكرون البريطانيون وأصبح التدريجي. الدستوري التطور

 التمتع على الحكومة حمل وكيفية الهيئة، في المتطرفين عن المعتدلة االتجاهات
 االساس هذا وعلى للهيئة. المتطرفة الفلسفة عن الخطير التعبير لمنع كافيتين وقوة يإرادة
 الناس ثقة اعادة بواسطتها يمكن التي الوسائل حول ينصب البريطانيون تفكير كان

 لضرب لعام النظام قانون استعمال ويعتبرون للهيئة التصدي الحكومةعلى بقدرة
(.٢٨االتجاه) هذا في مناسبة خطوة الهيئة كشافة

 قبل من االنجازات بعض اظهار في نفسه الوقت في يرغبون البريطانيون كان كما
 والذي فترة منذ قائماً عليه العمل كان الذي الجزائي القانون كمالا مثل الحكومة

 المجلس كان التي المهمات بعض انجاز ومثل القاهرة في عليه يعمل السنهوري كان
 تنجز لم انهما يعتقدون وكانوا الصيفية. لالجازة جلساته رفع قبل يناقشها االداري
 الموقف تخسر سوف البالد في المعتدلة العناصر فإن واالدارية القضائية المهمات
االضطراب. ألحداث جديد من تتحرك سوف التي المتطرفة العناصر لصالح

 الذين البحرانيين مع المنطق من جديداً نمطاً يستعملون معه والعاملون المقيم ودأ

 رسالته في المقيم لخصه الذي الجديد الموقف عليهم ويطرحون معهم، يلتقون
 نظرنا، وجهة وبخصوص فيها: قال لتي ١٩٥٦ سبتمبر ٩ في البريطانية للخارجية

 في كنا أننا نقول ألن البحرايين مع لقاء فرصة كل ننتهز بدأنا عندي والموظفين فإنني
 ينهم التوسط في وساعدنا الوطني االتحاد هيئة أهداف من عدد مع نتعاطف الماضي

 مقتنعين اآلن أصبحنا ولكننا معقول، دستوري تقدم أجل من البحرين حكومة وبين
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 أثر على المتوقعة االدارية للتطورات باالضافة عليها، الموافقة تمت التي االجراءات بأن

 االداري الجهاز عن موسع تقرير باعداد كلف قد كان )الذي كامينز مهمة انتهاء

 يمثل ذلك كل النجازها. السنهوري يعمل التي القضائية واالصالحات البحرين( في
 تعاطف أي لدينا فليس الظروف هذه وفي اليوم. للبحرين التطور من معقولة مرحلة

 حكومة نساند ونحن متوفر. هو مما يستفيدوا أن قبل أكبر بخطوات الهيئة مطالبة مع

 لتقديم فرصة كل وننتهز المعقولة، غير التكتيكات بهذه القبول رفضها في البحرين
 بتقديم الهيئة مطالبة لمقاومة معاً للوقوف الوسطى الطبقة وأبناء للتجار النصح

مقبلة". اضراات أية في والمشاركة مالية مساعدات

 الشعب وقوف اتضح أن بعد تبلورت التي الواضحة السياسة هذه ورغم

 السويس، قناة يخص ما في وخصوصاً المنطقة في البريطانية السياسات ضد البحراني

 تطور باتجاه التنبؤ على قادرين غير البحرين في البريطانيون المسؤولون بقي فقد
 حدوث بسبب إما البحرين في األمني الوضع يتعقد أن يتوقعون وكانوا األحداث.

 من الباكر الرحمن عبد عودة بسبب أو السويس قناة وضع على خطيرة تطورات
 أو المعارض، لموقعها االجار العادة قوي عمل على الهيئة أقدمت لو فيما أو الخارج،

 وضعوا ولذلك األسباب. من لسبب الشعب وأبناء الشرطة بين مصادمة أثر على

 للتدخل البريطانية القوات اعداد ومنها االحتماالت، هذه لمواجهة العديدة الخطط
 في قيادتها لضرب األجواء وهيأوا للهيئة عداءاً أكثر البريطانيون وبدأ الحاجة. وقت

مواتية. فرصة أول

 من كبير عدد واستقبله سبتمبر ٢٧ في الخارج من الباكر الرحمن عبد رجع
 يسعى سوف إنه الناس من عدداً وأخبر خطاب. أي يلق لم ولكنه المطار في الناس

 عائلته أفراد من وعدد الحاكم وكان الهيئة، أوساط في االعتدال نحو ضغط لممارسة

 المقيم ولكن أخرى. مرة تسفيره ثم ومن أيام بضعة الباكر اعتقال نحو يميلون

 األمور كانت وقت في كبيرة تطورات تحدث ال لكي التريث يرى كان البريطاني

 في هذا اكتوبر. ١٨ في )ص( األكرم الرسول مولد بانتظار نسبي، هدوء نحو تتجه

(.٢ ٩) التشدد من بدالً وسط خط عن يتحدثون التجار بعض فيه كان الذي الوقت

 بن الحسين االمام الستشهاد األربعين بمناسبة كبير احتفال أقيم سبيمبر ٢ ٦ في

 إلى أشار الذي الشمالن العزيز عبد فيه الرئيسي المتحدث وكان السالم. عليه علي

 لعدم كذلك وأشار للبحرين، الجزائي القانون العداد القانوني الخبير وصول تأخر

 اللجان مع التعاون عدم إلى ودعا الصحافة، على الضغط وإلى أكفاء قضاة توظيف
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 وحضر ابراهيم، السيد علي السيد أيضاً االجتماع في تحدث كما الحكومية.
 كتوبر١١٧ في )ص( الرسول مولد احتفال جاء ثم شخص. ألف من أكثر االجتماع

 الحكومات أن إلى مشيراً لبالد الباكرمستعرض^فيهأوضاع ومحدثفيهعبدالرحمن
 ال وأنه سلمية الحركة أن على أيضاً وأكد الوطنية. الحركة تساند العربية والشعوب

 القضايا من عدد إلى فيه وأشار بالعنف. المتمثلة المييانية األعمال على يوافق
 أن في أمله عن أعرب كما وغيرها. البريطاني والموقف الحكومية الهيعات كمقاطعة
الحاكم. مع حوارها الهيئة تستأنف

الهيئة قصة من األخير الفصل
 هدأت واكتوبر سبتمبر شهري خالل جرت التي الدينية االحتفاالت بعد

 البارزة والشخصيات الحكومة بين االتماالت عنه تتمخض ما بانتظار نسبياً األوضاع
 تحديد وبانتظار الهيئة، وأعضاء فخرو وأحمد العريض منصور )مثل البالد في

 سبتمبر، ٢ ٧ في الخارج من الباكر الرحمن عبد عودة بعد واتجاهها الهيئة سياسات
 الحكومة مع والتفاهم االعتدال عن يتحدث أصبح الباكر فإن سابقاً أشرنا فكما

 في ويقول االضرابات. تكرر من ومل تعب قد الشعب وأن هادئة سياسات وسلوك
 تبايناً هناك بأن القاهرة( في )عندماكنت األخبار تردني "أخذت ١٣٨ ص ككابه

 يكاد بارز نفور وهناك الشعبية، القاعدة وين الهيئة أعضاء معظم ين الرأي في
 ازاء األحسن من فرأيت والحكومة، الهيئة يين كله. الوضع على خطراً يشكل

 شبه أو تسوية ايجاد أمكن ما ألحاول البحرين إلى أتوجه أن كلها العوامل هذه

 العنف طابع فيه فإن سفري بعد الهيئة عليه مشت الذي وتغييرالتكتيك هدنة،
والشدة

 فرة في والمواقف السياسات ليقرروا يجتمعون الهيئة أعضاء كان الروح بهذه
 األسايع في واضحة ميزة اآلراء في الخالف أصبح حيث للغاية، حاسمة كانت
 جديدة أفكاراً يحمل وهو البالد إلى رجع فقد الباكر. رجوع أعقبت التي القيلة

 اليومي شبه واتصاله والقاهرة يروت في السياسية الظروف لديه تكوينها في ساهمت
 على األمر رأى رجع فعندما ولذلك العاصمتين. هاتين في والصحافيين بالسياسيين

 مؤلمة كات وصولي من ساعات بعد لي برزت التي الحقيقة يتوقع: كان ما غير
 في تذمر وهناك الشعبية، عدةوالقا القيادة بين كبيرة فجوة هناك أن إذ مرة، و

 أعضاء بعض قبل من واالستبداد التحكم من الشكوى وهناك األوساط، سائر
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 من النفورالعام وهناك البالد، في المستقرة غير االوضاع من التذمر وهناك انهيعة،
. البارزين الهيئة أعضاء معظم

 استمدها أفكار من يحمله كان لما باالضافة الباكر، حمله الذي العام التصور هذا
 فكان " آخر. محور على والعمل أخرى بلغة للتحدث دفعته مصر في وجوده خالل
 باالتمال شيء كل قبل وأبدأ مخيلتي في رسمته الذي التنظيم أباشر أن من البد

الجديد. للتنظيم استعدادهم مدى أللمس الشعب طبقات سائر مع الشعبي

 منصور الحاج ومع البحرين حكومة مستشار مع باتصاالي أقوم أن لي البد "كان
والحكومة الهيئة يين المستحكمة األزمة من لنخرج فخرو أحمد والسيد العريض

 خطاً نفسه الباكر اككشف ما فسرعان سراباً. إال يكن لم العام للواقع التصور هذا
 المفاوضات "مضت الهيئة.. مكانة زعزعة في شك بدون ساهم الذي التصور هذا
 وكانت كثيرة. نقاط حل إلى وتوصلنا سرا والمستشار الوسيطين وين يني

 الكتساب مدبرة خطة بأنها أعلم ولم للتفاهم، التام استعدادها تبدي الحكومة

 للقضاء العدة يعدون كانوا فإنهم بعد، ما في نواياهم اتضحت وقد الوقت،
 الوقت في تنفيذه يتم البريطانية الخارجية وزارة في وضع مخطط حسب علينا

 بريطانيا نوايا تفهمي لعدم المفاوضات سير في خدعت وقد المناسب...
 للتساهل يتعجبان كانا اللذان الوسيطان معي خدع وكذلك البحرين، وحكومة

 الهيئة ين المتأزمة األمور لحل ومستشاره الحاكم يديه كان الذي العظيم

. والحكومة

 االيجابية المساهمة يإمكانه وكان متأخراً، جاء انخداعه الباكر اكتشاف ولكن

 في ساهم مما ذلك، يفعل لم ولكنه المحايد الوسيط دور ولعب الهيئة صف توحيد في
 على ساعد صفوفها في تمزقاً واحدث للهيئة والشعبي السياسي الموقف اضعاف
 الجديدة الباكر أفكار أن ويدو الباكر. رجوع من تقريياً واحد شهر بعد ضربها

 سبباً تكون الهيئة صفوف في الشتات من حالة الحداث مناسباً مدخالً اعتبرت

 الحكام والبريطانيون والمستشار الحكومة وتحركت الجماهير، بين مصداقيتها لفقدان
 المسؤولون كان التي العسكرية الخطط أن واتضح الهيئة. على القضاء خطة

 العبث من ضرباً تكن لم األخيرة الشهور خالل الحكامها يعملون البريطانيون

 وما عام بشكل العرية المنطقة في الوضع عن لينفصل يكن لم البحرين في فالوضع
 كان حيث البحرين في مباشر صدى له يجد كان مثالً مصر في يحدث كان
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 الخليج على يسيطر كان الذي البريطاني لالستعمار عدائه من بوحي يتحرك الشعب
مصر. على والعسكرية السياسية المؤامرات ويحيك وعسكرياً سياسياً

 تأثره يوقف سوف البحراني الشعب أن يعني االعتدال أن يعتقد الباكر كان فإذا

 يكون فإنه واالضرابات، التظاهرات عن ويتنع األخرى العرية البالد في حدث بما

 على القبض الفرنسية السلطات ألقت أكوبر ٢ ٦ ففي الواقع. فهم في كثيراً أخطأ قد

 طريقها في كانت التي طائرتهم اختطاف بعد ورفاقه يال بن آحمد الجزائري الزعيم
 شعبها كان التي البحرين في كبيرة هزة القضية هذه وأحدثت المغرب. إلى تونس من

 البحرين وصلت أن فما المتصاعدة. الجزائرية الثورة من مواقفه من قدراً يستوحي

 الفرنسي للتصرف واستيائه سخطه عن معلناً الشعب هب حتى االعتقال أخبار

 في فرنسا ارتكبته الذي الجرم على احتجاجاً العام االضراب الهيعة فأعلنت األرعن.

 العنف استعمال إلى تطور أنه إال سلمياً اضرااً وكان األبطال، الجزائرين الزعماء حق

 ثقته للشعب أعاد فاعالً سلمياً اضرابا' عام بشكل بقي ولكنه المحرق، في الشديد

قبل. من لها مثيالً تشهد لم بأزمة داخلياً تمر التي وبالهيئة بنفسه

 بريطانيا فيه شاركت الذي مصر على الثالثي العدوان حدث أيام بثالثة ذلك بعد

 الناصر عبد جمال أثرقرارالرئيس على القناة منطقة احتالل وتم اسرائيل و وفرنسا

 عام القاهرة في حتى يحدث لم ما البحرين في فحدث السويس. قناة تأميم

(.١٤١ )ص كتابه في الباكر الرحمن عبد تعبير حد على "١٩٥٢

 اليوم صبيحة في قراراً الهيئة اتخذت البحرين إلى العدوان أنباء وصول فمع

 شعب واستياء سخط عن للتعبير واضرابات بمظاهرات بالقيام نوفمبر من األول

 المدن على واعتداء مصر لسيادة خرق من االجنبية القوات به قامت مما البحرين
 فخرو جاسم ذهب اليوم ذلك مساء في العزل. بالمدنيين األذى والحاق المصرية

 إلى االجتماع منهوطلبوا الباكر الرحمن عبد سكرتيرالهيئة، إلى الجشي وماجد
 ثم ذلك الباكر وفعل التظاهرات، مسألة في للتشاور المستشار ابن بلجريف، جميس

 مع وتحدثا بلجريف تشارلز مع اليوم ذلك مساء من السابعة الساعة في الباكر اجتمع
 في عنف وأعمال صاخبة مظاهرات حدثت فقد البلد. في الوضع حول بعضهما

 بعدم تعهد على الباكر من الحصول المستشار وحاول المحرق، في السابقين اليومين

 التعهد ذلك يعطه لم فإنه كتابه في الباكر ذكره ما وحسب العنف، حوادث تكرار
 هناك يكون أن المستشار على واقترح الحكومة شأن من هي األمن مسألة أن وذكر

 المستشار ووعد الخلف. من ومائة االمام من مائة المظاهرة، لمرافقة الشرطة من مائتان
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المظاهرة. تسلكها أن يجب التي بالطرق للهيئة يكتب بأن

 - ١١ - ١ بتاريخ الشرطة قمندان إلى المستشار رسالة البريطانية الوثائق وتكشف
 الحكومة من إذناً طلبت الوطني االتحاد هيئة أن فيها جاء مساء الثامنة الساعة ١٩٥٦

 بالشروط هرةلمظابا سمحت الحكومة وأن المنامة، في التالي اليوم في مظاهرة بتنظيم

التالية:

 من القريب الحورة مسجد من تقرياً صباحاً العاشرة الساعة المسيرة تبداً

 السير خط المسيرة وستتبع عادة. االجتماعات تعقد حيث االمريكية، االرالية

كمايلي:

 لشارع تتوجه ثم البريطانية، للمعتمدية المقابلة الساحة إلى المسجد من
 في وتسير الساحل شارع إلى ومنه حمد الشيخ شارع إلى ومنه الله عبد الشيخ
 ثالجات من بالقرب بلجريف، شارع من الشمالي الطرف إلي الساحل شارع
 بعد وترجع الله عبد الشيخ شارع إلى بلجريف شارع عبر جنوباً وتتجه يتيم،

 توفير الشرطة قائد من المستشار وطلب . المسجد إلى االرسالية عبر ذلك
 مركز وموافاة المسيرة لمتابعة وخلفها المسيرة لتسيرأمام جيب أوثالث سيارتين

بالتطورات. الشرطة
يلي: ما الرسالة وأضافت

 تخريب ألحداث محاوالت وحدثت السيطرة عن المسيرة خرجت ما "إذا

 فمن الحالة هذه وفي لتفريقها، القلعة من الشرطة استعمال فيجب الممتلكات في
. البعض اعتقال الضروري

 هناك يكن لم ولكن بالمنامة، العيد مسجد عند الناس تجمع التالي اليوم وفي
 أخرى حادثة حدثت الشرطة. من أحد يرافقهم ولم المتظاهرون وخرج واحد، شرطي

 التنفيذية اللجنة أعضاء أحد اعتقال على الشرطة أقدمت حيث نفسه الوقت في

 الهيئة تدخل رغم سراحه اطالق ورفضت المحرق في موسى بن ابراهيم وهو للهيئة
 على دليالً الباكر اعتبرهما الحادثتان هاتان فخرو. وأحمد العريض منصور وتدخل

 البالد تعم بأن الفوضى من لحالة بالسماح وذلك الهيئة، لضرب مبيتة خطة وجود

 قد مما الناس، مشاعر يثير أن البد كان موسى بن ابراهيم فاعتقال المظاهرات. خالل

 هو النوع هذا من مظاهرة تصاحب شرطة وجود وعدم العنف العمال بعضهم يدفع

كبيرة. عنف حاالت لحدوث مجاال يترك االخر
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 فقد اكتوبر، ٢٩ يوم في مصر في حدث لما الناس أفعال ردود بدأت وقد

 المنازل من كثير في الحرائق واشعلت اليوم، ذلك في أشدها على المظاهرات حدثت

 المكلفة البريطانية القوات فقامت المحرق. في البريطاني الطيران سالح بموظفي الخاصة

 في المتبقية العوائل لحماية اليوم ذلك مساء في مباشرة بالتدخل الشغب بمكافحة
 من العنف أعمال تكررت أن بعد المحرق في البريطاني للطيران التابع السكني المجمع

 لحقت التي الخسائر أن إلى االشارة وتجدر النهار. خالل المجمع ذلك ضد الشباب قبل

 بعد الالحقة الشهور في طويل نقاش موضع بقيت المجتمع ذلك في البريطانية بالعوائل
 وبريطانيا البحرين في المحاكم في بالتعويضات باومنابة العائالت من عدد تقدم أن

كافية. حماية توفير في بالتقصير البريطانية القوات متهمة

 وأشعلت المنامة في كبرى مظاهرات حدثت أكتوبر ٣ ٠) التالي اليوم وفي

 للزياني البنزين ومحالت للتجارة الشرقية والشركة مكنزي كري شركة في النيران
 الشعب يتهمها التي الخليج مطابع مباني في النيران أشعلت الثالث اليوم وفي

 من بليغة بأضرار البحرين لحكومة األشغال دائرة مباني أصيبت كما باستعمارها.

 ولكن الكاثوليكية الكنيسة في النار اشعال البعض وحاول الشعبي. الغضب جراء
 كبير دور للطالب وكان فيها. أشعلت التي النيران اخماد من االطفاء رجال تمكن

 مظاهرات في الشوارع في وخرجوا الدراسة عن أضربوا حيث المظاهرات هذه في

 على للسيطرة الطرقات ومفترق الشوارع في البريطانية القوات وأنزلت جداً. كبيرة

 جاهزة نزالاال خطط وكانت عديدة، شهور قبل لذلك االستعداد تم أن الوضع،بعد

 البريطانية القوات تدخل أن إلى االشارة وتجدر المناسبة. الظروف حدوث بانتظار

 أوساط في تمرد حالة حدثت حيث الحقاً مشاكل لها أحدث البحرين في المباشرة

 للجيش. المرسومة العمل دائرة عن خارج التن.خل هذا أن اعتقدوا الذين الجنود

 حوادث عن آنذاك البريطانية البحرية في يعملون كانوا الذين البريطانيون ويتحدث

 البحرية في عمله من استقال من وهناك العسكرية، للقيادة مشاكل سببت عديدة تمرد
 عام نوفمبر من األول األسبوع في البحرين في المكشوف العسكري التدخل أثر على

١٩٥٦ .

واالبعاد والمحاكمة لهيئة ا قيادة اعتقال
 القبض ألقي ١٩٥٦ نوفمبر من السادس اليوم صباح من األولى الساعات في

 أن بعد الشمالن، العزز وعبد الباكر الرحمن وعبد العليوات علي عبد من كل على

٢٣٢



 منهم. كل منزل إلى االنجليز الضباط بقيادة الشرطة من مسلحة مجموعات توجهت
 لقيادات وجهت التي واالهانات كتابه في االعتقال عملية تفاصيل الباكر ويصف

 غريي جدة جزيرة إلى المحرق من صغيرة سفينة في الثالثة وأخذ الليلة. تلك في الهيئة
 من السادس اليوم صباح الجزيرة وصلوا حيث ساعتين الرحلة واستغرقت البالد،

 هذه في حديدية. بوابة وعليها الصخور في محفورة زنزانة في ووضعوا نوفمبر،
 فقد صفوفه، في اضطراب حالة وحدثت الهيئة، زعماء باعتقال الشعب فوجئ األثناء
 واختفى ايران إلى هرب التاجر محسن أن ويذكر اآلخرون. واختفى البعض هرب
 الكويت إلى آخر عدد وهرب ذيب، أبو الله وعبد ابراهيم السيد بن علي السيد
 الثالثة األسابيع في شخصاً خمسين من أكثر على القبض ألقي ينما سرا، ولبنان

 البنين من الطالب فيها شارك عديدة ومظاهرات اضرابات وحدثت الالحقة.

 ما إلى الياة عودة ورغم كاملة. أسابيع ثالثة مرور بعد إال األمور تهدأ ولم والبنات.
 شهدته الذي العنف حجم على دليال المدمرة المباني بقيت فقد الطبيعية الحالة يشبه
مصر. على الثالثي العدوان بعد البالد

 االنجليز وكان دفعات على بل واحدة، مرة المذكورون األشخاص يعتقل ولم
 رسالته في المعتمد ويقول مستمرة. وخوف وترقب ذعر حالة خلق ذلك من يهدفون

 أثره األسلوب كانلهذا هذه اعتقال واصفاًسياسة (٣ ) ١٩٥٧يناير ١٧في

 ويضيف لالعتقال دوره يأتي متى يعرف لم كالمنهم ألن المذنبين، قلق في
 في بسرعة أنشئ لقفص نقلوا ولكنهم قلعة في األمر بداية في المعتقلون ووضع

. سكنية منطقة أي عن بعيداً الجزيرة جنوب في الصحراء في الرميثة

 وقد القلعة، في منهم اثنين قتل الشرطة على النار شخص أطلق نوفمبر ٢ ٢ وفي
 حاول أن بعد المواطنين أحد اعتقل نوفمبر ٢ ٥ وفي بعد. ما في يإعدامه الحاكم أمر

 في تكن لم ولكنها النار اشعلت وقد المستشار. منزل من جانب في النار اشعال
المنزل. من المستشار فيه يعيش الذي الجانب

 فالحاكم للهيئة. التنفيذية اللجنة من الخمسة المسجونين مسألة ذلك بعد وبقيت
 األثنين وعلى عاماً عشر خمسة والشمالن والباكر العليوات على حكم4 أن عرى كان

 يتم وأن (،٢ رقم ١٩٥٧ يناير ١٧ للمقيم المعتمد )رسالة سنوات عشر الباقيين
 ديسمبر ١ ٩ في مرسوم بذلك وصدر البحرين. خارج إلى األوائل الثالئة ترحيل
 البريطانية المستعمرات ابعادالسجناءفي بخصوص البريطاني القانون بتطبيق ١٩٥٦
 البحرين لسجناء ابعاد قانون علىالبحرينوصدرمرسومآخرهو ١٨٦٩لعام
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 البحرين لحاكم الصالحية يعطي ١٩٥٦ ديسمبر ١٩ في ١٩٥٦ هيالنة( وسانت
 القانون وعلق هيالنة. سانت إلى السجناء البعاد هيالنة سانت حاكم مع بالترتيب

 اجرى المرسومين هذين اصدار قبل يومين. بالمعتمدية االعالنات لوحة على الثاني
 ارسال على بريطانيا موافقة عنها تمخض عديدة اتصاالت بريطانيا ملكة مع الحاكم

 هذه تمت افريقيا. غرب األطلسي المحيط في هيالنة سانت جزيرة إلى السجناء
 لم إذ المحاكمات، بدء قبل ابعادهم ثم المتهمين بشأن القرارات واتخذت الترتيبات

التالي: اليوم في وأنتهت ديسمبر ٢٢ إالفي تبدأ

 وذكر بريطانيون ضباط بها قام واسعة لتحقيقات السجناء تعرض المحاكمات قبل
 اعتقالهم ليلة المعتقلين منازل فتشوا قد المحققون وكان كتابه. في الباكرتفاصيلها

 صيانة في عليها اعتمدوا التي والرسائل األوراق بعض على وحصلوا تقبشأدنيقاً

 جاء ما على بناء لهم وجهت التي التهم من الكثير السجناء انكار رغم االتهام الئحة
األوراق. بعض في

مايلي: األوراق هذه ومن

 باسم موقع العليوات علي عبد يت في عليها عثر منشور صورة في ورقة - ١
مايلي: فيه جاء الفدائيون

مجموعاتنا تكوين - الله بحمد - أكملنا لقد
يلي: ما بتنفيذ تقوم سوف المجموعة أن المنشور وذكر

حياً. البحرين يغادر المستشار نترك ال - أ

األجنبية. الشركات بنايات بعض نسف - ب

الخليفية. العائلة أفراد من بعض قتل - ج

فيه. بمن المحرق مطار حرق - د

الخليفة. سلمان اغتيال - ه

سلمان. قصر حرق - و

 الخائنين إلى الوطنيين الفدائيين من وموجه ١٩٥٦-٨-٢٦في منشورمؤرخ -
فيه: جاء بلجيك، حسن

 من لمنعهم الشعب ضد بها قمت التي النشاطات كل علموا قد الناس إن
 لقد آجاًل. أم عاجالً عليها يحصلون سوف التي العادلة مطالبهم على الحصول
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وشعبها.. البلد هذا حقوق تهمها ال الهابط مستواك من مجموعة بتكوين بدأت

 شعب قرارات ضد ما بعمل قمت إن بأنك الهابطة ومجموعتك وندرك
 متلكاتكم بخسارة إال منه الخروج تستطيع لن شيئاً ترى فسوف البحرين

وأوالدكم.." وحياتكم

 إلى ومرسلة ١٩٥٥ - ٨-١ بتاريخ الشمالن العزيز عبد باسم موقعة رسالة - ٣
فيها: جاء المناقشة، تحت كان الذي الجزائي بالقانون وتتعلق السادات
 انتخبها التي العليا التنفيذية الهيئة أعضاء ضد مباشرة موجه القانون "إن
 تشريعي مجلس تكوين مقدمتها وفي العادلة بحقوقه المطالبة في لتمثيله الشعب
. االنجليزي ومستشاره الحاكم سلطة لتقليل
 المنشور ومنها الهيعة يانات في ماجاء أساس على االتهامات أقيمت كما - ٤
 لحكومة تجاوزاً ذلك في بأن التنفيذية، الهيئة انتخابات عن فيه أعلن الذي األول

الشيخ.
 نفس )ربما ١٩٥٥ - ٨-١ مؤرخة الشمالن العزيز عبد باسم موقعة رسالة - ه
 شك بدون فيها: جاء السادات أنور الكولونيل إلى ومرسلة (٣ في المذكورة الرسالة
 لوضع تهدف والتي البحرين نورها أضاء التي الوطنية الحركة على مطلع فإنك
 االمبريالية ورائهما، ومن االنجليزي، مستشار واستبداد االقطاع، لسلطات نهاية

البغيضة البريطانية
 مذكرات يشبه ما تحمل الكاتبة باآللة وجزء باليد مكتوب منها جزء أوراق - ٦
هناك. بالمسؤولين اتصاالته وعن القاهرة إلى رحلته عن الشمالن كتبها
 التنسيق "لجنة من وصلته الباكر الرحمن لعبد الشخصية الملفات في رسالة - ٧

 يبيوالالد ومعروف جالل فؤاد محمد بينهم من أشخاص تسعة من وموقعة بالقاهرة
 القومي العري للمؤتمر التنسيق لجنة "إن فيها: جاء شنشل وصديق النابلسي وسليمان

 وسوف ١٩٥٦أكوبر ٢٨ األحد بوم العرية البالد كل في عام الضراب تدعو
 واالحتجاج الجزائري للنضال العري العالم دعم عن للتعبير كبيرة مناسبة هذه تكون
 . المغرب لسلطان ضيوفاً كانوا ينما الخمسة القيادين الجزائرين اختطاف على

.العرية" نا وحدت العالم ليرى الضراب هذاا في المشاركة منكم ونطلب
 بعض فيها جاء الهيعة أعضاء بعض إلى بالقاهرة الطالب من عدد من رسالة - ٨
النضال. في واالستمرار األخبار من بمزيد ويطالبون القاهرة في حدث مما أخبار
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 والبيان ١٣٧٤ الثاني ربيع ٣ المؤرخ ٧ رقم كالبيان الهيئة يانات من -عدد٩
 من عدد من موقفها الهيعة تطرح البيانات هذه وفي ، ١٩٥٥ - ٢ - ٨في١٥ رقم

أخرى. وقضايا اللجان وتكوين البلدية كانتخابات القضايا

 بتاريخ بالكويت القومي الثقافي النادي إلى الوطني االتحاد هيئة من برقية - ١ ٠
 من برقية على الهيئة شكر فيها جاء الشمالن العزيز عبد من موقعة ١٩٥٦٠٣٠٢٢

 ومعبرة واالقطاع مبرياليةاال مقارعة في المضي على الهيئة وتصميم المذكور النادي
الكويت. شعب مساندتها عن

 عن ١٩٥٦٠١,٠٣ ني خنجي الرزاق عبد استلهما تاريخ بغير -رسالة١١
فيها: جاء البريد طريق

 غير كنت ونعلمك،إذا الخليج. صحيفة في اعالنكم األسف يبالغ رأينا "لقد
 وإال مقاطعتها. وعليك الشعب كل قبل من مقاطعة الجريدة هذه بأن مطلع

 هذه في يعلن من هناك فليس البحرين، في ممتلكاتك كل تحرق فسوف
. أنت إال الصحيفة

 مركز في ١٩٥٦ ديسمبر ٢٣ و ٢٢ فييومي ذكرنا، كما المحاكمة، عقدت
 اجراء بأن شعرت الحكومة ألن المكان هذا اختيار تم وقد بالبديع. الشرطة

 ما حسب ، بالتظاهر كبيرة مخاطر يحمل بالمنامة القانونية المحاكم في المحاكمات
المذكورة. المعتمد رسالة في جاء

 علنية على للتدليل شخص( ١٥ - ١٢) البديع سكان من بعدد للمحاكمة وجى
 يسمح لم كما بالحضور، المحرق أو المنامة من أحد ألي يسمح لم ولكن المحاكمات

للسجناء. التهم ووجهت بالحضور الصحافة بممثلي

كالتالي: االتهام الئحة وجاءت

 مصرح غير تنظيم كأعضاء إنهم هي الخمسة لألشخاص الموجهة التهم إن
 تغيير بدون الحقاً اسمها غيرت ولكن العليا التنفيذية الهيئة نفسه سمى به

 عظمته، به اعترف الذي االسم وهو الوطني" االتحاد ل"هيئة أهدافها أو أفرادها
منها: قانونية غير أعمال عدة أرتكاب( محاولة )أو بارتكاب قاموا

 والمطار قصره، وتدمير ومستشاره عائلته أفراد وبعض الحاكم قتل - ١
أخرى. كن وأما
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مشروعة. غير بوسائل البالد حكومة في تغيير احداث - ٢

بازاحته. الدولة على سيادته من الحاكم حرمان - ٣

 ٢ الجمعة يوم المنامة في ومظاهرة اضراباً الهيئة نظمت لذلك، إضافة - ٤
 هذه معين. سير تمربخط أن على سلمية بمسيرة إذنا أعطيت أن بعد نوفمبر،

 والذي الحكومة قبل من به المسموح بالطريق تلتزم لم الهيئة نظمتها التي المسيرة
 العنف، وصاحبها هادئة المسيرة تكن ولم الهيئة(، )سكرتير السكرتير عليه وافق

 والحكومة الحاكم، لممتلكات بليغة أضراراً سببت وأعمال بنايات وحرق وتدمير

البحرين. في واالفراد والشركات

 المتهمين. بقية وباسم باسمه الباكر، الرحمن عبد تكلم االتهام الئحة تقديم بعد
 الحكومة وأن لالعدام بتقديمهم جدرة كانت ثتت، لو التهم، هذه من كال أن قال
 المنامة، محكمة في المحاكمات لعقدت التهم هذه من أي اثبات تستطيع كانت لو

 يعني البديع في المحاكمات اجراء أن وأكد المحاكمات. هذه لمثل المعتمد المكان وهو
 سماع لناس يستطيع لكي علنا تتم وأن للمنامة المحاكمات بنقل وطالب سرية. أنها
البحرين. بأسس ستطيح كانت التي المؤامرة تلك بارتكابها. المتهمين المؤامرة تهم

 من نسخا وطلب األمن، على للحفاظ كافية قوات للحكومة أن وأضاف
 تتم لم إذا بأنه وقال للمحكمة. ستقدم التي الوثائق من ونسخاً ضدهم االدعاءات
أنفسهم. عن للدفاع واحدة كلمة يقولوا لن جميعاً فإنهم المطالب لهذه االستجابة

 فأصر المنامة. إلى المحاكمة نقل رفضت ولكنها الوثائق تقديم على المحكمة وافقت
 أعضاء فقال هناك. اضطرابات أي تحدث لن بأنه يتعهد بأنه وقال ذلك على الباكر

 مكتوباً أمراً لديهم وأن الحاكم بأمر هو البديع في المحاكمات اجراء بأن القضاء هيئة
 فقد القضاة الحاكات.أما خالل واحدة بكلمة النطق ورفاقه الباكر فرفض بذلك.

 أعد قد كان الذي نفسه المستشار بينهم كان الذين للشهود االستماع في استمروا
 من أجابوا، الكالم المتهمين من القضاة طلب وكلما السجناء. ضد االتهام الئحة
البديع. في يتكلموا لن بأنهم الباكر، خالل

 ٢ في اعتقل فخرو فإبراهيم المتهمين. من كل اعتقال حول األدلة قدمت ثم
 الذين الشرطة فخرو قاوم ثم الشرطة. اعتقلته رجل مساعدة يحاول كان يينما نوفمبر
 الحق.وقدمت وقت في يوتهم في اعتقلوا فقد اآلخرون أما اعتقاله. يحاولون كانوا

أعاله. المذكورة وهي المتهمين ضد عاءاالد استعملها التي الوثائق كذلك
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 االضراب خالل نشطت التي الكشافة نشاطات من جانباً عاءاالد عرض ثم
 تنظيمهم تم قد الكشافة هؤالء بأن وقال . ١٩٥٦ اغسطس شهر خالل تم الذي
الشرطة. بأعمال يقومون كانوا بأنهم االدعاء واتهمهم الحكومة، إذن بدون

 كات وأنها الحكومة إذن بدون البداية في أسست الهيعة بأن عاءاالد قال كما
 ورغم التنفيذية. اللجنة في الثمانية £ األعصا أسماء اعالن بعد سرية البقاء تعتزم

فها.اهدا تتغير ولم سرية بقيت عضويتها فإن اسمها تغيير بعد بها الحاكم اعتراف

 في ذلك وجاء شرعية تعد لم الهيئة بأن له بيان في الحاكم أعلن نوفمبر ٣ وفي
 الهيئة عزم تثبت المضبوطة الوثائق بأن االدعاء قال كما البحرين. راديو أذاعه بيان
 بيت في ضبطت ورقة في أسماؤهم ذكرت آخرين وأشخاص الشيخ قتل على

 معروفين غير أفراد قبل من عنف أعمال ارتكبت نوفمبر ٢ في بأنه وقال العليوات.
 هندي بن عيسى مع وخصوصاً ضبطت التي الوثائق في المذكورة لألعمال مشاهة

القاهرة(. في الطلبة من )والرسالة

 )التي الشمالن بحوزة ضبطت التي المذكرة في جاء بما االدعاء استبدل كما
 مع الباكر مقابالت تصف كانت والتي باليد( مكتوباً واآلخر مطبوعاً منها جزء كان
 اسقاط على بالعمل الهيئة أهداف على دليل وأنها مصر في الشخصيات من عدد

 وعد مصر في التحرير رؤساء أحد فإن الورقة في جاء ما وحسب بالقوة. الحكومة
تحدث. عندما البحرين في الثورة أنباء يحصلعلى من أول يكون سوف بأنه

 حول المستشارية في نوفمبر أول في الشمالن وبين ينه دار عما المستشار وتحدث
 األول مساء في الشرطة لقمندان رسالته على شهادته في واعتمد وشروطها، المظاهرة

 لالستشهاد مفكرته إلى رجع كما المظاهرة. سير خط فيها ذكر التي نوفمبر من
 للهيئة الحاكم من إنها قيل رسالة أحضرت كما الحقاً. حدثت التي األعمال يبعض
 مسؤولين يكونون سوف الهيئة أعضاء أن فيها وقال يوليو ٢٢ في لهم أرسلها

 النوادي ألحد الهيئة من برسالة استشهد كما العام. بالنظام اخالل أي عن شخصياً
. البغيض االقطاع من بقايا بأنه البحرين في الحكم نظام فيها وصف الكويت في

 للمظاهرة السماح حول بلجريف رسالة استالمه عن الشرطة قومندان تحدث ثم
 عدة به اتصل الباكر أن عن تحدث كما نوفمبر. ٢ يوم حدثت التي األحداث وعن

 من ألن اليوم ذلك في اعتقلوا أشخاص عن األفراج منه يطلب اليوم ذلك في مرات

 تحدث كما الوضع. لتدارس اليوم ذلك مساء في الهيئة الجتماع حضورهم الضروري
 المحرق، في اليوم ذلك في اعتقل الذي فخرو ابراهيم سبيل الخالء الباكر تدخل عن
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التالي. اليوم في يحدث ما تبعة الباكر فحمله سراحه، اطالق رفض ولكنه

 المحكمة فحكمت أنفسهم، عن للدفاع واحدة بكلمة النطق الخمسة رفض وقد
 والشمالنوالباكر العليوات الثالثة، فحملت مختلفة، بدرجات مذنبون الخمسة بأن

 وحملت الحاكم( أراد كما ) عاماً ١ ٤ بالسجن عليهم وحكمت الكبرى المسؤولية
 بالسجن عليهم وحكمت أقل مسؤولية موسى( بن وابراهيم فخرو )ابراهيم اآلخرين

عشرسنوات.

 شرطة( )ضابط بريطاني شخص وقام عادية، غير ظروف في المحاكمات جرت
 في بشهادته شخصيات أدلى وقد بنفسه، المستشار أعدها التي االتهام الئحة بتقديم

 من أحد أي لمنع للبديع المؤدية الشوارع في حواجز الشرطة اقامت وقد المحكمة.
 ساهمت البريطانيين الجنود من مجموعة المنطقة في كان كما المنطقة. من االقتراب

 االدعاء قدم أن وبعد الشرطة. مركز داخل للمحاكمات الحماية أجواء توفير في
 عشر لخسمة سمح ما إذا للمحكمة بيان لتقديم مستعد بأنه الباكر قال تهاماال الئحة

 تسمح ولم ذلك. رفضت المحكمة ولكن بالحضور، باألسماء ذكرهم شخصاً
للمتهمين. بمحامين الحكومة

 سانت جزيرة إلى الرئيسيين الثالثة نقل بدأت للمعتقلين بالسجن الحكم بعد
 الثالثة. البحرانيين السجناء الستقبال فيها األمور رتبوا قد البريطانيون كان التي هيالنة

 العليوات علي وعبد الباكر الرحمن عبد واقتادت الشرطة جاءت ديسمبر ٢ ٨ وفي
 كانت التي إنس إج.ام.اس.لوخ البريطانية الفرقاطة إلى الشمالن العزيز وعبد

 فيها يأمره الفرقاطة قبطان إلى رسالة كتب قد الحاكم وكان بريطانيا. إلى متوجهة
 فيه تكتمت الذي الوقت في هذا هيالنة. سانت جزيرة حاكم إلى السجناء بتسليم

 اعتقاد هناك وكان األمر من حيرة في الناس وتركت السجناء مصير على الحكومة
 نقل الجزرالتي وهي السيشيل جزر إلى يؤخذون السجناءسوف بأن الشعب بين

 إال منفاهم عن شيئاً صحيفة أو اذاعة أي تذكر ولم مكاريوس. القبرصي الزعيم إليها
 الخبر القاهرة اذاعة ذكرت حين البحرين. الفرقاطة مغادرة على أسبوع مرور بعد

الهندي. بالمحيط السيشيل جزر إلى ذاهبون أنهم وذكرت باقتضاب

 الشهرين في شخصاً عشرين حوالي سراح أطلق فقد اآلخرون السجناء أما
 فقد الباقون أما سنتين، إلى تصل لفترات البحرين مغادرة أكثرهم من وطلب التاليين

منهم. أحد يحاكم ولم جدة جزيرة إلى نقلوا

 في الوضع حول كثيرة منشورات وزعت ومحاكماتهم السجناء اعتقال بعد
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 ومنشوران والمستشار الحاكم هاجما ديسمبر شهر خالل منشوران وزع فقد البحرين.
 أضربت وقد يناير. ٧ يوم عام اضراب إلى ودعيا ١٩٥٧ يناير شهر بداية في آخران

 هاتين طلبة وكان بالمنامة. الثانوية المدرسة وطلبة يناير ٧ يوم البنات مدرسة طالبات
 وجهه لنداء استجابة ديسمبر شهر في واحداً يوماً الدراسة عن أضربوا قد المدرستين

 حاولت وقد العراق. يشهدها التي االحداث بمناسبة القاهرة من العرب صوت راديو
 بعدم منهم تعهدات وطلب اآلباء إلى انذارات بتوجيه الطالب اضراب منع الحكومة
وأوالدهم. بناتهم اضراب

 في يعمل بريطاني موظف على النار مجهول أطلق ١٩٥٧ ديسمبر ٢٧ وفي
 أمام واقفاً كان عندما جانبه في وأصابه بليمر، مستر اسمه بالبالد بريطانية شركة
 ما واالستياء بالهيجان المشاعر فيه استمرت الذي الوقت في هذا يته. في النافذة
 بينهم ومن الناس من العديد وعبر وديسمبر. نوفمبر شهري خالل البحرين في حدث
 من بالوطنيين لحق الذي والظلم البالد في المتردية األمنية الحالة عن أعمال رجال
 يدو "فبينما الناس: مشاعر حول يناير ١ ٧ بتاريخ تقريره في المعتمد ويقول أبنائها.

 للبريطانيين العامة الصداقة عالقات بعض وحتى الخارجي الهدوء من نوع هناك
 موجودة ماتزال منقبلعددغيرقليل )لالنجليز( المعادية المشاعر فإن البحرين في

 على االبقاء مثل البحرين، في األمنية احتياطاتنا أن يعني وهذا مخفية. أنها رغم

المنظور". المستقبل في تخفف أن يمكن ال البريطانيين الجنود من قوات

 عمل بضرورة البريطانية االدارة في شعور هناك كان الهيئة أعضاء اعتقال بعد
 االصالحات هذه رأس على وكان شعبياً. المطلوبة االصالحات طريق على ما شيء

 العادة الهيئة ضرب من االستفادة حاول الذي بلجريف تشارلز المستشار ترحيل
 مبكر وقت في الهيئة بضرب نظره وجهة أن على بتأكيده البحرين في نفسه تبيت
 إلى الهيئة ضرب تاجيل عن يدافع فكان البريطاني الرسمي الموقف أما صائبة. كانت
 الموقف هذا عن وعبر (١٩٥٦ نوفمبر من األول )األسبوع فيه تم الذي الوقت

 شؤون يتابع كان الذي البريطانية الخارجية بوزارة الكبير )الموظف ريشي دي.ام.اج
(٣١:) مايلي ترى الخارجية بوزارة فيها يعمل التي الدائرة أن قال حيث البحرين(

 استعداء إلى سيؤدي كان الوطني تحاداال هيئة ضد مبكر عمل أي إن - ١
البحرين. وأمن اسفرار عليهم يتوقف الذين وهم البحرانيين، من المعتدلين

 والسماح المعقولة االصالحات يبعض بالقيام الحاكم اقناع طريق وعن - ٢
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 استطعنا المعتدلين، الغضاب الهيئة من المتطرفة للمطالب كاف بزمن
نوفمبر. في الحاكم قبل من الهيئة لضرب شعبي دعم توفير )البريطانيون(

 خدمات انهاء ضرورة يرون البريطانية بالخارجية المسؤولون كان الموقف لهذا ونظراً
 كانوا البريطانيين ولكن البحرين. في والبقاء ذلك تأجيل يحاول كان الذي بلجريف
 تتكررأحداث وقد المعتدلين النزعاج سيؤدي البالد في بقائه استمرار أن يعتقدون
 الثالثة الشهور خالل البالد في اصالحي عمل أي يحدث لم وحيث الماضي. الصيف

 وكانوا بالحذر مشوباً الحاكم من التجار موقف كان فقد الهيئة قادة اعتقال أعقبت التي
 بلجريف وكان كبيرة. برية البالد في بلجريف بقاء أمد باطالة للتلميحات ينظرون
 يسعيان والمقيم المعتمد كان ينما بالحاكم، اتصاالته خالل من أطول فترة للبقاء يسعى

أخرى. مرة الوضع يتوتر ال لكي المستشار برحيل للتعجيل

 الطبية الفحوص بعض كشفت فقد حساباً. أحد له يحسب لم ما حدث وأخيراً
 اجراء ليتم عاجل بشكل لندن إلى السفر عليه وأن مثانته في ورم وجود المستشار على

 غير إلى ١٩٥٧ ابريل ١٧ في البحرين يغادر أن فتقرر هناك. الالزمة الفحوص
 المرض ذلك عالج وأن بالسرطان اصابته تأكد المستشفى في فحصه وبعد رجعة.
أشهر. عدة يستغرق سوف

 الذي المستشار رجوع في التفكير بعدم الحاكم اقناع مهمة المسألة هذه سهلت وقد
القريب. المستقبل في يتم سوف ذلك أن ويعتقد عودته على لحظة آخر حتى يصر كان

 الرسائل يتبادلون البحرين في البريطانيون المسؤولون فيه كان الذي الوقت في هذا
 العاملين من وعدد شركات بها تقدمت التي التعويضات مسألة حول الخارجية وزارة مع
 في حدثت التي االضطرابات أثناء بمساكنهم لحقت التي االضرار مقال البحرين في

 إلى يينالبحران السجناء نقل مسألة كانت نفسه الوقت وفي . ١٩٥٦ نوفمبر مطلع
 بالسيد ممثلة المعارضة ين البريطاني البرلمان في طويل نقاش موضع هيالنة سانت جزيرة
 التي البديع محكمة عدالة حول تدور التساؤالت وكانت الخارجية، وزير و ووري

 من السجناء بابعاد المتعلقة القانونية الناحية وحول الهيئة أعضاء ضد األحكام أصدرت

 وطريقة الجزيرة تلك في المعيشية أوضاعهم وحول هيالنة سانت سجن إلى البحرن
 من السجناء أوضاع حول ومستمرة عديدة تساؤالت كانت كما هناك. معاملتهم
 أي استالمهم لعدم األولى الثالثة الشهور في وخصوصاً قلقين كانوا الذن عوائلهم

 حول هيالنة وسانت والبحرين لندن ين مراسالت هناك كانت كما منهم. رسالة
 واستقر التكاليف تلك دفع ومسؤولية المذكورة الجزرة في الهيعة قادة سجن تكاليف
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البحرين. حكومة تتحملها أن على النهاية في الرأي
 في للبحرين لندن جاءمن الذي كامينز صدرتقريراللورد الوقت ذلك في
 للحاكم مقترحات وتقديم البالد في االداري للنظام عام تقييم الجراء ١٩٥٦ نوفمبر

 السكرتير على لزاماً واصبح ١٩٥٧ يناير ٢٣ في التقرير صدر ذلك. ضوء على
 الرأي ألشغال كمحاولة االعتبار بعين يأخذه أن سميث السيد للحكومة، الجديد

 الحاكم وكان هيالنة. سانت إلى وتسفيرهم السجناء بموضويع التفكير عن العام
 بدأ ذلك من يئس عندما ولكنه بلجريف، رجوع في أمالً سميث تعيين في متردداً
 وافق كما (.٣٢) ١٩٥٧ يونية ١ من ابتداء للحكومة كسكرتير سميث مع يتعامل
 صدور بعد البحرين حكومة لسكرتير مساعداً الشيراوي يوسف تعيين على الحاكم

 على وافق كما البحرين في االداري النظام بخصوص ومقترحاته "كمينز تقرير
 مكاتب بعض نقل وتم السكرتارية إلى المستشارية بتغيراسم سميث به تقدم اقتراح

هناك. إلى البحرين باب مبنى من الحكومة
 سميث وإلى لحاكم منهإلى الجزءالثاني بارسال تقريره "كمينز السير وأكمل

 التقرير مقترحات بعض بتطبيق الحاكم وقام ، ١٩٥٧عام يونية شهر منتصف في
 موظفي من شخص ألفي لحوالي الوظيفية الدرجات في النظر اعادة ومنها

(.٣٣الحكومة)
 الهوائية المكيفات وصيانة تكاليف بدفع الحكومة تقوم أن على الحاكم وافق كما

االورويين. يوت في
 البلدية انتخابات اعادة السياسي المعتمد اقترح الحاكم موقف تدعيم في ورغبة

 ما على الحاكم خرج ١٩٥٦ ديسمبر ففي كامل. عام أفرادها تعيين على مر أن بعد
 المجلسين هذين أعضاء وعين والمحرق المنامة لبلديتي مجلس انتخابات من مألوفاً كان
 طلب المعينة المجالس استمرار من الناس شكاوى المعتمد سمع وعندما واحد. عام لمدة

 أعضائها نصف الحاكم يعين كان )التي البلدية للمجالس انتخابات اجراء الحاكم
 شهر في انتخاات عن وأعلن ذلك على الحاكم فوافق اآلخر النصف وينتخب
.١٩٥٧ سبتمبر

 ١٩١٩ عام المنامة بلدية بمجلس بدأت البلدية المجالس أن إلى االشارة وتجدر
 نصف بانتخاب للناس الحاكم سمح ١٩٢٦ وفي أعضائه. كل الحاكم عين حيث

 تشكيل تم ١٩٢٧ وفي اآلخر. النصف بتعيين هو يقوم أن على المجلس أعضاء
المنامة. في به معموال كان ما نمط على المحرق بلدية مجلس
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لندن في مناقشات
 مالحظات البريطانية الخارجية بوزارة المسؤولين أحد كتب ١٩٥٨-٨-٥في
 بن عيسى الحاكم، ابني مع الخارجية وزارة مسؤولي لقاء أثناء طرح الذي للنقاش
 شهر خالل لبريطانيا رسمية زيارة في كانا عندما سلمان بن خليفة وأخيه سلمان

(٣٤مايلي) فيها جاء ١٩٥٨ يوليو

 هي بالبحرين االصالحات موضع في التطور حول معلوماتي أن يؤسفني
التالي: هي النقاش قضايا وأهم قديمة،

الدستوري. االصالح - ١

والقضائي. القانوني االصالح - ٢

االجتماعي. .االمالح ٣

األراضي. تملك اصالح - ٤

 التحدث السياسي والمقيم السياسي المعتمد من الطلب األفضل من أن واعتقد
 الوطني االتحاد هيئة حركة وهبوط صعود ان األولى. المسألة حول نفسه الحاكم إلى
 لموقفهم، تحدياً تعتبر أن يجب الديقراطية الحركات بأن خليفة آل أقنعت قد

النتيجة. تلك إلى وصلوا لو لومهم والنستطيع
 في البحرانيين اشراك أجل من كبير جهد صرف فقد ١٩٥٦ نوفمبر منذ ولكن

 المجالس احياء على الحاكم يوافق أن الصدر يثلج مما وإن الحكومية، الماكنة ادارة
 البحرانية. االدارة في شعبية أو قوية مؤسسات ليست هذه أن رغم المنتخبة، البلدية
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 السعيد ونوري العراقي الملكي البيت سقوط أن إلى باالخارة نقاشك حصر وتستطيع

الديمقراطية. المشاعر مع التعايش في بفشلهم مرتبط

والقانوني القضائي االصالح
 بقضاة الشيوخ من القضاة واستبدال المحاكم، باصالح قديماً شعبياً مهلباً هناك إن

الجزائي. القانون بادخال جيدة دفعة حصل قد القانوني االصالح إن متدرين.

 بدرجة تحسنت قد الشرطة قوات بأن عرى بأنه مؤخراً السياسي المقيم أخبرنا وقد
 أكبر جهود بذل تشجيع في االستمرار علينا يجب ولكن األخيرة األزمة منذ كبيرة
 إذا مفيدة ماتزال العراقية المفرزة أن رغم العادية. القوات في البحرانيين عدد لزيادة
بوالئها. ضمان هناك كان

االجتماعي االصالح
 منذ المادي االصالح في حصل التطورالذي على الشيخ نهنئ أن يجب أننا أعتقد

 دائرة وعمل المحرق إلى الماء وايصال المستشفيات في وخصوصاً ١٩٥٦ نوفمبر
القروية. الشؤون

األراضي تملك

 آل يلتزمه الذي االحتكاري للتوجه كبير نقد هناك يزال ما فإنه تقدم ما رغم
 األراضي، من هائلة مساحات يمتلكون يزالون فما األراضي. بخصوص خليفة

 فون ام الزراعة، مدير وأن قصير. زمني اطار في الشيعة الفالحين من مسروق معظمها
 ويعرضونها بأراضيهم يهتمون ال فالشيوخ الوضع. هذا من جداً متضايق ، اولنباخ

 هذه في العمل تركوا العمال أن هي والنتيجة مغرية. غير بشروط المستأجرين على
المزارع. دمرت فقد ولذلك النفط بحقول والتحقوا األراضي

 متحررون فإنهم فبمقايسهم االنتقاد. يقبلون الشيوخ أن أعتقد ال إنني
 نوفمبر )منذ االعتقاد على نشجعهم أن علينا كان لذلك، باالضافة ومتطورون.

 الوقت. شراء يستطيع للديمقراطية التنازالت بأن لألمل فات قد الوقت بأن (١٩٥٦
 يستطيعون خليفة وآل البريطاني الجيش بأن دعيج، الشيخ أخوالحاكم، وقدأخبرني

اآلبد إلى البحرين على السيطرة

آدمز جي دبليو.

٢
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٢ ملحق:

١٩٥٨ عام الحكومية الدوائر
جي.دبليو.آر.سميث السيد السكرتارية:

البحرين حكومة سكرتير

الشيرواي يوسف السيد

السكرتير نائب

سنو الدكورآرزاجزبي الصحة: دائرة
األول الطبيب

دوج ام.أي٠أي الدكتورة
األولى الطبيبة

جرانت دي جي. الدكتورة
الصحة في الطبي المدير
خليفة آل أحمد بن دعيج الشيخ القضاء: دائرة

الرئيسي القاضي

)شاغ للحكومة ائي القض المستشار

العريض سالم السيد
Registrar المحكمة كاتب

العلوي محمود السيد المالية: دائرة
المالية مدسر
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 خيفة آل سلمان بن خيفة الشيخ العام: واألمن الشرطة
العام واألمن الشرطة مدير

همرسلي الكولونيل

الشرطة قمندان

ريد جي.اج السيد الجمارك: دائرة
الجمارك مدير

الجمارك مدير نائب الساعي محمد السيد

األشغال مدير يس، اج ام. السيد العامة: األشغال دائرة
والمدير المهندس برامر، دي الكهرباء: دائرة
المعارف مدير العمران أحمد السيد المعارف: دائرة

 البنات تعليم مديرة ناير، وفيقة السيدة

 بلجريف. جيمس السيد العام: العالقات

العامة العالقات مدير

أولنباخ فان اي.دبليو السيد الزراعة: دائرة

الزراعة مدير

الخيفة أحمد بن علي الشيخ العمل: دائرة
العمل مدير

خلفان ابراهيم
العمل مكتب مدير

المدير الخليفة الله عطية الشيخ القروية: الشؤون دائرة
الزياني مساعد السيد االجتماعية: الشؤرن دائرة
موريس جيزال السيد المواصالت: دائرة
المواصالت مدير

البحارنة صادق السيد الشيعية: األوقاف دائرة
الرئيس

طومسون بي جي السيد النفط: مراقبة دائرة
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 سيمونز بي الكوماندر : الموانى مدير
الصالح العزيز عبد السيد األراضي: دائرة

ملير

دويغر. محمد القاصرين: شؤون دائرة
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٣ملحق

الصحافة في الهيئة احداث
 وحاول متوتراً الداخلي الوضع استمر الوطني، االتحاد هيئة قيادة اعتقال رغم
 المنامة في كثيرة منشورات ووزعت سرية، سياسية بنشاطات القيام الناس من العديد

 كبيرة، كانت الوطنية الحركة واجهتها التي الضربة ولكن القرى. وبعض والمحرق
 الرميثة في وسجنوا شخصاً خمسين من أكثر اعتقل فقد الهبعة قادة العتقال فبالضافة

البالد. خارج إلى العشرات وهرب البالد جنوي

 بعض وساهم البحرين، في حدث بما والقاهرة لبنان في الصحافة اهتمت وقد
 االعالمي الوضع تحريك في البالد من الخروج من تمكنت التي النشطة العناصر
 البحرين. في يجري عما المعلومات يعض الخارج في والمجالت الجرائد بعض وتزويد
فيها: يدور عما البالد خارج الصحافة في ماورد على األمثلة بعض مايلي وفي

 ١٩٥٧ يناير ٦ بتاريخ الصادر عددها في اللبنانية العهد مجلة نشرت - ١
بعنوان: مقاال

 بعث رسالة مضمون فيه جاء ؟ الخليج امارات في العريي الشعب فعل ماذا
 هاجمت عندما (:٣ فيها) قال أصدقائه أحد إلى البحراني الشباب أحد بها

 في وطالبها البحرين شعب خرج مصر، الكبيرة، أختنا واسرائيل وفرنسا بريطانيا

 االتحاد هيئة مقر إلى توجهوا ثم االمبريالية. بسقوط منادين ضخمة مظاهرات
وكرامتهم. أمتهم عن للدفاع بتجنيدهم وطالبوا احتجاجهم وأبدوا الوطني

 بأمجاد تغنى التي المحرق في المتظاهرون قام االضراب، من التالي اليوم وفي

 البريطانية القوات تسكنها بيوت ثمانية في النار باشعال سعيد. بور وبطوالت



 في راسية سفن ثالث في النار وآشعلوا بريطانية سفن تصليح شركة ودمروا
الشركة. حوض

 الحق وقت وفي بالمحرق.. المطار إلى المؤدي الشارع المتظاهرون فجر ثم
عزل. أشخاص أربعة وقتلت الشوارع في البريطانية القوات نزلت

 الماض الشهر من ١٧في العام االضراب العربية الدول أعلنت وعندما

 وحاول البحرين. في عام اضراب حدث العراق، في االبطال الرجال لدعم
 منعهم المدرسة مدير ولكن بمظاهرات القيام بالمنامة الثانوية المدرسة في الطالب

 ويهددون بالمدرسة محيطة البريطانية القوات رأى عندما حياته على خوفاً
الخروج. يحاول شخص أي على النار باطالق

 ثكنة إلى وحولوها يوتهم من عسكر قرية مواطني البريطانيون أخرج كما
 مياه في أساطيلهم جمعوا وقد حولها. حمراء مصاييح ووضعوا عسكرية

البحرين..
 بعث رسالة عن عبارة وهي البحرين رجال "أين آخر بعنوان المقالة واستمرت

 جاء البحرانيين المواطنين عليهاعددكبيرمن ووقع س.ج.ب بحراني بهامواطن

فيها:

 لخطة طبقاً األحرار البحرانيين القادة ضد االمبرهالي المخطط تنفيذ جرى "لقد

 حكم بل كال علنية، قانونية محكمة أمام بالمثول له يسمح فلم وحقيرة. غرية
 األحكام أعلنت فقد . وكينيا قبرص في متبع هو كما امبريالية بطريقة سراً عليهم

 وهي موسى. وابن فخرو العليوات، الشمالن، البحرين،الباكر، أحرار ضد
لها أساس ال اتهامات توجيه بعد صدرت دكتاتورية أحكام

 في كانوا الذين بعض أمر في مرتاب وهو بقيادته مرتبط البحرين شعب إن
 أعضاء بقايا إنهم للهيئة. الوالء على أقسموا والذين البحرين في القيادة صفوف

رفاقهم مع يسجنوا لم الذين الهيئة
 الذين بأوكك االرتياط من وينذرهم المسؤولية يحملهم البحرين شعب إن
 خدعوا الذين أتباعه وبعض الشيراوي قاسم أمثال من ووطنيتهم لعروبتهم تنكروا

البحرين لقادة بالوالء بالتظاهر البحرين، وشعب الهيئة

١٩٥٧ فبراير ١٧ بتاريخ عددها في العهد المذكورة المجلة نشرت كما - ٢

٢٤٩



 في خلفان بدرية بعنوان خبر منها البحرين في الوضع عن ومقاالت مقتطفات
(:٣٦) فيها جاء السعودية"

 التحرير حركة على تقضي لكي البحرين بشعب للتنكيل بريطانيا لجأت لقد

 من الهروب من القليلون تمكن وقد تشاء، من وتسفير باعتقال وذلك هناك
 بعض قادت التي خلفان بدرية المناضلة هؤالء ومن المجاورة. البلدان إلى مخالبها

 عليها وحكموا السجن في ووضعوها البريطانيون اعتقلها فقد المظاهرات.
 المجلة نشرت نفسه العدد وفي السعودية أخيراًإلى وذهبت البالد، من بالطرد

يلي: ما فيها جاء )البحرين( المدني الله عبد باسم موقعة رسالة

 في بحقها وتؤمن والماواة. والعدالة بالحرية، تؤمن أمة ألننا انتصرنا لقد

 وال انتصرنا ولقد ايماننا، بفضل االمبريالية على انتصرنا لقد كريمة. حرة حياة
نهزم" أن يمكن

 العرب 'صرت راديو اهتم والمجالت، الجرائد في الصحافية للتغطيات باالضافة
 اعتقال وبعد األزمة أيام خالل كبيراً اهتماماً البحرين في يحدث بما القاهرة في

(.٣٧الهيئة) أعضاء

 بتوقيت ١٦,٤٥ الساعة العريي والجنوب العريي الخليج بعنوان برنامج ففي
 العزيز عبد وهو الهيئة قادة أحد حياة عن المذيع تحدث ١٩٥٧-٣-١٩في غرينتش
 في الخليفي والتعسف االمبريالية ضد النضال في دوره وعن باسهاب الشمالن
البحرين.

 بوزارة الفني للمدير مساعداً يعمل كويتي شحص تحدث نفسه البرنامج وفي
 االستعمار وسيطرة الخليج في الوضع عن الراشد المحسن عبد اسمه بالكويت التعليم

قال: مما وكان هناك واالميريالية

 يقظتنا بفضل وذلك سعيد، بور معركة في انتصرنا لقد األخوة: "أيها
 أدخل موقفاً العري الخليج أبناء اتخذ مصر، على العدوان وخالل ووحدتنا.

 للقضاء بالتخطيط بدأوا الذين وعمالئهم يين االمبريال قلوب في والخوف الرعب

 إن ذلك. على حقيقي دليل البحرين واحتاللهم الحر. الوطني الضمير على
 أيدي على اآلذالل تعاني وحدها تترك ال أن يجب المقاتلة العرية البحرين

وعمالئهم االمبرياليين

٢٥



 أجل من ونضالها لندائها فاستجيبوا بكم، تستنجد العربية البحرين إن
 أرضهم باعوا الذين االقطاعيين، وعمالءهم المعتدين غزو قاوموا هناك. عروبتكم

للغاصبين ووطنهم

 المذكور البرنامج في بالقاهرة العرب "صوت راديو أذاع ١٩٥٧ - ٤-٧ وفي
 بدرية مع مقابلة غرينتش بتوقيت ١٦,٤٥ الساعة العري والجنوب العريي الخليج
 محاكمتهم وطرق الهيئة قيادات واعتقال البالد في األخيرة األوضاع حول خلفان

إليهم. وجهت التي والتهم

 أبو اسمه لشخص سياسياً تعليقاً المذكورة االذاعة أذاعت ١٩٥٧ - ١٠ -٣ وفي
 الوضع فيه تناول . الشعب لتجويع االمبريالية السياسة بعنوان البحرين من الحسن

قال: مما فكان البالد، في البريطانية والسياسية التاريخية وخلفياته الراهن السياسي

 كل لوضع الوسائل كل تستعمل البحرين في البريطانية الحكومة إن
 إلى الوصول من المتعلمين المواطنين ومنع الجامعيين، الخريجين بوجه العراقيل
 رواتب لهم يقدمون فالبريطانيون كفاءاتهم مع تتناسب التي الحكومية المناصب

 يمتلكون ال الذين واالورويين البريطانيين الموظفين مع بالمقارنة بكثير أقل
 على الشباب البحرانيون يجبر الوضع، هذا مثل وفي الخبرة. أو الشهادات

 ضعف تعادل رواتب على فيها يحصلون التي األماكن إلى البحرين من الهجرة

بالبحرين الحكومية الوظائف في عليه يحصلون ما

 إما زاويتين، من البحرين في يحدث بما تهتم فكانت فةالبريطانيةالصحا أما
 زاوية من أو السافر، البريطاني التدخل لتبرير األمور وتضخيم العام الرأي لتهييج

 في البريطانية الممارسات بعض على بريطانيا في السياسية الجهات بعض اعتراض
 أنها قيل أخبارعنتهديدات عدة ١٩٥٦ اغسطس شهر في نشرت وقد البحرين

 في البريطانيين بقتل دمشق في كان عندما الباكر الرحمن عبد لسان على صدرت
 هذه واستعملت مصر ضد عسكري عمل على بريطانيا أقدمت لو فيما البحرين
.١٩٥٦ ديسمبر شهر في قادتها محاكمات أثناء الهيئة ضد الحقاً األخبار

 التي الضربة أثر على الهدوء نحو يتجه البحرين في الداخلي الوضع كان وفيما
 أحكام يقضون الخمسة السياسيون السجناء كان ،١٩٥٦ عام الهيئة لحركة وجهت
 جزيرة سجن في فخرو وابراهيم موسى ابراهيم فكان مختلفين. مكانين في السجن

 منفيين العليوات علي وعبد الشمالن العزيز وعبد الباكر الرحمن عبد كان بينما جدة

٢٥١



 رفعت وقد افريقيا. غرب االطلسي المحيط وسط في الواقعة هيالنة سانت جزيرة في
 من السجناء هؤالء نقل شرعية عدم حول البريطانية المحاكم إلى قضائية دعوى

 مارست ولذلك ستنجح، القضية أن واضحاً وكان هيالنة. سانت إلى البحرين
 حضور على الموافقة في وماطلت القضية في النظر تأجيل لعبة البريطانية الحكومة

 عام يوليو شهر في إال هيالنة سانت في البريطانية المحكمة حكم يصدر ولم المحكمة.
 الجزيرة إلى بالدهم من الثالثة السجناء نقل قرار ببطالن قضت حيث ١٩٦١

 بيروت إلى ومنها لندن إلى ونقلهم سراحهم اطالق تم ذلك أثر وعلى المذكورة.

 في العليوات علي عبد بقي و ١٩٦٧ عام وفاته الباكرحتى الرحمن عبد استقر حيث
 أما . ١٩٧٣ عام توفي حتى فيها وأقام بالعراق األشرف النجف إلى انتقل ثم دمشق

 المجلسين انتخابات وخاض ١٩٧٠ عام البحرين إلى رجع فقد الشمالن عبدالعزيز
 ١٩٧٥ عام الوطني المجلس حل وبعد منهما. كل بعضوية وفاز والوطني. التأسيسي

 موسى ابراهيم أما . ١٩٨٩ يناير في وتوفي والهند. القاهرة في للبحزين سفيراً عين
 ولم الحقاً موسى ابراهيم وتوفي السجن، في أعوام تسعة قضيا فقد فخرو وابراهيم

فخرو. ابراهيم إال الكتاب هذا كتابة حتى الهيئة( قادة ين )من الحياة قيد على يق

٢٥٢



الهوامش
السابق. الملف في ١٩٥٤ نوفمبر ١٢ بتاريخ ٨ 10 13/12 رقم السياسية المقيمية -تقرير ١

السابق. الملف في ١٩٥٤ ديسمبر ١٣ بتاريخ ٨ 1013/13 رقم السياسية المقيمية -تقرير ٢

٤0 371/114586. رقم الخارجية فيملفوزارة موجودة الرسالة ترجمة-٣

 في١٩٥٤ ديسمبر ٢٦ بتاريخ ١١٣ رقم ايدن انتوني وزيرالخارجية السيدباروزإلى المقيم رسالة - ٤

0 3114586. الملف

 ملف في ١٩٥٥ مايو ٩ بتاريخ ٥٢ رقم ماكميالن:هارولد لخارجية,إلىوزير لمقيم رسالة - ٥

٤0 371/114587. الخارجية وزارة

لملف في ١٩٥٥اغسطس ٢٥الخارجيةفي وزارة إلى السياسي المقيم من ٦٢٣ رقم البرقية - ٦
FO 3114587.

 سبتمبر ٥ بتاريخ هارولدماكميالن. الخارجية, إلىوزير السياسي المقيم من ١٠٢ رقم الرسالة -٧
لسابق. الملف في١٩٥٥

 ١٩٥٥ سبتمبر ١٣ بتاريخ البريطانية الخارجية إلى السياسي المقيم من ١٠١١/١/٩٠/٥٥ رقم الرسالة -٨

السابق. بالملف

السابق. بالملف ١٩٥٥ سبتمبر ١٩ بتاريخ ٦٨٥ رقم الخارجية إلى المقيم برقية - ٩

لسابق. بالملف ١٩٥٥ اكتوبر ٦الخارجيةبتاريخ لى المقيم من ٧١٦ رقم برقية -١٠

السابق. بالملف ١٩٥٥ اكتوبر ٢٥ في الخارجية إلى المقيم من ٧٦٠ رقم برقية - ١١

٤0 371/120544. بالملف١٩٥٦ مارس٤ في الخارجية إلى المقيم من١٧٢ رقم -برقية ١٢

السابق. الملف في ١٩٥٦ مارس ٤ بتاريخ ١٧٣ رقم الخارجية لوزارة السياسي لمقيم برقية - ١٣

العابق. الملف في ١٩٥٦ مارس٤ بتاريخ ١٧٧ رقم الخارجية لى المقيم -برقية ١٤

لسابق. بالملف ١٩٥٦ مارس ١١ بتاريخ١٩٦ رقم الخارجية إلى المقيم -برقية١٥

 ١٩٥٦ مارس ٤ بتاريخ ٣٢٢ رقم البريطانية الخارجية بغدادإلى في البريطاني الممثل من برقية - ١٦

السابق. بالملف

السابق. بالملف ١٩٥٦ مارس ٨ بتاريخ البريطانية الخارجية إلى ماينورز: السيد رسالة - ١٧

0371120545. بالملف ١٩٥٦ مارس ٢٢ بتاريخ ١٠١١/٥٦/٥٦المقيمرقم إلى لمعتمد رسالة-١٨

السابق. بالملف ١٩٥٦ مارس ١٦ بتاريخ ٢٣١ رقم الخارجية إلى السياسية المقيمية برقية - ١٩

٢٥٣



.السابق بالملف ١٩٥٦ ابريل ٣٠ بتاريخ ٣٨٧ رقم الخارجية إلى المقيم -رسالة٢٠

 - ٢٢0371/120546 رقم الخارجية بالملف مايو ٩ تاريخ ٤٢٥ رقم الخارجية لى المقيم -رسالة ٢١

 وزارة بملف ١٩٥٦ يونية ١٣ بتاريخ ٧٣٠ رقم لبحرين في المعتمدية إلى البريطانية الخارجية رسالة

0 371/120547 رقم الخارجية

 لخارجية وزارة بملف ١٩٥٦ مايو ٣ بتاريخ ١٠١١/١٢٥/٥٦ السياسيرقم المقيم لى المعتمد -رسالة ٢٣

٤0371/120546 رقم

 FO رقم الخارجية وزارة بلف ١٩٥٦يونية ١٩ بتاريخ ٥٦٣رقم لبريطانية للخارجية المقيم -برقية٢٤
371/1200547

.السابق بالملف ١٩٥٦ يونية ٢١ بتاريخ ٥٧٨ رقم الخارجية السياسيإلى لمعتمد رسالة -٢٥

 رقم لخارجية وزارة بملف ١٩٥٦مايو٣٠ بتاريخ ٥٩٨رقم لسياسي لمقيم إلى الخارجية برقية -٢٦
0371/129546

 وتوجد صفحة٢٤ في االنجليزية اللغة لى السياسية لمقيمية وترجمته العربية باللغة صدر التقرير - ٢٧

. ٣0٧371/120549 رقم الخارجية وزارة ملف نسخةمنهفي

 بملف ١٩٥٦ سبتمبر٩ بتاريخ ١٠٣ لويدرقم سلوين الخارجية وزير إلى السياسية المقيمية -رسالة ٢٨

٤0 371/120549. رقم الخارجية وزارة

.السابق بالملف ١٩٥٦ اكتوبر ١ بتاريخ ٥٠ رقم الخارجية إلى المقيمية -رسالة٢٩

 رقم لخارجية بملف ١٩٥٧يناير ١٧ بتاريخ 357/6/1011 رقم للمقيم المعتمد رسالة -٣٠

٤0371/1268940

 البحرين في الوضع فيهامالبسات يناقش ١٩٥٧ ابريل ١١ في السيددي.ام.ريتش كتبها مذكرة -٣١

0371/126896 رقم الخارجية ملف بلجريف, واستقالة
 عن بديالً سميث تعيين حول البريطانية لخارجيةوا المقيم بين الخصوص بهذا مراسالتعديدة -٣٢

0371/126897 الخارجية بملف محفوظة بلجريف

 ٤0 الخارجية وزارة ملف ٨ 1016/75 برقم كوثيقة كامينزموجودة تقريرالسيد من نسخة -٣٣

371/126897

 شيخ مع للمناقشة لطرحها ١٩٥٨ اغسطس ٥ في بالخارجية الموظف السيدآدمز كتبها مالحظات -٣٤

037/132531 رقم الخارجية ملف فيلندن: البحرين

.٤09371/126895 رقم الخارجية وزارة ملف في محفوظة للمقال ترجمة -٣٥

٤0371/126896 رقم الخارجية بملف المذكور للمقال ترجمة - ٣٦

 ترجمتها تمت العرب وصوت اذاعتاالقاهرة تبثها كانت التي الخاصة االذاعية البرامج عددمن - ٣٧

0 37/126896 رقم لخارجية ملفوزارة منهافي بنسخة واالحتفاظ

٢٥٤



السابح الفصل

الخمسينات نهاية في الوضع



 ١٩٥٩ العام خالل السياسية بالحركة حافالً البحرن في السياسي الوضع كان
 قادتها ونفي التنفيذية الهيئة حركة أعضاء ضرب برغم مستمراً مازال الوعي حيث

 االداري والفساد جهة من البريطاني الوجود من التحسس وكان هيالنة. سانت: إلى
 االتجاهات انتشار مع خصوصاً الشعبي للتحرك مستمرة دوافع أخرى جهة من

 المنطقة في والشيوعيين والبعثيين القوميين ين الفكري والصراع المتعددة السياسية
 توزيع أوجهه أبرز كان الذي النشاط من المزيد باتجاه دفع السياسي الجو هذا العرية.

(١مايلي:) منها كان التي المظاهرات وتنظيم المنشورات

الشعبية التحركات
 ساعة استمرت مظاهرة خرجت ١٩٥٩ مارس ١٩ الخميس صباح في - ١

 إلى توجهت حيث شخض ٥ ٠٠ من كثر أ فيها اشترك الثانوية المدرسة من ونصف
 جمال بحياة تهتف المظاهرة كانت تفرقت. ثم المنامة شمال الواقعة المدارس من عدد
 انقالب في العراق في الحكم إلى صعد الذي قاسم الكريم عبد وضد الناصر عبد

 اضرار أو اصابات عن تسفر ولم سلمية المظاهرة وكانت ، ١٩٥٨ يوليو في عسكري

بشرية او مادية

 وحمل المنامة مركز في مظاهرة خرجت مارس ٢ ٠ الجمعة صباح في - ٢
 صغيرة مظاهرة خرجت كما العراقية، الموصل مدينة في للمقتولين رمزاً المتظاهرون

الظهر. عند أخرى

 من أكثر فيها شارك المحرق في مظاهرة خرجت مارس ٢ ٠ الجمعة مساء في - ٣
 في أخرى مظاهرة خرجت كما ساعات. ثالث واستمرت المدارس طالب من ٣ ٠٠

شخص. مائة من أكثر فيها وشارك ساعة نصف استمرت مساءاً العاشرة الساعة

 تظاهرة في المحرق في المدارس طالب خرج مارس ٢١ السبت صباح في - ٤



أشخاص. عشرة خاللها اعتقل صغيرة

 ألول التحريرالوطني "جبهة باسم منشوران وزع ١٩٥٨ شهرديسمبر خالل - ٥
 ٦ ٠ ٠ أقالت قد الشركة )كانت العمال القالة النفط شركة سياسة أحدهما هاجم مرة

( المنشور.) قول حسب عامل
 )هكذا المناضل التقدمية الطليعة شباب باسم منشور وزع ١٩٥٩ يناير شهر في - ٦

 لالساليب الحكومة عودة وهاجم المنفيين القادة باعادة طالب االنجليزية( عن ترجمت
، ١٩٥٦ عام بها وعدت التي المطلوبة االصالحات باجراء وفائها وعدم القديمة

 قانون يهاجم عريي ل البعث شباب اسممنشور وزع ١٩٥٩-فيشهرفبراير٧
 على وعمالءهم يساعداالمبرياليين ولكن العمال مصالح اليحمي بأنه متهماًإياه العمل
خليفة. أحمدآل بن علي الشيخ العمل، مدير وهاجم الناس حقوق سرقة

 من بالرغم وسراً علنا المعارضة حركة استمرار إلى تشير والمنشورات المظاهرات هذه
 توسع إلى كذلك وتشير قادتها. ونفي أعوام ثالث من أقل قبل الشعبية الحركة قمع

 في تحدث الفعالة الطالية المظاهرات كانت فاذا .ايديولوجياتها وتعدد المعارضة قاعدة
 تعكس سراً توزع التي المنشورات فإن تخطيط سابق وبدون بعفوية األحيان من كثير

 إلى هنا االشارة وتجدر سياسية. العمال وتخطط الخفاء في تعمل تنظيمات وجود
 فيها يصدر التي األولى المرة ولعلها ،البحرانية الوطني التحرض "جبهة باسم الموقع المنشور

 الشيوعي النهج تنتهج كانت سرية منظمة هذه التحرير وجبهة االسم. بهذا موقع منشور
 وقد ، ١٩٥٥ عام أسست إنها أعضاؤها ويقول السوفياتي. االتحاد خط على وتحسب
 بمناسبة البحرين في الشعبية الجبهة مع مشتركاً ١٩٩٢ فبراير في منشوراً أصدرت
 على محسوبة ماوية سرية منظمة فكانت الشعبية الجبهة أما لتأسيسها. ٣٧ ال الذكرى
 ديقراطياً نهجاً تنتهجان أصبحتا انهما المنظمتين أعضاء ويقول الصيني. الشيوعي الحزب
 من عدد في وساهمتا الذهبية المنظمتين نشاط فترة والسبعينات الستينات وكانت وطنياً.

. ١٩٦٥ عام وخصوصاً ات الضراب وا المظاهرات

 مروة كريم فيصفها تأسيساً المنظمتين أقدم وهي البحرانية، الوطني التحرير جبهة وأما
 بن سيف للكاتب والخليج البحرين في والديقراطية التحرير "قضايا لكتاب تقديمه في

 وفي البحرين في العاملة للطبقة حزب وأول لينيني، ماركسي تنظيم "أول بأنها علي
. ١٩٥٥ عام تأسست الجبهة بأن ذلك تقديه في ويذكر بأسرها الحليج منطقة

 الوطني البرنامج في وردت التي االهداف المذكور كتابه في بنعلي سيف ويذكر
كالتالي: وهي ، ١٩٦٢ عام الصادر البحرانية الوطني التحرير لجبهة

 استقالال مستقلة سيادة ذات ديمقراطية دولة البحرين اجل من تناضل - ١

٢٥٧



 المتكافئة غير االسترقاقية ومعاهداتها االستعمارية الحماية يإلغاء وذلك حقيقياً

شعبنا. على المفروضة وذيولها

 وجالء واالمريكية البريطانية العدوانية العسكرية الحرب قواعد تصفية - ٢
بالدنا. عن االجنبية القوات

 لمصلحة تعمل ديمقراطية وطنية حكومة ايجاد الجل الجبهة تناضل - ٣
 االنجليز االداريين من االستعمارية االدارة جهاز وتطهر البحريني الشعب

 يكفل ديمقراطية مؤسسات وباقامة ديمقراطي وطني ادارة نظام وتقيم واعوانهم
 وبلدية ادارة ومجالس برلمان ، البحريني الشعب لمجموع الديمقراطية الحريات
 ديمقراطي اساس على يقوم بحريني دستور وتضع حقا وتمثله الشعب ينتخبها

.لوطئنا الموضوعية الظروف االعتبار بعين يأخذ

 الطبيعية وثرواتنا مواردنا الستثمار صناعة باقامة الوطني اقتصادنا تنمية - ٤
 وتخفيف الوطتية الصناعة يحمي ضرائبي نظام واقامة شعبنا ورفاه سعادة لغرض

 الصغير الدخل وذوي الحرفيين واعفاء الشعب كاهل عن المباشرة غير الضرائب
العقاري. والسجل البلدية رسوم من

 وذلك الزراعة تطور تؤخر التي العوامل ومحاربة الزراعي االنتاج تطوير - ٥
 وتخليص البحرينيين للفالحين الحقيقية المصالح يكفل زراعي اصالح باقامة

 قبل من المنهوبة الصغار الفالحين اراضي بارجاع وذلك االقطاعية من شعبنا
 االراضي نهب وايقاف والمناصفة التعية حقوق على والمحافظة االستعمار اعوان

 للزراعة والقابلة الزراعية االراضي توزيع اجل ومن واعوانهم الشيوخ قبل من
 الفالحين مساعدة اجل ومن بدل، وبدون مباشرة البحرينيين الفالحين على

 نقدية من الحكومية القروض بمنحهم والوكالء الشيوخ نهب من وتخليصهم

.زراعية ومكائن وبذور

 سيطرتها وضد وبنوكها االجنبية االحتكار شركات من شعبنا تخليص . ٦
 ايدي على بالضرب التموين، مشكلة وحل الخارجية تجارتنا على االحتكارية

 تناسب بأثمان قوته شراء من الشعب وتمكين ، الشعب لقوت والمحتكرين المضاريين
دخله.

 والثقافية والصحية واالجتماعية والسياسية االلتمادة العمال مصالح عن الدفاع - ٧

٢٥٨



 مصالحهم تحمي قوانين وسن الحالي العمل قانون ومنأجللغاء نقاي تنظيم سبيل وفي
 ضد الجبهة وتناضل والشيخوخة والبطالة المرض عوز يقيهم اجتماعي ضمان اجل ومن

. السلطات تعسف وضد االصال واصحاب الشركات تعسف

 تراث تستلهم وطنية اسس على واقامته مستواه ورفع التعليم تطوسر - ٨
 الحياة ترقية اجل من وتناضل ، تمييز وبدون الجنسين ولكال البحريني الشعب

الشعب عند والرياضية االجتماعية

. الشعب مكتسبات عن للدفاع وطني جيش انشاء - ٩

 لكافة صحية خدمات بتأمين وذلك الصحي الشعب مستوى رفع -١٠

المتوطنه. االمراض من الوطن وتطهير الشعب افراد
 السياسية الحقوق كافة في بالرجل، البحرينية المرأة مساواة - ١١

. واالقتصادية واالجتماعية

. المواطنين لجميع الحقوق في حقيقية مساواة ايجاد -١٢

 تحرير اجل من العري التحرر لحركة المشتركة الراية تحت النضال - ١٣
 الجنوب او الخليج في سواء االستعمار نير تحت ترزح التي العربية االقطار جميع
 انتصارات اجل ومن الديمقراطية وحرياتها الوطنية وسيادتها استقاللها اجل ومن

 وضد الصهيونية وحليفته االستعمار ضد العريي التحرر لحركة جديدة
 عن سواء االستعمار مواقع تشبيت وضد االستعمارية والمؤامرات االعتداءات

االقتصادي, والضغط العدوانية الحرية الكتل طريق

 للعمال الشعبية المنظمات ويين العرية الشعوب يين التضامن تقوية-١٤
 وتوحيد الشعبية التنظيمات تقوية اجل ومن العرية البالد في والمثقفين والطالب
 والصحي واالجتماعي االقتصادس الشعب مستوى رفع اجل من جهودها
 الحكم اساليب وضد المغرضة االستعمارية والدعايات المفاهيم وضد والثقافي

. لالديمقراطية ا االستبدادية

 ثروات على المحافظة اجل من العربية االقطار يين االقتصادي التعاون - ١ ٥
والزراعي. الصناعي العرية البالد مستوى لرفع واستخدامها وتنميتها بالدنا

 وتبنت ٧ ٢ ديسمبر في عقدت التي التأسيسي المجلس انتخابات الجبهة وقاطعت
والعمال. الطالب بها قام التي ١٩٧٢ مارس ١٣ و ١٢ يومي أحداث



 الخمسينات منتصف في ولدت اليسارية الحركة بآن علي بن سيف يؤكد كما
 أثناء في والتقدمية الوطنية المنظمات ولدت "لقد (:٤٦ )ص كتابه في فيقول

 المنظمات هذه تمرست السنين هذه وطوال مباشرة ١٩٥٦ - ١٩٥٤ حركة وأعقاب
 بشكل المنظمات دور وبرز القمعية. وأجهزتها االستعمارية الهيمنة ضد النضال في

. ١٩٦٥ مارس انتفاضة في وجلي واضح

البحرين في الداخلي األمن
 لألمن خطة الفارسي( )الخليج العسكري التنسيق لجنة وضعت ١٩٥٩ العام في

 وقد البالد، في تحدث شعبية اضطرابات أية لتطويق تهدف البحرين في الداخلي
 فبراير ١٣ في وضعت سابقة خطة محل لتحل المقترحة الخطة على اللجنة وافقت
 مثل والبحرين بريطانيا في المهمة المراكز من علىعدد الخطة ووزعت ١٩٥٦

(.٣الخارجية) ووزارة البريطانية والبحرية لبابكو العام والمدير السياسية المعتمدية

 المستخدمة المصطلحات لبعض شرح يتبعها أقسام عدة إلى مقسمة الخطة كانت
كالتالي: وهي الخطة، لتوضيح

المعادية القوى أواًل:
التالية: القوى قبل من اضطرابات تحدث أن المحتمل من

 كليهما، أو البريطاني النفوذ أو الحاكمة العائلة ضد سياسية: تظاهرات - ١
الحالي. الحاكم موت بسبب قبلية اضطرابات أو

محرم. خالل والسنة الشيعة يين مثالً عرقي: أو ديني عداء . ٢

بابكو. في تظاهرات عمالية، اضطرابات - ٣

 في محدودة حرية عمليات بسبب االورويين، ضد المشاعر انفجار - ٤
. ١٩٥٦ السويس أحداث بعد حدث كما األوسط، الشرق في أخرى مناطق

 ايران، أو السعودية العرية المملكة من تدخالت أجنبية، قوى من تخريب - ٥
أعاله. ١ في مذكور هو ما إلى تؤدي قد مصر من واعالمية مالية مساعدات أو

الصديقة: القوى ثانياً:
التالية: القوى هناك والقانون النظام احالل ألجل

الحكومية الشرطة - ١



قوامها - ا

بريطانيين ضباط ٩
عرياً ضابطاً ١ ٤

صف وضابط شرطياً ٦٩١ تفتيش ضابط مساعد ١٨

مصفحة سيارة ١ ٢ القوة هذه لدى - ب

لبابكو التابعة األمن قوة - ٢

 على موزعين سالح( )بدون رسمياً حارساً ١٧٢و بريطانياً أمن ضابط ١٨

 بسترة التصدير وميناء النفط مصفاة في اوقات، ثالثة تعمل مجموعات ثالث
النفط وحقول وعوالي
ملكي األسطول-٣

 يمكن انزال مجموعات هناك الميناء، في البريطانية السفن تواجد حال في
التالية: األحجام حسب استعمآلها

لحرية. أ-السفن

قيادة. ومركز البحرية لرجال حاملة ١ و قيادة ومركز للبحارة حامالت ٣

فرقاطات - ب

مخصصة( )بقوة الملكية البحرية رجال حاملة ١ قيادة ومركز بحارة حاملة ١

-الجيش٤

 مجموعة استقدام باالمكان فإن البحرين عن بعيدة المجموعة هذه كانت وإذا

جوا عدن من اخرى

الملكية الجوية القوة - ٥
فقط. المحرق في البريطانية الجوية القاعدة في األمن لحفظ

المتحدة الواليات قوات - ٦

 من االستفادة امكان في النظر الفارسي للخليج العسكري التنسيق لجنة تستطيع ل
االمريكيين. المواطنين سالمة على الحفاظ بحجة االمريكية المساعدات

في االمريكية الجوية القاعدة من الهيلكوبتر طائرات استعمال يمكن - ب



والعوائل. المصاين الخالء الظهران
والحفيذ: المهمة ثالثاً:

 القوات مساعدة الفارسي للخليج العسكري التنسيق لجنة طلبت إذا
البحرين. في النظام باعادة تقوم فسوف البريطانية

عامة خطوط - أ

يلي: كما الوضع( سمح إذا مراحل على الداخلي األمن خطة ستنفذ - ١

 الشرطة سيطرة عن تخرج قد اضطرابات حدوث حال في اليقظة: مرحلة
الحكومية

 ويطلب المحلية السلطات سيطرة عن الوضع يخرج عندما العمل: مرحلة
البريطاني. العسكري التدخل

الوضع لدراسة العسكري التنسيق لجنة تجتمع احتياط: مرحلة

 وينصح الكبيرة الشركات بتحذير البحرين في السياسي المعتمد يقوم - ٢
 الدول ورعايا الكومنولث في األعضاء والدول واالمريكيين البريطانيين عوائل

لألضطرابات. المحتملة الفترة خالل البيوت في بالبقاء األخرى الصديقة

اليقظة: مرحلة - ب

 وتخفض االستعداد أهبة على الفارسي للخليج االققحام مفرزة توضع - ١

واحدة ساعة إلى لالنتشار االستعداد فترة

المهددة النقاط لمعرفة الشرطة بقمندان االتصال يتم - ٢

الالسلكية االتصاالت وسائل وفحص ترتيب يتم - ٣

 أي عن السياسي المعتمد خالل من العسكري التنسيق لجنة بابكو تخبر - ٤
المتوقعة. االضطرابات خالل حدوثها توقع أمنية مشاكل

العمل: مرحلة - ج
المدينة. السلطة لمساعدة البريطانية القوات بنشر العسكري التنسيق لجنة تأمر - ١

 والمنامة، المحرق في األمنية مهامها لممارسة بالتحرك االقنحام مغرزة تؤمر - ٢
 ودول البريطانيين الرعايا مصالح حماية أجل: من وذلك سترة األمر، احتاج وإذا



المحيطة. والمناطق المدن في والقانون النظام اعادة الصديقة والدول الكومنولث

 في امباوند عملية خالل الفارسي للخليج االقحام مفرزة تنتشر - ٣
 النظام اعادة عن مسؤولة تكون بمجموعتين محدوداً حجمها يكون البداية

 حالماً عدن أو كينيا من جواً ثالثة مجموعة تصل ثم والمحرق. المنامة في والقانون

 سترة حماية تبقى الذي الوقت في هذا بذلك، الجوي النقل ظروف تسمح
بابكو. أمن قوة على معتمدة وعوالي

المحددة. الثانوية والنقاط األساسية النقاط - ٤

 ويجب المعتمدية. ومبنى والمحرق المنامة ين الجسر هما نقطتين أهم إن - ١
 في األمن وقوى المطار يين االتصال انقطاع لمنع الجسر على السيطرة تحكم أن

 وستكون البعض. بعضها اسناد من والمحرق المنامة في الجموع ومنع المحرق.
االورويين. أو البريطانيين ضد اضطرابات ألية أكيداً هدفاً المعتمدية

 مسلحة واحدة مجموعة هناك تكون أن المحتمل من عام، بشكل - ٢
المحيطة. والمناطق وسترة والمنامة المحرق من لكل بالبنادق

 وبعض فيها الواردة المصطلحات لبعض بشرح األمنية الخطة واخحمت

 في البرية القوات قائد تينكر اج اي. اللواء ووقعها المتخصصة. التفصيالت

.الفارسي الخليج
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المثامن الفصل
الستينات في الديمقراطية الوطنية الحركة



الستينات مطلع في االوضاع

 في بل فحسب البحرين في ليس ملحوظا سياسياً نشاطاً الستينات مرحلة شهدت
 اضدادا النشاط هذا ويعتبر االستعمار. تحت واقعة كانت التي الثالث العالم بلدان أغلب
 بداية منذ وتصاعد الثانية العالمية الحرب بعد انطلق الذي التحرري السياسي للوعي

 مصر ثورة انتصار شهدت قد الخمسينات كانت فإذا القرن. هذا من الثاني النصف
 عام مصر على الثالثي والعدوان ١٩٥٤ عام الجزائر ثورة وانطالق ١٩٥٢ عام )يوليو(
 الحركة مسيرة على ذلك وأثر مصر مع عري شعبي تفاعل من صاحبه وما ١٩٥٦

 الستينات مرحلة فإن . ١٩٥٨عام العراق في الملكية وسقوط العري. العالم في التحررة
 أحياناً عنه تمخضت الذي السياسي النضال من جديدة مظاهر األخرى هي شهدت

 على ١٩٦٢ عام الجزائر ثورة انتصار االنجازات هذه رأس على وكان كبيرة. انتصارات
 العالم في الناس معنويات على كبيرة آثاراًاالنتصار هذا ترك وقد الفرنسي. االستعمار

 أعلن البالد هذه في فالشعب الخصوص. وجه على البحربن وفي قاطبة، العري
 بن أحمد رأسهم وعلى الجرائرية الثورة قادة اختطاف خبر وصل عندما العام االضراب

 يتفرولكاليز البحراى كادالشعب ١٩١٢ عام الجزائراالم استقالل وعدماأعلن اًول. أوال المويرة هله اهصارات أخبار يداع وكاد ؛ ١٩٥٦ عام اكدور فم يال

 الوطني االتحاد هيئة ضرب منها عديدة بانتكاسات أصيبت المعنويات ولكن بالغ. باهتمام
 البريطاني التدخل وازدياد هيالنة سانت جزيرة إلى قياديها من ثالثة وتسفير ١٩٥٦ عام
 لها كان التي النشطة العناصر لمالحقة الخاص القسم أنشئ أن بعد وخصوصاً البالد في

 ١٩٦١ عام اغسطس شهر في الحكم مقاليد استلم كما الهيئة. قضية في بارز دور
ابريطاذهة. ككومة نرح نس١٩٥٧ عام سهمت الخريطة على ٩٠ والله رفا: د٣ الحالي؛ )الحاكم حليفة طمان؛؛ من الخععبسى



 بعضها ساهم خاصة ودولية واقليمية محلية سياسية ظروف بروز ذلك إلى ضاف
 ساد الذي التحرري فالوعي سلباً. وبعضها البحرانية السياسية المعارضة حركة في ايجاباً

 الشعبي الشعور تحريك في جيد أثر ذا كان االستعمار تصفية استهدف والذي المنطقة
 لالنمرياله معادية فكانت العري العالم في السائدة األجواء أما المستمر. النضال نحو

 واحتكاك المنطقة في التعليم رقعة اتساع أن كما البريطاني. واالستعمار االمريكية

 تعميق في ساهم ذلك كل الجامعية، دراستهم خالل الخارجي بالعالم البحرانين الطالب
 المستوى على ولكن السلطوي. االستبداد مواجهة على وحثهم الناس في النضالي الحس

 فقد السياسية. التيارات كافة ين وايديولوجية فكرية صراعات تشهد البالد كانت اآلخر

 ظهر قد كان بعضها أن يقول من )وهناك الستينات مطلع في اليسارية الحركات نشأت

 والتي االتجاه الماركسية البحرانية، الوطني التحرير كجبهة ١٩٥٥ العام منذ الوجود إلى
 االشتراكي العري البعث وحزب تأسيسه( في دوراً االيراني تودة لحزب أن يعتقد

 الوجود مواجهة في الرغبة يجمعها كان جميعا التيارات هذه العرب. القوميين وحركة
 االطروحات تفرقها كانت ولكن القبلي، للحكم حد ووضع البالد في البريطاني
 في الجامعات وشهدت مستمراً اهديولوجياً صراعاً البحرين مدارس فشهدت السياسية.

 غير ايديولوجية صراعات والكويت والقاهرة وبيروت ودمشق بغداد مثل العرية العواصم
 ولم وايديولوجية سياسية كحركة فاعالً االسالمي التيار لكن لم الوقت هذا وحتى قيلة.

 ولعل عموما. لالستعمار المناهضة الدين علماء مواقف خالل من إال الصراع حلبة يدخل
 التيار بروز إلى أدت التي العوامل من كانت المذكورة والفكرية الحزية الصراعات

 المحافظة بقيت فقد ذلك ومع الستينات. من الثاني النصف في البحرين في االسالمي
.للناس العامة السمات هي االسالمية والمادئ واألخالق القيم على

 العربية الشعوب معظم عن ويتميز التدين، عريق البحرين شعب فإن ذكرنا وكما

 هناك كانت ولذلك النظير، منقطع بشكل الكثيرة االسالمية بالمناسبات ه باهتمام

 العامة بالمقايس ملتزمة الخمسينات في الوطنية الحركة نجد وهكذا فكرية. اصالة

 بعض الحركة قيادات من كان بل الدوافع. أم المطالب صعيد على سواء لالسالم

 بالمعنى شعبية المعارضة كانت هنا ومن ابراهيم، السيد علي السيد مثل الدين علماء
 الحكومة وساندوا الهيئة ضد وقفوا قد المسلمين األخوان كان ولثن للكلمة. الكامل

 الفترة تلك خالل معزولين وبقوا قوي، تيار تشكيل يستطيعوا لم أنهم إال الخليفية

(. الوطني) النضال بوجه فهم لوقو

 لغط وحدث األحداث، مسار لتوجيه اليسارية الحركة سعت فقد ٦٥ حركة في أما

٢٦٧



 السياسية المنشورات خالل من واضحا كان كما للحركة السياسي الخطاب حول شعبي
 الشعب انطلق فقد ذلك ومع واسع. نطاق على والمدن القرى في توزع كانت التي

 دورها وللمآتم دورها للمساجد فكان مبادئه. عن يتنازل أن دون من الحكومة لمعارضة
 القوى "جبهة أساسيين تجمعين خالل من توجه المطالب وبقيت دورهم، الدين ولعلماء

 في السياسية الحركات يين أقيم تحالفاً كان األول القومية" القوى "جبهة و التقدمية"
االول. التحالف انفراط بعد استعمل والثاني البداية،

١٩٦٥ مارس انتفاضة
 تسريح البحرين نفط شركة قرار هو االنتفاضة أشعل الذي الثقاب عود كان

 فأعلن ؛١٩٦٥ مارس ٧ في القرار هذا جاء أعمالهم. من البحرانيين الموظفين مئات
 احتجاجاً العام االضراب مارس ٩ في شخص( ه . . حوالي )وعددهم العمال بقية
 النفط، شركة موظفي مع تضامناً عاماً اضراباً الطالب أعلن ثم زمالئهم فصل على
 التوتر انتشر أشهر ثالثة حوالي استمر والمظاهرات االضرابات من مسلسل بذلك وبداً

 خالل تشهده لم ما العنف من والقرى المدن شوارع وشهدت البحرين، في خاللها
 ويحملون حدث ما حقيقة األحداث عاصروا الذين ويدرك أخرى، اضطرابات أية
والحكومة. الشعب يين المواجهة صعيد على اليومية التطورات من صوراً ذاكرتهم في

 الرقيق والندى الهادئ اللطيف الجو حيث الريع فصل في أشرنا، كما التوتر، بدأ
 المنشورات أيضاً يغطي كان الندى هذا األوراق. المتفتحة األشجار أوراق يغطي الذي
 األحداث عاشوا الذين أحد يقول وابريل. مارس شهري ليالي في سراً توزع كانت التي
 كنت الخباز من الحبز لشراء أذهب كنت عندما الباكر الصباح "في الفترة: تلك في

 آمن مكان في أخفيه ثم واياباً ذهاباً طريقي في وأنا آلقرأه األرض من المنشور أرفع

 المنشور عن شاب كل يحكي حيث يوم كل التجارب نتبادل وكنا البيت. من
 البالد في سيحدث مما الكثيرين ينتاب القلق كان ذلك بعد اخفاه وأين قرأه الذي
 وعمال الطالب لمواجهة الشوارع إلى البريطانية القوات نزول أنباء نسمع ونحن
 أجواء على تسيطر المواجهة وصور المالحم قصص كانت كما النفط. شركة

 بأعمال ليقوموا صغيرة مجموعات يكونون الشباب وكان يوم، كل اللقاءات

 عايشنا وقد الخليفي. والنظام البريطاني االستعمار ضد النضال صلب من يعتقدونها
.السن في صغار ونحن األعمال تلك من كثيراً



 العمال كان األيام أحد في قائاًل: أنذاك اليومية القصص من قصة ويروي
 تأتي جيب سيارة وكانت الدراز. قرية مدخل عند البيوت أحد في يشتغلون

 الذي الرئيسي الشارع على وتقف الجفير إلى الكهرباء دائرة عمال بعض لنقل يومياً
 فأرسل قلبها. بعد الجيب سيارة تحرق أن الشباب من مجموعة قررت القرية. يدخل

 سيارات قدوم ويراقب السيارة موقف من ميل ربع بعد على ليقف شخصا الشباب
 قبل المكان من الشباب ينسحب كي انذار صفارة ليطلق البديع مركز من الشرطة
 مجموعة وتوجهت لمهمته المناسب المكان إلى الشاب ذهب الشرطة. وصول
 بالحجارة، بتدميرها وقاموا السيارة موقع إلى تقرياً أشخاص عشرة من مكونة

 لحظة في فهرعوا زميلهم من رنذااال سيارة انطلقت قلبها يحاولون كانوا وعندما
 عمال الستجواب بادروا الشرطة سيارة وصلت عندما األنظار. عن واختفوا واحدة

 معلومات على الحصول أجل من السيارة موقف من بالقرب كانوا الذين البناء
 وادعى منهم معلومات أية يحصلوا لم ولكنهم الشباب، على التعرف من تمكنهم
 إلى توجهوا العمال تعاون من الشرطة يئس وعندما منهم. أياً اليعرفون أنهم العمال
 السيارة، من قريباً يمران القرية داخل من لتوهما شخصان أقبل وقد السيارة، موقف

 أشهر ستة السجن واودعوهما عليهما القبض القت أن إال الشرطة من كان فما
 الواحد وعبد عامم عشرة أربع وقها عمره كان يوسف ابراهيم خليل هما )الشابان

عام(. عشرين حوالي عمره )كان الشهيد عبد

 األوالد وكان النوع. هذا من وروايات قصصاً يتناقلون الجميع وكان

 لتعطيل بالمسامير الشوارع يزرعون كانوا حيث المواجهة في بادوارهم يقومون
 بوضع آخرون ويقوم الشرطة. وسيارات العمل إلى الذاهبة السيارات عجالت
السير". لمنعحركة الشوارع في النخل وجذوع األحجار

 شخص مقتل عن يعلن عندما وخصوصاً القرى من كثير في يحدث كان ما هذا
 المدارس إلى الذهاب عن التوقف جانب إلى هذا مرارا. حدث كما الشرطة بنيران

 موجهة كانت الشعارات وهذه مكان، كل في الجدران على الشعارات وكتابة
 تكتب فالشعارات خليفة، آل وحكومة النفط وشركة البريطانيين ضد أساسي بشكل
نهاراً. الخفائها باأللوان ورشونها والمباحث الشرطة وتأتي بأل

 هناك أن واضحاً وكان والتظاهرات. االضرابات انطالقة مع العنف مسلسل انطلق
 وهذه كثيراً. شيئاً الهيئة حركة دروس من تعلموا أن بعد االنجليز اتبعها جديدة سياسة



 قوية سياسية مواجهة إلى تبلورها لمنع معارضة حركة آلية العنيف القمع على تقوم السياسة
 الطالب، اضراب من أيام ثالثة فبعد يا. بريطان ترعاه الذي الخليفي النظام اسقاط على قادرة

 استمرار يكون قد واسعاً شعبياً احتقاناً هناك وأن السلطة زمام من سيفكت األمر أن بداً
 تجاه الشعبية المشاعر وأن خصوصاً مروع، بشكل النفجاره مجاالً واالضرايات التظاهرات

 تقم لم الحكومة وأن مغتاظة، هائجة تزال ما (١٩٥٦ )عام أعوام تسعة قبل حدث ما
عنيفاً. السلطات فعل رد جاء ولذلك تذكر، ادارية أو سياسية باصالحات

 كان النفط، كة شر عمال اضراب من األول األسبوع خالل أي مارس، ١ ٤ في
 غضب أثار مما النفط، مصفاة إلى المؤدي العام الشارع على حاجزاً وضعوا قد العمال

 والمحرق المنامة مدينتي شوارع تعم المظاهرات كانت نفسه الوقت وفي الشرطة،
 المناوشات. استمرت (::١٩٦٥ مارس ١٤) رويتر مراسل يقول القرى. من وعدداً

 آالف من مكونة جموع طافت المحرق وفي المنامة، في والعرب الشرطة بين
. الوحدة إلى تدعو شعارات ترفع الشوارع األشخاص

 شخصين، وقتلت المضرين على النار أطلقت الشرطة فإن رويتر تقرير وحسب
 ودمرت االورويين، أغلبية تعيش حيث الجفير منطقة في عنيفة مواجهات وحدثت

المنشآت. من عدداً

 فيها قتل عنيفة ومواجهات اضطرابات حدثت مارس( ١٣) السابق اليوم وفي
 خرجت اليوم، ذلك مساء وفي آخر. عدد وجرح الشرطة برصاص المواطنين أحد

سيارات. سبع وحرقت الشوارع في غاضبة الجماهير

 من االورويين الموظفين منع يحاولون المضربون كان ذكرنا، كما مارس، ١٤ في
 جرح فمثالً عنيفة. مصادمات حدوث ذلك عن ونجم النغط، شركة إلى الذهاب

 هاجم يوركشيرعندما مقاطعة من برهكون "ألبرت أسمه االوروسن الموظفين أحد
 آخر عدد وتعرض التكرير. مصنع إلى االورويين ينقل كان الذسن الباص المتظاهرون

 للوجود بعداء يتحركون كانوا الذين المتظاهرين من لهجمات البريطانيين الموظفين من
 منطقة في اليوم ذلك صباح في البرهطانيين بعض منازل هوجمت كما البريطاني.

.بتيت الكابتن الجغيرومنهم

 وقالت التظاهرات، بحدوث اعترفت اليوم ذلك في الحكومة من تصريح وفي
 عدم الناس من سلمان، بن عيسى الشيخ الحاكم طلب من بالرغم حدثت إنها

 أو تجمع أي بتفريق األمن لقوات الصارمة األوامر أعطيت السبب لهذا وإنه التظاهر،
 كانت العامة التظاهرات بأن المواطنين الحكومي االعالن وذكر باألمن. تخل مظاهرة



 ومما المفعول. ساري عزال ما المنع هذا وأن ١٩٥٦ العامة االنتفاضة منذ منعت قد
 يسببه الذي الفراغ سد على يعملون كانوا االوروين أن المواطنين حنق يثير كان

الدوام. ساعات ضعف بالعمل وذلك االضراب،

 االضراب استمر ينما المحرق، في االضطرابات استمرت مارس، ١٥ يوم وفي
 اليوم ذلك حتى المواطنين من القتلى مجموع وبلغ النفط، شركة عمال قبل من العام
معتقال. ٤٣و جريحاً ٢٧ إلى باالضافة أربعة

 كذلك معه واستمرت أسابيع، ثالثة من أكثر العمال اضرابات واستمرت
 أن أخبارها في رويتر وكالة أوردت مارس ٣ ٠ ففي العنيفة. والمواجهات التظاهرات

 المنامة. في مدرستين في المتظاهرين لتفريق للدموع المسيلة القنابل استعملت الشرطة
كبيرة. حرائق أثرها على شبت واسعة عنف شهداحوادث يومان ذلك وسبق

البريطانية الصحافة في ١٩٦٥ انتفاضة
 عددها في BRITISH UNITED PRESS وكالة عن البريطانية الغارديان نقلت

 جميع على أن أعلنت البحرين حكومة إن ١٩٦٥ مارس ٢٣ الثالثاء يوم الصادر
 اكجارة. سجالتهم تسحب فسوف وإال التالي اليوم في متاجرهم فتح المتاجر أصحاب

 العمل توقف بعد مؤخراً عام اضراب هناك وكان المحاكمة. إلى يقدمون سوف كما
 العمال بعض عن االستغناء بسبب اضطرابات فيها حدثت التي البحرين نفط بشركة

نوان:٧ مراسيها أحد من مقاالً مارس ٢ ، األربعاء عوم في ونشرت (.٢البحرانين)

 وذلك القوة البراز محاولة هو البحرن في حصل الذي العام االضراب إن
 العمل عن اميركي( )المملوكة النفط شركة من المسرحون العمال أضرب عندما

 من موجة أشعلت قد التسريحات أن ويدو الكبيرة. التسريحات على احتجاجاً
 قادر غير أنه يدو الذي عيسى للشيخ االوتوقراطي الحكم ضد الشعي الغضب

النظام. تحمي ألنها بريطانيا ضد المشاعر وتتصاعد الموقف. على السيطرة على

 من تعاني التي العاملة الطبقة من األساسية قوتها االضطرابات وتستمد

 اضطرابات فهي ولذلك السياسية. المشاكل جانب إلى اقتصادية مشاكل

 تسعى برجوازية عناصر عليها حرضت التي ١٩٥٦ عام حدث عما تختلف
 من كل عليه تحصل الذي الدعم مدى الواضح من وليس الحكم. في كةللمشار

القيادية. الحركات انها تدعي التي الست المنظمات



المعارضة مطالب
 النهج إلى الخليج مشيخات لجر محاوالت هناك كانت الماضية الفترة خالل
 ال والناصريين والبعثيين الشيوعيين أن يعتقد ولكن العام، العري السياسي
البالد. في كبير بتأيد يحظون

 تكوين وحرية السياسية األساسية بالحريات المعارضة حركة وتطالب

 أسباب في للنظر لجنة تعيين من أكثر تفعل فلم الحكومة أما العمالية. النقابات

 من لجنة بتكوين مطالبة ذلك المعارضة رفضت وقد النفط. عمال اعتقال
 كل يتنازل لم وإذا العمال. ين من ينتخبون أفرادها ومعظم والعمال الحكومة

 وسوف الجانبين، لكال االرادة لقوة امتحان هناك يكون فسوف موقفه عن طرف
 البريطانية القوات استعملت وقد أكبر. بشكل القضية في داخلة بريطانيا تصبح

األقل". على واحدة حالة في االضطرابات لقمع البالد في المرابطة

 البريطانية تلغراف الديلي ذكرتصحيفة ١٩٦٥/٣/١٨وفيمقاللهافي
 اعتقلت األمن قوات وإن التوالي، على الخامس لليوم مستمرة األضرابات إن

 سراح باطالق يطالبون كانوا المحرق في المتظاهرين وإن الناس، من أخرى أعداداً
. السابق األسبوع في شخصاً ٦ .

 محركة االضطرابات تكون أن ويخشون قلقون البريطانيين أن إلى أشارت كما

 كانوا البريطانيين أن كذلك وأكدت الفارسي. الخليج نفط في طمعاً الخارج من

المتظاهرين". قبل من مستهدفين

 النفط عمال اضراب قبل، من أشرنا كما أساسها. كان الميدانية التطورات هذه

 تضامنهم الطالب اعالن ثم الشركة، ادارة قبل من منهم معات بضع فصل على احتجاجا
 قرار أعقبت التي الثالئة األسايع طيلة كبيرة مظاهرات في وخروجهم العمالية الحركة مع

 إلى السياسية المعارضة الجهات تسعى أن الطبيعي ومن مارس. ٩ في اضرابهم بدء العمال
 التنظيمات أن وحيث إليه. تهدف ما نحو األحداث وتوجيه العامة التوتر حالة استغالل

 بداية في التقت فقد الوقت، ذلك في األقوى هي كانت اليساري االتجاه ذات السياسية

 هذه وأصدرت ، التقدمية القوى "جبهة سمتها واحدة جبهة ضمن نفسها وطرحت األمر

التالية:)^( بالنقاط الحركة أهداف فيه حددت آذار ١٥ في بياناً الجبهة

وظائفهم. إلى المفصولين واعادة التعسفي الفصل ايقاف - ١



بهم. خاصة نقابات تكوين بحق للعمال االعتراف - ٢

 والسماح ١٩٥٦ عام منذ البحرين تعيشها التي الطوارئ حالة رفع - ٣
والتظاهر. والكالم التجمع وحرية الصحافة بحرية

 وايقاف المنفيين بعودة والسماح السياسيين المسجونين سراح اطالق - ٤
والمطاردات. المالحقات

 جهاز وتصفية الشرطة جهاز من واألجانب البريطانيين الموظفين فصل - ٥

والمباحث. والتجسس القمع

 عن ممثلون يشترك أن على العمال شؤون في بالنظر للقيام لجنة تشكيل - ٦

 شؤون في النظر اللجنة عمل ويكون اللجنة، في قبلهم من انتخابهم يتم العمال
فقط. النفط شركة عمال وليس العمال جميع

 اطالق حوادث في للتحقيق والطالب العمال فيها يشترك لجنة تشكيل - ٧
 الشرقي والرفاع والمنامة المحرق في المتظاهرين وجرح قل إلى أدت التي النار

الحوادث. هذه عن المسؤولين ومعاقبة االخرى المناطق من وغيرها وسترة،

 لم التوتر من حالة في البحرين كانت المنشور هذا فيه وزع الذي الوقت وفي
 وطالب مستمر النفط شركة عمال فاضراب ، ١٩٥٦ انتفاضة منذ مثيالً لها تشهد

 دعم على الناس يحثون كانوا المساجد وخطباء التظاهرات عن يتوقفوا لم المدارس
 تتحرك تكن لم والجماهير سياسية، واجهة تطرح لم الوقت ذلك وحتى المضرين.

 بالظالمة الكامنة المشاعر كانت وانما الشوارع، في توزع التي المنشورات بسبب
للمشاركة. الناس تدفع التي هي السلطوي والقمع

 أهداف من تراه كانت ما لطرح سانحة الفرصة التقدمية القوى جبهة وجدت وقد
 قبل الهيئة طرحتها التي لألهداف استمراراً تمثل معظمها في أهداف وهي سياسية،

 يين الخالف وأصبح نفسها على اختلفت ما سرعان الجبهة ولكن أعوام. عشرة
 أيام عشرة فبعد اطارها. في العمل استمرار من مانعاً فيها المشاركة السياسية الفصائل

 إلى مذكرة القومية القوى "جبهة قدمت التقدمية، القوى منشورجبهة توزيع من
(٤يلي:) بما فيها طالبت مارس( ٢ ٥) الحكومة

 عمال من الوطنية فاته بكافة الشعب فيه يمثل تأسيسي مجلس انشاء . ١

ومثقفين. وطلبة وفالحين



 والغاء االستقالل منح أساس على االحتالل قوات مع مفاوضات بدء - ٢
العسكرية. القواعد

 والطالي، والمهني النقاي العمل حرية فيه تتوفر ديمقراطي مناخ ايجاد - ٣
الشعب. ارادة عن لتعبر للصحافة الحريات واعطاء

 ع وتعاونت ألخيرة ألحداث وراء وقفت التي العناصر -محاكمةكل ٤
الحاكمة. األسرة

. ١٩٥٦ عام منذ السجون في زجوا الذين المعتقلين سراح اطالق - ٥

أعمالهم. إلى المسرحين العمال جميع اعادة - ٦

 مع وتحدثت والمنشورات البيانات اصدار في القومية القوى جبهة استمرت
 البحرين في األوضاع حول الدوية( والمنظمات األخرى العرية )الدول الخارج
 بين الداخلي االختالف وأن خصوصاً لألحداث. األساسي المحرك تكن لم ولكنها

 ذلك ومع مشترك. سياسي عام وبرنامج موحدة جبهة ابراز منع السياسية الفصائل
 عمال اضراب ينته فلم أساييع، عدة الطالبية والمظاهرات النفط عمال اضراب استمر
 أسابيع الطالية المظاهرات استمرت ينما مارس، شهر نهاية في إال النفط شركة
 جداول واضطربت المظاهرات، لتلك منطلقاً والمحرق المنامة مدارس وكانت عديدة

المظاهرات. استمرار بسبب العام لذلك النهائية االمتحانات

 االمتحان قاعات من الطالب خرج العام نهاية امتحانات حيث يرنية، شهر ففي
 الشرطة تفرقها أن قبل المنامة شوارع طافت صاخبة مظاهرة في السلمانية مدرسة في
 الصف امتحانات أن إلى االشارة وتجدر المواد. بعض امتحانات تأخير إلى أدى مما

 مدرسة وفي واحد يوم في تقام كانت البحرين مدارس لجميع االبتدائي السادس
 مثالً حفص وجد صيبع وأبو البديع مدرسة طالب فكان مدرستين. أو واحدة

 الطالب يدخل أن فما المذكورة. السلمانية مدرسة في االمتحانات لتقديم يذهبون
 فيخرج النوافذ، على الحجارة وتقذف البعض آصوات ترتفع حتى االمتحان قاعات

 العام وفي العام، ذلك خالل عديدة مرات الظاهرة هذه حدثت للتظاهر، الطالب
لالنتفاضة. األولى الذكرى بمناسبة ١٩٦٦ يليه الذي

 السيارات كحرق عديدة عنف أعمال المظاهرات صاحب فقد ذكرنا، وكما
 ومساكن البريطانية االستعالمات ودار مكنزي كري مثل البريطانية المصالح وضرب
 القيام من تمكنت فدائية فرق شكلت مارس ٣ ٠ وفي البريطانيين. والجنود الموظفين



 وتفجير البريطانية، العسكرية لقاعدةإلىا المؤدية المياه أنابيب نسف منها أعمال بعدة
 من عدداً نسفت كما البريطانية، للسلطات التابعة العامة األشغال مستودعات

 محاولة وجرت الدورية، بأعمال قيامها أثناء البريطانية للقوات التابعة السيارات
مرات. عدة المدارس طالبات االنتفاضة في وشاركت البحرين، اذاعة لنسف

 الشديد القمع سياسة تتبع البريطانية السلطات كانت الشعي التظاهر وأمام
 أصبح البريطانية السلطات باهتمام حظي الذي الشرطة جهاز وإن خصوصاً للمظاهرات،

 الشرطة واستعملت خاص(. بشكل )همرسلي البرطانيين الخبراء اشراف تحت كبيراً
 الشرطة فدخلت النفط. وعمال الطالب لمواجهة مرة( من أكثر في البريطانية )والقوات
 الطالب بحوافرها الخيول وداست للمظاهرات األولى األيام في الثانوية مدرسة بخيولها
 فلم اًمااالعتقاالت . ٢ ١ واعتقلت آخرين، خمسة وجرحت منهم واحداً وقتلت

 كبير عدد على القبض وألقي يونية(. - )مارس األربعة الشهور طيلة استمرت بل تتوقف،
البالد. من سراً للهرب آخر عدد اضطر ينما الثائر الشباب من

 المعادية بالشعارات والمدن القرى جدران تمتلئ كات الذي الوقت في هذا
 الشرطة تأتي ثم الليل في األحمر باللون يكتب أكثرها وكان خليفة. وأل للبريطانيين

 وأمام رعها.وشوا القرى أزقة في مألوفاً المنظر هذا وكان األسود، باللون لترشه صباحاً

 في للنظر خاصة لجنة لتكوين السلطة اضطرت السلطة، مواجهة على الشعب اصرار
 الحاكم، شقيق خليفة، آل سلمان بن خليفة برئاسة اللجنة وشكلت الناس، مطالب

 البحارنة وصادق الخليفة خالد بن الله وعبد الخليفة، مبارك بن محمد من كل وعضوية
 شئ انجاز تستطع لم اللجنة هذه ولكن فخرو، ويوسف العلوي ومحمود الزهاني وراشد
واالعتقال. القمع رغم والتظاهرات والشعارات والبيانات النداءات واستمرت يذكر،

 ألساليب الشعبية الفصائل بعض اتجهت والتظاهرات االضرابات استمرار ومع
 منها متعددة لمهمات والمدن القرى في مجموعات فتكونت المعارضة، في أخرى
 فيها بما الحكومية، المصالح مهاجمة و يومي، بشكل الجدران على الشعارات كتابة

 حدوث على التوتر حالة استمرار شجع وهكذا الرسمية، والمراكز النقل سيارات
 بدأت السلطة وأن خصوصاً نطاق، أوسع على العنف ممارسة إلى أدى جديد ظرف

 المنامة مدرسة في ماحدث وهذا آول، كخيار العنف مستخدمة الشعب مع مواجهتها
 النفط مصفاة من وبالقرب والتظاهرات، االضرابات من األول االسبوع في الثانوية
 رد كان العمل. إلى الذهاب من األجانب العمال لمنع حواجز المضربون أقام عندما
 الحكومية السيارات بحرق القيام هو ذلك أعقبت التي األيام في المتظاهرين فعل



 )الديلي مارس ١ ٦ يوم السيارات بعض حرقت فقد الشرطة. سيارات وخصوصا
 ذكر مارس ٢٣ وفي ذلك. بعد منقطعة فترات في وكذلك مارس( ١٧ تلغراف
 مياه انبوب خط فجرت فدائية مجموعة أن البحرين في تلغراف الديلي مراسل
االنبوب. جانب على ناسفة عبوة بوضع وذلك النفط، شركة مصفاة يغذي

 موقف أسوار اقتحام من الفدائيين من مجموعة تمكنت ابريل ٩ الخميس يوم وفي
 أعمال من عمل أكبر الحادث واعتبر باماتها. من عدد وحرقت النفط شركة باصات
 من عدد في الحرائق اشتعلت كما بشهر. ذلك قبل االضطرابات اندالع منذ العنف

 البريطاني للوجود رمزاً اعتبرت التي مكنزي كري كة شر ومنها البريطانية المؤسسات
 سيارات هوجمت كما مارس(. ١ ٨ تلغراف )ديلي البالد في واالفسادي االقتصادي

مخازنها. في الكحولية المشروبات ودمرت لها التابعة الشحن

فيليب األمير زيارة
 األمير قبل من للبحرين رسمية زيارة هناك كانت مارس ٢ ٤ األربعاء يوم في
 من لعدد جولة ضمن باكستان من عائداً كان عندما بريطانيا، ملكة زوج فيليب،
 فخرجت الزيارة، تلك مع موعد للجماهير وكان آسيا. شرق جنوب بلدان

 الحجارة من حواجز سبعة المتظاهرون وأقام البريطاني، األمير وصول قبل المظاهرات
 يمرعليه أن المقرر من كان والذي المطار إلى المؤدي الشارع علي النخيل واعجاز
 وقتلت المتظاهرين على النار الشرطة أطلقت وقد فيليب، األمير استقبال موكب
 بأعمال وقاموا المتظاهرون ثار وعندها ( بونفور) حسن الله عبد هو واحداً شخصاً

 لشركة تابعة شحن سيارة وقلبوا بالحجارة الحكومية السيارات فقذفوا عديدة، عنف
وكسروها. الخمر من صندوقاً عشرة ستة منها وسحبوا البريطانية مكنزي كري

 الشارع في فيليب األمير استقبال موكب يمر لم األمنية، االحتياطات من وكجزء

 القاعدة حيث الجفير، إلى بالمحرق العسكرية القاعدة من بالهيليكوبتر ذهب بل كور،المذ
 عيسى الشيخ مع كان الذي لوس ويليام السير السياسي المعتمد اقامة ومحل العسكرية

 المطار في األمنية علىنالجر,ءات ايرلندي ضابط أشرف وقد فيليب. األمير استقبال في
 هناك وكان بالبنادق، مسلحين والجنود الشرطة جميع فكان فيليب. األمير وصول قبل

 "آمل فيليب األمير قال وصوله وعند بحري! انزال أي لمواجهة البحر باتجاه موجه رشاش
 كبير عشاء حفل اقامة في يأمل عيسى الشيخ وكان (٦) مشتعلة" حرباً اقاطع لم أنني

 خاص لعشاء بدعوته واكفى ذلك عن عدل ولكنه القضيبية قصر في البريطاني لألمير



شخصاً(. ٨ . )حوالي الناس من أقل عدد حضره الرفاع قصر في

 البريطاني لالسطول التابعة الهيلكوبتر طائرات أن آنذاك التقارر وذكرت
 للدموع المسيلة القنابل اللقاء استعملت كما التظاهرات، مواقع لتحديد استعملت

(١٩٥٦ مارس ١٨ تلغراف )ديلي المتظاهرين على
 موجوداً كان الذي بشكله البريطاني الوجود تعتبر الوطنية الحركات وكانت

 من مسؤواًلبريطانياً ٢٥ هناك كانت ١٩٦٥ عام ففي مستمر. استفزاز عامل آنذاك
(.٧) البحرين في الرتبة عالي مسؤوالً ٦ين

 ففي مستوردة. عناصر من أششت الجنائيةقد التحقيقات م وق الشرطة وكانت
 و شمالياً يمنياً ١٢٧و بحرانياً ٢. ٢ شرطياً، ٧٣٩ ين من م.كانهناك ١٩٥٩عام

 من بريطانياً ضابطاً ١٧ هناك كان كما جنوياً، يمنياً ومثلهم عمانياً ٦١و عراقياً ٦٩
 البحرين في يعرفون قبارصة ثالثة التحقيقات قسم رأس على وكان ضابطا، ٢ ٩
 في زرعت بقنبلة جرحا أن بعد األوليان االثنان تقاعد وقد وجرين بوب ، بن ب

. ١٩٦٦ سيارتهماعام

 تكن لم العنف من بدرجة العمال بدأها التي الشعبية االنتفاضة تميزت وهكذا
 التقارير حسب الشعب أبناء من شخصاً ١٥ -١ ٠ ين ما قتل فقد قبل، من موجودة

 السلطة تجاه بالنقمة الشعور عمق مدى تعكس الناس أفعال ردود وكانت البريطانية،
 حرق قبيل من شعبية عنف أعمال فحدثت صورها، بأقسى القوة استعملت التي

 تصنع التي المولوتوف قنابل واستعمال البريطانيين سكن أماكن واستهداف السيارات
 مخازن في كبير انفجار أكبرها من كان عديدة تفجيرات حدثت كما البيوت، في

 آخر، عدد وجرح شخصين مقتل إلى أدى ١٩٦٥ يونية ٥ في سلمان بميناء الجمارك

وراؤه. كان من وال االنفجار سبب يعرف ولم

(٨:)١٩٦٥ حوادث في استشهدوا الذين بعض أسماء لي ما وفي

الله عبد خليل جاسم

سرحان محمد النبي عبد

مارس( ١٤) سرحان سعيد الله عبد

مارس( ٢٤) بونفور الله عبد

ابريل( ٢٢) الغانم الله عبد



ابريل( ١ ٤) القصاب عباس فيصل

٦ ٥ بعد والدولي واالقليمي المحلي السياسي الوضع
 في التحرري الشعور حيث متميز، ودولي اقليمي وضع في ٦٥ انتفاضة جاءت

 ١٩٦٢ سيتمبر ٢٦ ثورة بفضل صنعاء في االمامة سقطت فقد أشده، على االلث العالم

 طرح هناك وكان الوطني، للنضال دفعاً استقاللها وأعطى ١٩٦٢ عام الجزائر واستقلت

 حركة وساهمت ونهجه. الناصر عبد جمال المصري الرئيس بأفكار متأثر قوي قومي

 والطالب البحرانيين الطالب يين وسياسي ثقافي تفاعل حدوث في المنطقة في التعليم
 حركة على التأثر هذا وانعكس وبغداد، ودمشق والقاهرة يروت في اآلخرين العرب

 المسموعة العرية االعالم وسائل فيه انتشرت الذي الوقت في هذا الداخل، في المعارضة
 وكان األخرى. البلدان في يحدث ما على لالطالع واسعة فرصاً أتاح مما والمقرؤة والمرئية

 قام التي الثقافية فالثورة الشباب. من قيل غير عدد به تأثر الذي الصيني الشيوعي هناك

 الماركسية، للحركة انتمى الذي الشباب معنويات على انعكست تونغ ماوتسي بها

 وكان والمعنوي، المادي الدعم من قوي جدار إلى يستند وهو الشباب ذلك فتحرك
 بشكل اليسارين معنويات رفع في أيضاً اثره المشهور، البوليفي الثائر غيفارا، تشي لنضال

 واالمبريالية الرأسمالية على المحسوبون يحكمها كان العرية البلدان أن عام،خصوصاً

 لها كان زنجبار هي بريطانية مستعمرة في ١٩٦٤عام حدثت أخرى ثورة وهنال الغرية.
 خشية هناك وكانت البحرين، ومنها األخرى البريطانية المحميات في واسع صدى

 الصدد هذا وفي افريقيا- شرق زنجبار في حدث ما البحرين في يحدث أن من بريطانية

 الذين البريطانيين إن ( تايمز) يننشالالفا جريدة مراسل جونسون كريسترفر كتب
 األوضاع تسير ال ان حدث، مهما أنه يأملون السويس لشرق المعاصر التاريخ يدرسون

 كما زنجبار. األخرى الفردوسية الجزرة في األوضاع عليه سارت ما على البحرن في

 في المحتل اليمني الجنوب لتحرير القومية الجيهة بقيادة اليمن جنوب في الثورة اندلعت

.١٩٦٣اكتوبر١٤

 االخرى، بالشعوب أسوة البحرين، في الناس ينتفض ان غرياً يكن لم ولذلك

 ( اقتصادي قطاع أكبر )وهي النفط شركة عمال قوامه واسعاً تحركاً النتيجة فكانت

 كان ثوريته برغم أنه التحرك هذا مشكلة ولكن والثانوية. االبتدائية المدارس وطالب

مالي: منها مهمة أمور من يعاني

 قوية تنظيمات هناك تكن ولم تامة بعفوية حدثت الشعبية االنتفاضة ان - ١

٠٧د



 برنامج الشركة اعلنت ان بعد اضرابهم بدأوا الذين النفط شركة عمال حركت
 سوف كة الشر سياسة بان شعور العمال وساد الموظفين، من كبير عدد عن لإلستغناء

 جاءت ولذلك البحرين أبناء خدمات عن واالستغناء االقاالت من مزيد إلى تؤدي
حدث. ما على احتجاجهم عن طبيعياً تعبيراً ككهم حر

 فانها االنتفاضة انطالق بعد مباشرة تحركت قد الوطنية الحركات كانت اذا - ٢
 معظم في حزية بروح جاءت ولذلك مخططة، تكن ولم آنية فعل كردة ذلك فعلت

 هنا من الوطنية. االنجازات بعض تحقيق في الرغبة من أكثر الذات البات وبدافع األحيان،
 القوى "جبهة مشروع طرح من قليلة أيام بعد اليسارية المعارضة فصائل يين الخالف دب

 . القومية القوى جبهة مقدمتها في كان اخرى لواجهات أسماء وطرحت التقدمية
 في يرتكز والشيوعيين( والناصرين البعث )حزب السياسية لغماثل انشطة؛ مجال وكان

النفط. شركة موظفي صفوف في أقل وبشكل الطالي القطاع
 يتحركون كانوا النفط فعمال واالستراتيجية. األهداف في خلط هناك كان - ٣
 في استمروا ولذلك خدماتهم، عن االستغناء عدم وضمان بحقوقهم المطالبة بدافع

 الطالب وأعلن مطالبهم. مع رسمي تجاوب وجود لعدم اسبوعين من أكثر االضراب
 حاولت السياسية الحركات ولكن . األساس هذا على العمال بحركة مساندتهم

 لم ولكنه ومقبول حسن أمر وهذا واسع سياسي مشروع لطرح االضطرابات توجيه.
 يطالب عمال قطاع بدأها إنما الحركة أن حقيقة إلى يلتفت ولم القائمة. الظروف يراع

 البرلماني كالتمثيل األخرى السياسية بالمطالب وعي على بكون ان دون من بحقوقه
 تصدع حدوث الى النهاية في أدى الموقف تقويم في الخلط وهذا االدارية. واالصالحات

 العامل )وهو النفط عمال اضراب انتهاء وإلى جهة من السياسية الحركة صفوف في
السياسية. المطالب من أي يتحقق أن بدون اخرى جهة من االنتفاضة( استمرار في األهم

 كان التي الوطنية الجبهة اضعاف في دورها السياسية الحركة اليديولوجية كان - ٤
 وخصوصاً اليساري الطرف من حساسية هناك كان فقد أقوى. بشكل تظهر أن يمكن

 بفصائلها السياسية الحركات على القائمون يسع ولم الشعبي، الصعيد على منه الماركسي
 قربها ومدى السياسية الحركة توجهات حقيقة لشرح عامة عالقات برنامج لوضع المختلفة
 صفوف في كان التي ١٩٥٦ حركة في حدث ما عكس على هذا االسالم. عن وبعدها
 ما الحركة برنامج خالل من يطرح ولم والمساجد، ورؤساهالماًتم الدين علماء بعض قياداتها
 الشعبي الدعم تضاءل الوقت مرور ومع ولذلك االسالمية، والعقيدة باالسالم يصطدم
حقيقية. انجازات إلى تؤدي ان الممكن من وكان بقوة انطلقت قد كانت التي للحركة



هندرسون إيان إستقدام

 في أخذ الشعبي الوعي ان واضحاً أصبح ١٩٦٥ العام في العمالية االنتفاضة إثر
 السيطرة تستطيع لن مباشر بشكل البريطانيين من المدعومة الحكومة وان التصاعد

 على عزمها عن بعد تعلن لم بريطانيا ان صحيح منها. انسحابهم بعد الوضع على
 البريطانية االمبراطورية بانكماش توحي كانت المؤشرات ان اال ، االنسحاب

 عدن في الصراع كان وقتها آسيا. شرق وجنوب الهند من انسحابها بعد خصوصاً
 برمتها. المنطقة في الوضع تغير بحتمية االعتقاد الى دفع الذي االمر أشده، على

 االمور وان خصوصاً البحرين في الوضع انذارابخطورة جرس ٦٥ حوادث وكانت
 ١٩٣٥ ديسمبر في البحارنة عريضة منذ السابقة عاماً الثالئين مدى على تستقر لم

 ١٩٣٨ بحركة مروراً البالد، شؤون ادارة في للشيعة دور باعطاء تطالب كانت التي
 على وكان العليا. التنفيذذية الهيئة بقيادة الخمسينات في الواسعة الشعبية والتحركات
 من انتقل قد كان الذي السياسي والمقيم السياسي المعتمد في ممثليين البريطانيين،

 بات أمر وهو الخليج من رحيلهم بعد ما لمرحلة يخططوا ان البحرن الى بوشهر

 المعتمدين من عدداً قديممغنتع الداخلي األسن غلة كات تاد اقة الط انول في مر وكا البريطانية., االمبراطورة دال هد ص الي التراجعات ضوء في وشيكاً

 الهيئة بقيادة الخمسينات في الشعبية الحركة قيام بعد وخصوصاً السابقين السياسيين

 جهاز تنظيم اعادة بضرورة الشعور لتكرس ٦٥ حوادث وجاءت العليا، التنغيذية
 هنا ومن البحرين. في الشعبية للحركة المتقبلين التحديات لمواجهة والشرطة االمن
والشرطة. الداخلي االمن جهاز تشكيل اعادة على التركيز قرار جاء

 جهاز في االول الرجل ليصبح هندرسون، ايان البريطاني، الضابط اسم يرز وهنا
 استقدمته فقد . البحرين تاريخ من الالحقة عاماً الثالئين مدى على الخاص االمن

 نظراً واالمن الشرطة تركيبجهاز اعادة بمهمة وكلفته البحربن في البريطانية االدارة



 اثبت وقد استقدامه. قبل االقل عللى عاماً عشرن لفترة كينيا في الطويلة لتجربته
 وهناك البالد. تلك في ماو الماو ثوار مواجهته خالل من القمع في قدراته هندرسون

 العام وفي قمعها. في هندرسون دور الى تتطرق الحركة تلك حول الكتب من عدد
 Wunyabari مالوبا او. وونياباري للمؤلف وكينيا" ماو "الماو كتاب صدر ١٩٩٢

0. Maloba'( ١) فرض في هندرسون دور ويشرح ماو، الماو لحركة توثيق وهو 
 اراضييهم استرجاع من السود المواطنين منع خالل من كينيا في البريطانية السياسة

 العام ذلك في . ١٩٠٠ العام من ابتداء بريطاني بدعم البيض عليها استولى التي
 االراضي على االستيالء في البيض المستوطنون وبداً اوغندا، حديد سكة بناء اكتمل
 منذ اصبحت التي المنطقة ضمنها ومن افريقيا شرق في البريطاني الوجود لتثبيت
 ثروات على واوغندا كينيا من كل توفر عدم وبسبب كينيا. باسم تعرف ١٩٢٠
 تطوير هناك يكن مالم ارباح تحقيق على قادرة غير الحديد سكة اصبحت فقد منجمية
 حمايتهم تحت كينيا كانت الذين البريطانيون شجع فقد ولذلك الزراعي. لالنتاج
 لدى وكان االراضي. علىاستعمار انذاك هيمنتهم تحت كانوا الذين الهنود

 يهودية دولة وإنشاء كينيا الى الهجرة على اليهود تشجيع هو آخر: خيار البريطانيين
 اصرار بعد ذلك وجاء االقتراح. ذلك رفض باالمر المعني اليهودي المؤتمر ولكن هناك.

 وليس افريقيا الى الحضارة رواد هم المسيحيون يكون ان على البيض المستوطنين
اليهود.

 وفي . يهم تأدي "يتم وأن االفارقة على السيطرة تتم ان يقتضي العام الموقف كان
 أو بشكل الذاتي الحكم موضوع اثارة في البيض المستوطنون استمر الالحقة السنوات

 على البيض تساعد قوانين وتشريع االفارقة، مع للتعامل حاسمة احكام وفرض بآخر،
 سوء الى ذلك وادى للزراعة الصالحة االراضي شحت وبذلك االراضي. تملك

 زراعية مشاكل الى أدى الذي االمر استصالحها، بتكثيف منها متوفر ماهو استغالل
 دارت التي القضايا من واستصالحها االراضي تملك مسألة وكانت كبيرة. واقمادية
 قبل ما فترة في االفريقية الهوية اطروحة وتطورت افريقيا. في بشأنها خالفات
 ولذلك االستعمارية. السياسات ضد االحتجاجات من سلسلة خالل من ١٩٣٩

االستعماري. النظام ظل في باالصالح محدودة مطالبهم كانت فقد

 تطورات الصدام سنوات عنوان تحت الثالث الفصل في مالوبا المؤلف يطرح
 السود المواطنين انتفاضة بقمع االستعمارية السلطات قامت حيث كينيا في االوضاع

 نفسه هندرسون كب وقد القمع. بذلك مرتبطاً هندرسون ايان اسم يرز وهنا فيها.



 عكس ١٩٥٨ العام في (١١) كينياً في الرجالاصطياد بعنوان مغامراته كتاباًحول

 االفريقي االتحاد عقد ١٩٥٠ العام وفي . الشخصية نظره وجهة من الحوادث فيه
 االعضاه يين القسم أداء فرض وقرروا العمالية النقابات قادة مع اجتماعاً الكيني

 هذا نشر تقرر ١٩٥٢ العام وفي المشترك. والعمل الوحدة لتتكرس وغيرهم الحركيين
 حاول وهنا نطاق. اوسع على منتشراً التنظيم ليصبح الجماعات يين االسلوب

 االفريقي االتحاد واكتشف كمخبرين. االفارقة من عدد اكبر توظيف هندرسون

 يعمل وكان Mumgai ل.لم. واسمه المركزية لجتته اعضاء ين الجواسيس احد الكيني
 هندرسون ايان يساعد كان ١٩٤٤ العام منذ بأنه اعترافاته في وقال تاكسي، كسائق

 ابعاده. ثم ألحادم قادة )حد سيغ ا^قالمارخام ألي االعترافات هذه وادت االعاد. قادة جرل االمعلو^ات ويمده اباية انحفيقات فم في عمله بجال في

 فرضته الذي القسم اداء يستطيع لكي المخبر لهذا شيلينغ ١٠٠ هندرسون واعطى

المخبرين. طريق عن االفارقة من ٤ ٠٠ اعتقال هندرسون واستطاع ماو. الماو حركة

 ٠كيتيا٠و>،'٠جإال"اشدير٠ى١ ش٠س من ٠االوز المجموعات ووجهج الذعة بن كبق ت كما تجبي االنقية الولنة المركة اعخطاعق ١٩٥٣بوخالاللعام

 تشاينا "جنرال باسم ايضاً المعروف ايتوتي واروهيو المعروفين المقاتلين أحد وكان

 الخاص القسم في ملموس توسع هناك كان ١٩٥٣ العام وبعد كينيا. جبل من ينطلق

 االختراق عمليات وساهمت البريطانية؛ االستخبارات مسؤولي ادارة تحت

 تتكون التي التفتيش فرق هناك وكان ماو. الماو الى المنتمين اضعاف في والمضايقات

 الماو ناشطي ينهم من ويختارون المعتقلين الثوار يستعرضون ملثمين افارقة مخبرن من

 اعتقل عندما ١٩٥٤ يناسر في كانت بريطانيا لصالح التحول نقطة ان اال ماو،

 ولد قد هندرسون وكان ساعة. ٦٨ لمدة هندرسون ايان استجوبه فقد تشاينا. الجنرال
 معلومات على الحصول هندرسون واستطاع بطالقة، كيكويو لغة ويتحدث كينيا في

 بترتيب (General China) تشاينا الجنرال واقناع ماو، الماو تنظيم حول مهمة
 الخطوة هذه ولكن سيطرته. تحت كانوا الذين والمقاتلين الحكومة ين محادثات

 الهدنة وخالل ينتظره. هندرسون كان الذي الجماعي االستسالم تحقيق في فشلت

 الثوار عن كثيرة معلومات هندرمون قوات جمعت شهور ثالثة استمرت التي
فقط. ايام ثالثة في ماو للماو التابعة االحتياط قوات من الفاً واعتقلت

 القدماء مقاتلييها استعمال ماو الماو ضد فاعلية الطرق اكثر من كان ١٩٥٥ وبعد

 هؤالء ارسل فقد هندرسون. قيادة تحت ذلك وكان قواتها من ماتبقي ضد الحرب في
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 ضمن ذلك وتم السابقين. رفاقهم بقتل وقاموا البيض رؤسائهم بدون الغابات الى
 بقتل قيامهم مقابل في المقاتلين بحق االعدام عقوبات بموجبها الغيت مقاءضة عملية

 حوالي هناك كان حيث ١٩٥٥ العام في ماو الماو خسائر تصاعدت وقد رفاقهم.
 بشدة، الحركة عن الماء منع سياسة وطبقت . الجبال في نشطين مايزالون مقاتل الفي

 زراعة من الفالحين ومنع الليل، في حظائرها في الماشية قطعان حبس بفرض وذلك
 الى الطعام وانعدام الذخيرة في النقم وأدى الغاهة. من اميال ثالثة بعد على المحاصيل
 العام وبحلول الغابات. عمق في مطاردسن اصبحوا الذسن المقاتلين قدرة تقليص

 وجرحت ماو الماو مقاتلي من ١١٥٠٣ قتلت انها البريطانية القوات كدت١١٩٥٦
 ٢٧١٤ استسلم ينما ٢٦٦٢٥ واعتقلت المواجهات في ١٥٥٠ واسرت ١٥٣

 ديدان مع للبريطانيين مقاومتهم في مقاتل ٥ ٠ ٠ حوالي واستمر المقاتلين. من
 كيماثي. يعتقل حتى يتوقف لن الفدائيين على الضغط ان هندرسون واعلن كيماثي.

 الحملة بذلك وانتهت كيماثي على القبض هندرسون القى ١٩٥٦ اكتوبر ٢١ وفي
. البريطانية
 في استقاللها على حصلت التي كينيا في الداخلية وزر يادر ان غرياً وليس

 بريطانيين امن ضباط واربعة هندرسون ان باالعالن اودينغا، اوغينغا ،١٩٦٤ اكتوبر
 ساعة. ٤٨ خالل كينيا مغادرة وعليهم فيهم مرغوب غير أشخاصاً اصبحوا آخرين
 الحكومة قبل من اال به ماقام على مشكور غير كينيا من هندرسون خرج وهكذا

 قضى طرده وبعد . جورج الملك "صليب ميداليتي منحته التي االستعمارية البريطانية
 سميث. ايان بزعامة العنصري النظام يحكمها كان التى روديسيا في أشهر تسعة
 تنظيم ليعيد ١٩٦٦ العام في البحرين الى البريطانية الحكومة استقدمته ذلك وبعد
 وقد . ١٩٦٥ العام في حدثت التي الشعبية الحركة اعقاب في فيها االمن جهاز
 التعذيب اساليب يطبق واصبح ماو الماو حركة قمع في تجربته من هندرسون استفاد

 . السطور هذه ككابة حتى محورياً موقعه يزال وما البحرين. ابناء ضد واالستجواب
 التي خليفة آل لحكومة بالنسبة موقعه اهمية المنصرمين العامين حوادث شهدت وقد

 جهاز عرف وقد المخضرم. البريطاني الضابط خبرة على أمنها في تعتمد اصبحت
 قمعية اساليب ١٩٦٦ العام منذ هندرسون قيادته استلم الذي البحرين في االمن
 هذا شخصية تزال وما واسع. نطاق على االنسان لحقوق فظة وانتهاكات شرسة
 على واصراره العلن في ظهوره عدم بسبب واالعالميين المراقبين انتباه تسترعي المرتزق
.البحرين في خليفة آل حكومة لخدمة ماو الماو قمع في الطويلة تجربته تطبيق

٨س
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لمسم التا الفصل

البحرين من البريطاني االنسحاب



 مراجعة عن هيلي دينيس آنذاك، البريطاني الدفاع وزير اعلن ١٩٦٦ فبراير في

 البريطانية العسكرية االلتزامات خفض تستهدف البريطانية الدفاع لسياسة شاملة
 مع عدن من ستنسحب بريطانيا أن وأعلن السويس. شرقي وخصوصاً أوربة خارج

 التاريخية البريطانية االلتزامات عن تخلياً االعالن ذلك واعتبر . ١٩٦٨ عام نهاية

 في الطيبة أصداؤه له كانت االنسحاب قرار أن والشك لها الصديقة األنظمة تجاه

 سبق قد وكان عديدة. سنوات البريطاني الوجود ضد ناضلوا الذين الوطنيين نفوس

 جدة في العزيز عبد بن فيصل والملك الناصر عبد جمال بين اتفاق البريطاني القرار
 في المصرية القوات عدد تخفيض بموجبه الناصر عبد استطاع ١٩٦٥ أغسطس في

 جندي ٢٠٠٠٠ إلى١٩٦٥ خريف خالل االحداث ذروة في ٧٠٠٠٠ من اليمن

 من الهائل العدد وجود يتطلبها التي النفقات كاهله عن وخفت ،١٩٦٦ مايو في
 أن وأعلن ذلك الناصر عبد استغل البريطاني القرار صدور وبعد اليمن. في القوات

 وكانت العريي الجنوب "تحرير لضمان سنوات خمس اليمن في ستبقى قواته

(. به) للتعجيل العسكري العمل وتحريك االنسحاب بانتظار تتمثل آنذاك سياسته

 وخصوصاًبعدأن اليمن في للنفوذالمصري نهاية لتضع ٦٧ هزية جاءت ولكن

 لمصر المادية المساعدات تقديم استعدادها وليبا والكويت السعودية من كل أبدت

 القمة في المساعدات إعالن وجاء االقمادي، الصعيد على الهزيمة تبعات من النقاذها
 من باالنسحاب البريطاني القرار كان ذلك ورغم ٤٦٧ أغسطس في بالخرطوم العرية

 ؛ورغم ٦٧ هزيمة أعقبت التي الشهور وفي للتغيير، قابل غير العري والجنوب عدن
 األعمال استمرت فقد بالسالح، الوطنية التحرير جبهة امداد في المصري الدور تضاؤل

 تطورات وبعد ، العري الجنوب اتحاد جيش وضد البريطاني الوجود ضد العسكرية

 رحل حيث ٦٧ نوفمبر في البريطانيون انسحب والدولية، المحلية الساحتين على كثيرة

 لتحرير القومية الجهة واستلمت الشهر، ذلك من والعشرين التاسع في منها جندي آخر

عدن. في االمور زمام الشعبي قحطان بقيادة الجنوية اليمن



 قرار البريطاني الوزراء مجلس فيه أكد الذي اليوم وهو ٦٧ اكوبر ٣٠ في
 روبرتس غورنوي الخارجية بوزارة الوزير ذهب التالي، الشهر في عدن من االنسحاب

 التعتزم البريطانية الحكومة وبأن عدن من االنسحاب بقرار ليخبرهم الخليج دول إلى
 األموال توفير أجل من هو إنما االنسحاب قرار وإن الخليج، في التزاماتها عن التخلي
 هيلي دينس آنذاك الدفاع وزير وكان أكبر. بشكل الخليج في البريطاني الوجود لدعم

 أهمية ذات منطقة الخيج "إن ابريل: أول في البريطاني العموم مجلس أخبر قد
 من فإن ولذلك ككل، العالم ألمن بل فحسب الغرية أوربا القتصاد ليس اقتصادية

 براون جورج الخارجية، وزير وكرر . المنطقة تلك من قواتنا نسحب أن مسؤوليةالال
يونيو. ٢ ٠ في العموم لمجلس مناقشة في ذلك

 والبحرين الكويت الخليج، بدول جولته في الرسالة هذه يحمل روبرتس كان
 لطهران زيارته وبعد نوفمبر. من االولين االسبوعين في المتصالح الساحل ودول وقطر

 في ستبقى بريطانيا "ان قائال: نوفمبر ١ ٣ في الصحافي المؤتمر في أعلن لفترة تلك في
 جانبي على الدول وان واالستقالل، السالم على للحفاظ االمر استدعى طالما الخليج
 خالل المعلنة هي السياسة هذه كانت . ويقدرونها السياسة هذه يفهمون الخليج

 أنها إلى يشير ما هناك يكن ولم عدن، من البريطاني االنسحاب تلت التي األسابيع

القريب. المستقبل في ستغير
 األرقام من اتضح فقد ة.حاد بأزمة يمر البريطاني االقتصادي الوضع يدوأن ولكن

 التجارة ميزان في كبيراً عجزاً هناك أن نوفمبر شهر خالل المالية وزارة أعلنتها التي
 دوالر. ٢،٤ إلى دوالر ٢،٨ قيمة من الجنيه قيمة تخفيض أثره على تم الخارجية،

 بعد خصوصاً عمله يمكن فيما يتداولون الوزراء كان وديسمبر نوفمبر شهري وخالل
 منصبه. جينكنز روي وتولي نوفمبر نهاية في كاالهان جيمس المالية، وزير استقالة
 اعادة أرادت ما اذا جنيه مليون ٨٥٠ توفر أن الحكومة على أن أعلن الجديد والوزير
 ذلك، توفير خاللها من يمكن التي المجاالت عن يدور البحث وكان لميزانيتها، التوازن

الضرائب. وزيادة للدولة العامة المصروفات تخفيض المجاالت هذه يين ومن

االنسحاب إعالن
 تم ١٩٦٨ يناير ٤ في البريطانية العمال حكومة وزراء لمجلس اجتماع وفي

 أساس على يا،بريطان تتخلى وأن الخارج في البريطانية النفقات تخفيض قعلىاالتفا
 السويس، شرقي الواقعة والمناطق األقصى الشرق في العسكرية التزاماتها عن ذلك،



 القوات سحب يكتمل ان على الوزراء اتفق كما الخليج. منطقة مقدمتها وفي
 مارس شهر وحدد ١٩٧١ عام العامة االنتخابات قبل المناطق هذه من البريطانية

 بقرار الخليج االمارات شيوخ اطالع مهمة تكن لم لالنسحاب، أقصى كحد ١٩٧١
 قرار بأن بريطانية تطمينات على حصلوا قد انهم خصوصاً سهلة االنسحاب
 وأوكلت الخليج، في البريطاني العسكري الوضع على يؤثر لن عدن من االنسحاب

 في المنطقة إلى ذهب الذي نفسه للمسؤول المنطقة إلى البريطاني القرار نقل مهمة
 (١٩٦٨) يناير ٧ في ايران بشاه فالتقى روبرتس. غورنوي وهو نوفمبر، شهر

 وحاول منه، العاشر في العزيز عبد بن فيصل بالملك ثم يناسر ٩ في المنطقة وبحكام
 التزاماتها عن بريطانيا لتخلي الرئيس السبب كانت المالية المسألة بأن للجميع التأكيد

 العسكري البقاء تكلفة أن البريطاني المسؤول ذكر وحين الخليج، في العسكرية

 الشيخ عرض استرليني جنيه مليون ١ ٢ بحدود هي الخليجية القواعد في البريطاني
 المدخوالت من المبلغ ذلك لتوفير استعداده ظبي أبو حاكم نهيان، آل سلطان بن زايد

 المكتوم سعيد بن راشد الشيخ وكرر االمارات، بقية مع بالتعاون لبالده النفطية
 من أساسي بشكل المستفيدة األربع االمارات أن مؤكداً اسبوعين، بعد نفسه العرض
 مستعدة والبحرن، وقطر ودي ظبي أبو وهي البريطاني، العسكري الوجود

 للخليج روبرتس نوي غورو زيارة مع وتزامن التكاليف. تلك توفير في للمشاركة
 المتحدة الواليات ومنها االنسحاب بقرار المعنية للدول عديدة بريطانية زيارات

 البريطاني، بالقرار االمريكية االدارة واطلع نزاون جورج إليها ذهب التي االميركية
 عدد وحاول االنسحاب، تأجيل بضرورة الشعور تصاعد الزيارة تلك نتيجة وكانت

 من عليه حصلوا ما كل ولكن يناير ١٥في القرار بتبديل الحكومة اقناع الوزراء من
.١٩٧١ ديسمبر إلى االنسحاب تأجيل من تنازالت

 مجلس في ولسون هارولد البريطاني الوزراء رئيس أعلن ١٩٦٨ يناير ١٦ في
 يوم قبل إليه دعي قد االجتماع وكان الحكومة. نفقات في كبير تخفيض عن العموم
 العسكرية النفقات التخفيضات هذه وشملت الغرض. لهذا له المحدد الموعد من واحد

 - ١٩٦٨في جنيه مليون ٣٢٥ حوالي توفير إلى ورائها من يهدف وكان والمدنية.
 الحكومة ظرحت ذمك وكحقيق ١٩٧٠ . ١٩٦٩ في جيه مبون ٤٤١ و ١٩٦٩

 كل وسحب السويس شرق من باالنسحاب التعجيل منها االجراءات من عددا
 ١٩٧١ العام نهاية مع كونفن( )هونغ عدا ما األقصى الشرق من البريطانية القوات

 الموعد في الخليج ومن سابقاً، له مخططاً كان كما السبعينات منتصف من بدالً



قبرص. في الطائرات عدد يخفض كما نفسه

 نجم بأفول شعروا الذين السياسيين وعلى العام الرأي على النفسية للخبرآثاره فكان
 الكثيرة االتهامات فيه وجهت الذي الوقت في هذا أوضح، بشكل البريطانية االمبراطورية
 التلفزون وشهد القرار. ذلك بسبب الحاكم العمال لحزب المحافظين حزب من وخصوصاً
 تلفزيونية مقابلة ففي الموضوع. حول حادة نقاشات األخرى االعالم ووسائل البريطاني

 للشيوخ عبداًأيض يكون بأن اليرغب بأنه هيلي دينيس قال أواخرشهرينار، في
 يحب لمن مرتزقة نكون ألنفسناأن نسمح الخطاًالكبيرأن من أن ليقول ومضى والعرب

 الذين الخليج لحكام اهانة التصريحات هذه مثل واعتبر عنده البريطانية القوات تتواجد أن
 المصارف في أموالهم ايداع في باستمرارهم وخصوصاً بريطانيا خدمة في كيراً ضحوا

 خسرت فقد ذلك وبسبب ٤١٩٦٧عام خريف في الجنيه سعر تخفيض وتم البريطانية
استرليني. جنيه مليون ٢,٠ وحدها البحرين

 لخشيتهم يعود كان البريطاني االنسحاب بسبب الخليجية الحكومات قلق ولعل
 القرن منتصف منذ المنطقة مع عقدتها التي الحماية معاهدات عن بريطانيا تخلي من

 تحديد فشملت التالية العقود خالل شيئا االتفاقيات وتطورت . عشر التاسع
 يا برهطان غير اخرى دولة أية مع عالقات أية اقامة من ومنعتهم الحكام صالحيات
 بريطانية محمية وأصبحت ٤١٨٩٩ عام المعاهدات لتلك الكوهت حكومة وانضمت

 وتوسعت ٤١٩١٤ عام العثمانية والدولة بريطانيا ين الحرب اندالع بهد كامل بشكل
 واالشازات السالح تجارة لتشمل القرن هذا من االولين العقدسن خالل االتفاقات

 وشملت . االجانب من وغيرهم البرهطانيين بالرعايا المتعلق والقضاء النفطية
 جزرة لكونها خارجي اعتداء أي من كامل بشكل البحرن حماية االتغاقيات

 الماضي القرن منتصف في قررت قد بريطانيا كانت التي العرية الجزسرة مع وحدودها
الداخلية. شؤونها مع التعاطي عدم

 الخليج مشيخات حكام ين االتصاالت تكفت االنسحاب قرار أثر على
 اقترحت ١٩٦٨ فبراير شهر وفي المستقبلية. العالقات لتحديد البريطانية والحكومة

 راليةبفد شبيهة عامة فيدرالية ضمن التوحد المشايخ على البريطانية الخارجية وزارة
 حكام اجتمع القرار، هذا أثر وعلى النجاح. لها يككب لم التي العري الجنوب اتحاد

 ٢ ه النزة في يدي أأم ثالثة لمدوقز البحرس الى باالضافة آليرين وأم الشارقة اثيمة، رأس النجرة^ دي؛ عمان، ظي، )أيو لمصالح الساحبه فى الي المبالع

 بعد وذلك العرية، لالمارات الفيدرالي االتحاد تكوين على واتغقوا فبراير ٢٧-



.المذكور الشهر نصف في وابوظبي دي يين عقد الذي الثنائي االجتماع
مايلي: االتفاقية وضعت مارس. ٣ ٠ من ابتداءاً

 التسعة الحكام من يتكون أعلى مجلس الفيدرالي لالتحاد سيكون - ١
. بالتناوب سنوياً المجلس رئاسة وستكون

 عن مسؤوال يكون وسوف باالجماع الجلس قرارات ستكون - ٢

 فيها تساهم موازنة بوضع وسيقوم واالقتصادة والدفاعية الخارجية السياسات

كلدولة.

 موافقة بعد نافذة قراراته تكون للخبراء فيدرالي مجلس هناك سيكون - ٣
األعلىعليها. المجلس

الخارج. في مشترك دبلوماسي تمثيل للمجلس سيكون - ٤

 بعلم فيدرالية تكوين عن ظبي وأبو دي من كل اعالن بعد االتفاقية هذه وجاءت
واحدة. ومواطنة موحد دفاعي ونظام موحدة خارجية وسياسة واحد

 ٣ في تاس وكالة فأصدرت عنيف، سوفياتي بهجوم االعالن هذا ووجه وقد
 في العسكري التحالف لمااسمته السوفيتية الحكومة معارضة تصريحاًعبرعن مارس
 بريطانيا قرار أثر على االمريكية المتحدة والواليات برهطانيا رعاية تحت الفارسي الخليج
 واتهمت . القادمة القليلة السنوات خالل المطقة تلك من المسلحة قواتها سحب

 على المحافظة منها المراد االستعمارية في"األهداف باالستحرار وأمريكا بريطانيا تاس
 كأرباح الدوالرات ومالين آالف تمتص كانت التي الرأسمالية النفطية االحتكارات

 بريطانيا تاس واتهمت ، الغارسي الخليج منطقة في الطبيعية للثروة المخجلة السرقة من
 االستعمارين واتهمت النمو، من الوطنية" التحرر "حركة منع على بالعمل وأمريكا
 الدول بوحدة االضرار أجل من ينها فيما الخليج دول يين العالقات في السم بوضع
العرب. ضد ايران وتحريض العريية

 لدى قلقاً أحدث فقد مدروس، وغير مستعجالً كان االتحاد هذا تكوين أن ورغم
 تكوين احتمال عن تحدثت الغرب في صحافية تقارر وأن وخصوصاً اسران شاه

 سيخلفه الذي الفراغ لسد تركيا آو باكستان بمشاركة المنطقة دول من حلف
 ٢٧ في هويدا عباس أمين آنذاك االيراني، الوزراء رئيس فأعلن البريطاني. االنسحاب

 كبرى خليجية دولة لكونها المنطقة في مصالحها حماية على قادرة ايران بأن يناعر
 االنسحاب وأن شؤونها في للتدخل المنطقة خارج دولة ألية تسمح لن وأنها



 الباب من الخليج أمريكا دخول عليه ترتب ال أن يجب األمامي الباب من البرهطاني

 في تاس أنباء وكالة نشرته يان في نفسه القلق عن السوفياتي االتحاد وأعرب اآلخر.

مارس. ٣

 العرية االمارات اتحاد وخصوصاًتكوين حدث، مما االيراني الغضب ولعل

 ابران، من جزءاً يعتبرها الشاه كان حيث البحرين تجاه االرانية العقدة عن ناتج

 مباشر سبب هناك كان فقد المذكور االتحاد من جزء أصبحت البحرن أن وحيث
 والتصريحات للنقاشات مجاالً البحرن استقالل موضع بقي وهكذا االراني، للقلق

 استقرار بعد إال الخليج من الخروج تشأ لم فبريطانيا ٦٩ - ٦٨ عامي خالل الكثيرة

 مع مسلحة مواجهة في الدخول ترغب لم الذي الوقت في البحرين، موضوع
 الثبات الدولي الصعيد على قانونية أدلة توفير بوسعه يكن فلم الشاه أما االرانيين.

 بالمواجهة وذلك عسكرياً المسألة حسم بامكانه يكن لم كما الران، البحربن تبعية

 مناسبة الخليج في البريطاني االنسحاب اعالن كان وهكذا بريطانيا. مع المسلحة
 مغدمعها وفي األطراف من عدد يين االجتماعات فاستمرت الموضوع لحسم

 والكويت السعودية شاركت كما المتحدة. األمم عن وممثلون والبرهطانيون االرانييون

 كثيرا جنيف وشهدت البحرين. مستقبل حول والمفاوضات االتصاالت في والبحرين

 باحالة االطراف كافة يين ضمني تفاهم عنها تمخض واللقاءات االتصاالت من
 "بعثة بترتيب األخير يقوم أن على المتحدة، لألم العام للسكرتير البحرن موضوع

البالد. مستقبل حول البحرين لشعب الحقيقة الرغبات لتحديد تقصي

 األشرف النجف بزيارة خيفة آل سلمان بن عيسى الشيخ قام ذلك أجل ومن

 منه وطلب الشيعي، الزعيم الحكيم محسن السيد الله بأية والتقى ١٩٧٠ عام بالعراق

 الشيعة حقوق باحترام ووعد البحرين، استقالل لصالح التصويت البحرين شيعة حث

الدينية.

 موضوع لحسم تسعى المصالح الساحل وامارات قطر كانت األثناء هذه في

 في الرغبة عدم منها أسباب لعدة البحرين مشاركة عن بعيداً الفيدرالي تحاداال

 البحرين احتالل احتمال من والخوف االيرانية، الحكومة مع مهاترات في الدخول
 الكبير سكانها وعدد نسبياً المتطور ها افتصاد بسبب المزمع تحاداال في متقدماً موقعاً

 التاريخية الخالفات وساهمت المثقف، العريق ومجتمعها األخرى بالمشيخات مقارنة

 ثاني فآل صفوفه. في البحرين يضم الذي االتحاد تحقق منع في الحاكمة القبائل يين

 ادعاء في خليفة استمرارآل بسبب طيبة عالقات على يسوا خليغة وآل قطر )حكام



 على الخالف واستمرار البحرن دخولهم قبل حكموها التي الزبارة منطقة في الحق
حوار. جزر مثل أخرى حدودية مناطق

 القبيلة مع خالفاتهم لهم ثاني فآل وقطر، البحرسن على الخالفات تقتصر ولم
 منها المسائل من عدد حول عام مائة من ألكثر نهيان( )آل ظبي أبو في الحاكمة
 أيضاً السعودهة تطالب الذي المتصالح والساحل قطر ين العديد خور حول الخالف
 العالمية الحرب انتهاء ومنذ ؛١٩٣٥ عام منذ ظبي أبو من كبير وبجزء عليه بالسيادة

 مع الحدود على البريمي واحة بمنطقة وطالبت بذلك رسمياً السعودية طالبت الثانية
 في مستمرة ماتزال السعودية فإن المطالب لتلك البريطانية المعارضة ورغم عمان،

 البحرين قبول بوجه عثرة حجر كان نهيان وآل سعود آل يين لخالف وا. مطالبتها.
 ألنفسهم والريدون سعود آل مع حسنة عالقات على ألنهما االتحاد في وقطر

السعودية. ضد ظبي أبو جانب إلى الوقوف

 المطالبة وجه في جانبهم إلى السعودية وقوف احتمال فإن خيفة آلل وبالنسبة
 ينآل تعكيرصفوالعالقة شأنه من فيما الدخول عدم كفة عرجح بالبحرين االيرانية
 من أكثر منذ سعود آل مع حسنة بعالقات يتمتعون ثاني وآل سعود. وآل خليغة
 في رواجاً الوهاي المذهب يجد حيث المذهب في التقارب بسبب قرن نصف

العائلتين. صفوف

البحرين استقالل
 عددهم البالغ البحرين سكان يقرر أن عرحب بأنه الشاه قال ١٩٦٩ يناسر ٥ في
 بدون جهة أية إلى الجزر تسلم أن التريد اسران ولكن مصيرهم، انسان ألف ٢١٦

 إليها تتسلل ثم األمامي الباب من بريطانيارسيماًمنهاتغادر والتريدأن موافقتها،
 المتحدة لألم العام األمين أعلن ١٩٧٠ مارس ٢٨ وفي (.٢الخلفي") الباب من

 ابحرن بوضع تتعلق التي المسألة في الطيبة عالقاته استعمال على وافق بأنه يوثانت

 في وجاء . المتحدة المملكة حكومة قبل من ذلك واقرار اسران حكومة طلب حسب
مايلي: يرثانت تصريح

 رسمية غير نقاشات الدولتين لهاتين الدائمين الممثلين من لكل كان أشهر، عدة منذ
 ين االختالفات حل أجل من الطيية عالقاته استعمال امكان حول العام السكرتير مع

 عن الممثلين كال العام السكرتير أبلغ المناقشات هذه وخالل البحرين. حول حكوماتهم
 امكاناته واستعمال حكومتيهما من رسمي طلب أي مع إيجاية للتجاوب استعداده



.الطرفين من مقبولة شروط أساس على الطيبة

 تتضمن رسالة اليران الدائم الممثل من العام السكرتير استلم ١٩٧٠ مارس ٩ وفي
 بسرعة المتحدة لألم العام السكرتير فتحرك المسألة. هذه في الطيبة عالقاته استعمال طلب

 العاملين من ايطالي دبلوماسي تعيين لفكرة حماساً أقل يكونوا لم البريطانيين وأن خصوصاً
 مارس شهر نهاية وقبل البعثة. لرئاسة غيتشياردي ونسبير ليو فيتو وهو المتحدة، األم في

 ابريل نهاية وفي المسألة. حول البحرين في العام الرأي الستمزاج البحرين إلى البعثة ذهبت
 استقالل في يرغبون البحرانيين أغلبية أن نتيجته كانت الذي تقريره غيتشاردي رفع

 . ١٩٧. ماو ١١ في وينسبير بعثة اليه توصلت ما الدولي األمن مجلس وأقر بالدهم.
 العام الوضع كارادون اللورد األمن مجلس في البريطاني الممثل وصف المجال هذا وفي
 ، األيرانية الشهامة المطلوبة، العوامل تضافرت لقد بقوله: األمن مجلس قرار اثر على
 للوصول النفس واحترام العرية والكرامة االيطالية التقييم عدالة المتحدة، األم حياد

المذكور". الغرار إلى

 االنسحاب مشكلة ولكن البحرين، مسألة بخصوص الوضع ترتيب تم وهكذا
 السياسي الفراغ مسألة ومنها العوامل من بعدد مرتبطة كات الخليج من البريطاني

 انشاؤه المزمع العربية االمارات اتحاد فكرة كانت وهكذا . االنسحاب سيخلفه الذي
 من كأل العرية االمارات دولة اآلن تشكل التي السبع للمشيخات باالضافة ليضم

 يضم ألنه تحاداال فكرة عن راض غير الشاه كان فقد ذكرنا وكما وقطر، البحرين
 هذا الخليج. شؤون في للتدخل أجنبية لدولة مدخالً يكون قد ألنه جهة ومن البحرين

 االنسحاب مسألة من موقفها بريطانيا تغير أن فيه يخشى الشاه كان الذي الوقت في
 هؤالء يلجاً وربما الحكم، بالمحافظينلى تأتي قد ١٩٧ . عام انتخابات وان خصوصاً

 اجريت عندما ولكن تأجيله، أو الخليج من االنسحاب مسألة في النظر العادة
 في تغير أي يحدث لم الحكم إلى هيث ادوارد بزعامة المحافظون وجاء االنتخابات

االنسحاب. من البريطاني الموقف

 في الحكام نبض لجس المنطقة إلى لوس ويليام السيد ذهب ١٩٧١ يناير وفي
 وطهران، والكويت وعمان وقطر المتصالح الساحل ومشيخات والبحرين السعودية
 نهاية في وذلك المحدد موعده في سيتم البريطانية القوات انسحاب بأن لهم وليؤكد

 من رأى وما زيارته بنتائج البرلمان لوس ويليام أخبر رجوعه وبعد العام. ذلك
 ولكن المتصالح، الساحل في االمارات مشايخ ين كالمية ومناوشات اختالفات
المحدد. الوقت في االنسحاب على مصممة وكانت بذلك تعبأ لم البريطانية الخارجية



 أن البرلمان في الخارجية وزير هيوم، دوغالس االن أعلن ١٩٧١ مارس أول في
 تنتهي سوف والبحرين وقطر المتصالح الساحل مشيخات مع والمعاهدات االتفاقات

 في هذا نفسه، الوقت في البريطانية القوات انسحاب يكتمل وسوف العام نهاية في
 كانت موسى)التي أبو الثالث، بالجزر مطالبته في مستمراً الشاه فيه كان الذي الوقت
 لرأس تابعتين كاتا )اللتين الكبرى وطنب المغرى وطنب للشارقة( تابعة وقتها

 على ضمناً البريطانيون وافق وقد بالبحرين، المطالبة عن تنازله مقابل في الخيمة(،
الحق. وقت في الثالث الجزر باحتالل للشاه وسمح الطلب ذلك

 وهم البريطاني االنسحاب قرار من غاضبين كانوا الخليج مشايخ أن الواضح
 هنا من والسعودية. اعران اقليميتن، قوتين تهديدات تحت واقعين أنفسهم يجدون
 طرح في سلمان بن عيسى والشيخ راشد الشيخ رأسهم وعلى الحكام هؤالء استمر

 إلى تحتاج بريطانيا "إن عيسى: الشيخ قال فمثالً االنسحاب. قرار على مؤاخذهم
 لقد باختيارها تغادر أو مكان كل من تطرد يومنراهال فنحن آخر، تشرتشل ونستون
 تعلمون إنكم قبل، من قوية فيها كات التي المواقع في ضعيفة اليوم بريطانيا أصبحت

 المعنى هذا أكد زايد والشيخ . يقائها نرحب الخليج في شخص كل وكذلك بأننا
 تنازلت ثم ظبي أبو أخماس بأربعة تطالب كانت السعودية وأن خصوصاً كثيراً

أرباعها. بثالثة لتطالب

 بانتظار فشيفاً شيعاً تتبلور الخليج في األوضاع كانت ١٩٧١ عام متتصف مع
 االمارات اتحاد تدخال لن والبحرىن قطر أن واضحاً وكان البريطاني، االنسحاب

 لتضم المتحدة العرية االمارات دولة قيام أعلن ١٩٧١ يوليو ١٨ وفي انشاؤه. المزمع
 أعلنت أغسطس ١ ٤ وفي والفجيرة، القيوين وأم وعجمان ودي ظبي أبو من كالً

 واستبدلتاً اليوم ذلك في بريطانيا مع االتفاقات الغيت حيث استقاللها البحرن
 استقاللها قطر أعلنت سبتمبر أول وفي عاماً. عشرة خمسة تستمر صداقة باتفاقية
مماثلة. اتفاقية ووقعت

 لصغرى وطنب موسى أبو الجزر، أنهذه لشاه أعلن فينهايةسبتمبر
 األرض في قوة هناك وليس عليها، وسنحصل نحتاجها إننا لنا، ملك والكبرى
 لالنسحاب. تستعد با بريطان فيه كانت الذي الوقت في هذا ذلك من منعنا تستطيع

 قبل من الجزر احتالل واليهمه االنسحاب جانب إلى البريطاني العام الرأي وكان
 على التوقيع تم نوفمبر منتصف وفي االنسحاب. مهمة سيسهل ذلك كان اذا الشاه
 اقامة بمقتضاه يتم الشارقة حاكم محمد بن خالد والشيخ الشاه يين مشترك تفاهم



 وفي مخددة، مالية مبالغ بدفع الشاه قيام مقابل موسى أبو في ايراني عسكري مركز
 نجم والكبرى الصغرى وطنب موسى أبو جزر على ايرانية قوات انزال تم نوفمبر ٣ ٠

 طائرات حاملة وجود ورغم نزال،اال مقاومة حاولوا الذين الشرطة من عدد جرح عنه
 القوات يين مواجهة أية تحدث لم آنذاك،األأنه الخليج مياه في برهطانيتين مدمرة و

وااليرانية. البريطانية

 مع قاتهعال قطع أعلن فالعراق محدوداً، كان فقد العرية الدول فعل رد أما
 ما أشهرأم ستة وبعد اسرانية. بأصول اتهمهم شخص ٦٠٠٠٠ وطرد والران بريطانبا

 شركة امتيازات بتأميم ليبيا وقامت العراق. نفط شركة في بريطانية أسهم من تبقى
 الجزر في البريطاني االنزال ضحايا من وكان ليبيا، في وأرصدتها البريطانية النفط

 في أتباعه من عدد مع ققل الذي محمد بن خالد الشيخ الشارقة، حاكم الثالث
 قد هذا وكان قبله، االمارة على حاكماً كان الذي سلطان بن صقر سراً به قام هجوم
 انفتاح لتشجيعه البريطاني السياسي المقيم من بأمر أعوام ستة قبل العراق إلى أقصي

 الحكومة مولته االيرانية العملية وبعد العرية. الجامعة على المتصالح الساحل امارات
 على بالهجوم قاموا حيث الشارقة إلى للتسلل أتباعه من عدد مع ودفعته العراقية
 من وحدات عليهم فهجمت أتباعه. من وعدد خالد الشيخ رقاب وقطع القصر
 بن سلطان وعين جميعاً، اعتقالهم وتم ظبي ألبو التابعة الدفاع وقوة عمان كشافة
حاكما. القاسمي محمد

 نفسه اليوم وفي ١٩٧١، أغسطس ١٥ في البحرين استقالل عيسى الشيخ أعلن
 محل لتحل آرثر جفري السير السياسي المقيم بواسطة برهطانيا مع اتفاقية وقع

 والعالقات الدفاع مسؤولية بموجبها لبريطانيا كان اللتين ١٨٩٢و ١٨٨٢ اتفاقيات
 بنودها أحد في نصت أنها يعتقد ولكن الجديد االتفاقية نص يعلن ولم الخارجية.

 السير أصبح االتفاقية وبتوقيع وبريطانيا. البحربن ين الحاجة حال فيالتشاور على

 سفارة السابقة السياسية المعتمدية وأصبحت للبحرين بريطانيا سفير آرثر جفري
 عضوية في للدخول البحرين رغبة عن يعلن عيسى الشيخ كان وعندما با.لبريطان

 خالل المحاوالت إليه وصلت الذي المسدود الطريق نتيجة بأنه قال المتحدة األمم
 هناك يكن لم فإنه خليجي فيدرالي اتحاد النشاء الماضية والنصف سنوات الثالث

 عن وأعرب شعبها. تطلعات تضمن بدائل عن البحث سوى البحرين أمام خيار
 االتحاد لهذا ماتحقق وإذا لذلك دعيت ما إذا لالتحاد لالنضمام البحرين استعداد
(. وطيدة) دستورية اسس على قائمة حكومة



 في البحرين من سحبت التي البريطانية للقوات سابقاً أعطيت التي بالتسهيالت

. ١٩٧١ -ديسمبر نوفمبر
 ألقاها التي المتحدة األم في البريطاني الممثل كارادون اللورد قصيدة يلي فيما

البحرين استقالل أثر على ١٩٧. مايو في األمن مجلس أمام

ابتهجوا أقول، أخرى، مرة ابتهجوا
واحد بصوت تكلمنا لقد
شاهدين فكونوا المسرحية، انتهت لقد

المشاهدين( )أمام لالنحناء جاوؤا فالممثلون
الملكية الشهامة أسعد ما أواًل، الشاه اشكروا

اليتعب الذي وهو ثانية يوثانت وحيوا

رغباتنا تنسيق مبيل في
االكبار االيطالي يستحق وبعده

هدفه في الررمانية للعدالة
الشهرة استنتاجاته اكتسبته فقد

انجليزي( اسماً له ألن فخورون )ونحن

يعيش نصرخ منا وتقديراً

الخاص المبعوث
هباءاً تذهب لم الجهود هذه فكل

بوضوح رغباتهم عن أعربوا الناس ألن

باالستقالل وطالبوا
أخرى مرة نردد فتعالوا

للبحرين فائقة وبسرعة بالتوفيق
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بالبارحة الليلة أشبه ما الخاتمة
 االنتهاء حتى االمور بقيت فقد البحرين في المطلبية للحركة التاريخي العمق برغم

 االدارية االصالحات وبرغم العشرينات. بداية في عليه ماهي على الكتاب هذا من
 لحاكم على١٩٢٣فيالعام ديلي الميجر البحرين: في السياسي المعتمد فرضها التي

 العقلية اساس على النظام استمر فقد خليفة، آل علي بن عيسى الشيخ آنذاك، المعزول
 تغير احداث في الماضية عاماً السبعين مدى على والتالمحا تنجح ولم القبلية

 ١٩٧٥ واغسطس ١٩٧٢ ديسمبر مايين قصيرة فترة عدا وفيما طبيعته. في جوهري
 توتر في االوضاع بقيت فقد والوطني، التأسيسي المجلسين: شهدت التي الفترة وهي
 وما والمحكومين. الحاكم ين العالقة في ملموس تقدم دون حال سياسي وتراجع دائم

 العصرنة من بشيء يقميز سياسي نظام القامة عسير مخاض من اليوم البحرين به تمر
 وقعها التي الشعبية العريضة مع تبدأ لم التي التوتر حالة استمرار على مؤشر والتمدن

 يعيد التاريخ ان ويدو عاماً. بسبعين سبقتها ل ١٩٩٤ العام في مواطن الف ٢٥
 كال يحكم محافظات اربع الى البحرن بتقسيم حكومية اطروحات فهناك نفسه.

 عودة وهو االمنية. او العسكرية المؤسستين احدى من او خليفة آل من شخص منها
 حيث ١٩٢٣ العام قبل ما فترة في سائداً كان الذي بالوضع كثيراً شبيه وضع الى

 حيث رمزياً علي بن عيسى الشيخ آنذاك الحاكم كان وقتها االدارية. االصالءات
 خليفة آل من أقاربه كان فيما قراراته، على مباشراً تأثيراً تمارس زوجته كانت

 على الخاصة ضرائبه يفرض منهم واحد فكل البحرين. مناطق على يسيطرون
 ومحكمته الخاص ومجلسه الخاصة)الغداوية( شرطته وله المنطقة تلك في المواطنين
 قراراته. من شيء في يناقشوه وال ألوامره يخضعوا أن البحارنة على وكان الخاصة.
 العام في البحارنة انتفاضة الى النهاية في أدت التي هي هذه العشوائية حالة وكانت
 فرضه الذي التغيير وتطلب والمدنية. السياسية الحقوق من قدر الستعادة ١٩٢٢
 من القتلى سقط فقد المتواصل، والعمل التضحيات من الكثير آنذاك ديلي الميجر



 التي المناطق على الليلية ءاتهماعتدا في الدواسر قبيلة من المسلحين أيدي على البحارنة
 ابتداءاً الكثيرة العرائض وكتبت وسترة. وباربار جمرة وبني عالي مثل يقطنونها
 ،١٩١٩ العام في البحرين زار الذي البريطاني الملك لنائب قدمت التي بالعريضة
 كما بوشهر. في السياسي المقيم او المنامة في السياسي للمعتمد قدمت التي والعرائض

 كان الشيوخ فداوية مطاردات من فراراً المعتمدية مبنى البحارنةالى من العديد لجوء أن
 كان فقد هنا ومن التغيير. لفرض البريطانية الهند حكومة دفعت التي العوامل يين من

 توحدت التي المركزية السلطة انشاء طريق على خطوة عيسى بن حمد الشيخ مجيء
 الى البحرين تقسيم أن ويدو الداخلي. االمن وقوات والمحاكم الضرائب فيها

 قبل عليه ماكان الى الوضع العادة يهدف مؤخراً الحكومة طرحته الذي محافظات
القرن. ارباع ثالثة

 االنتخابات مثل الالحقة عاماً الخمسين مدى على تحقيقه ماتم ان ذلك الى يضاف
 وعادت الرياح ادراج ذهب قد والوطني، التأسيسي المجلس وانتخابات البلدية

 هذه البحرين في مايجري أن غير اآلصالحات. قبل عليه ماكانت الى االوضاع
 يكن مالم يستقر لن الداخلي الوضع ان يؤكد العارمة الشعبية االنتفاضة حيث االيام
 يعد فلم الحاكمة، العقلية في بل فحسب السياسية البنية في ليس حقيقي تغيير هناك

 يدأ، جد قرناً ويستقبل العشرين القرن عودع والعالم المجتمع، شؤون مع التعاطي مقبوالً

 الشعبية االنتفاضات أكدت وقد المنصرم. القرن مطلع في تسود كانت التي بالعقلية
 التغيير في حقيقية رغبة وجود الماضية عاماً السبعين مدى على البحرين شهدتها التي
 والتشريد. والقتل بالقمع تنتهي سوف انها معتقدة الحكومة قمعتها طالما رغبة وهي
 لمواجهة السابق في اتبعت التي القمع اساليب تزال فما ا بالبارحة الليلة أشبه وما

 البريطاني، الضابط خبرة ماتوفره عليها ويزيد بحذافيرها تستخدم الشعبية التحركات
 الماو لثوار تصديه منذ قرن نصف من اكثر مدى على اكتسبها التي هندرسون، ايان
 بعاداال لسياسة لجاً قد بلغريف تشارلز المتغار سلفه كان واذا كينيا. في ماو

 نفسها السياسة يمارس هندرسون فان خليفة آل واجهت التي االزمات من كمخرج
 في الوطني االتحاد هيئة قادة ابعاد كان واذا عاماً. ثالثين قبل البحربن الى جاء أن منذ

 في الناشطين فان هيالنة( )سانت االطلسي إلمحيط في جزسرةنائية الى الخمسينات
 العام في بالدستور العمل تعليق منذ وطنهم الى العودة من منعوا قد المعارضة حركة

 على سار هندرسون ان بل دخولها. من البالد الى منهم عاد من ومنع ،١٩٧٥
١٩٩٥ العام مطلع في الشعبي للعمل المتصدرين العلماء أبعد عندما بلجريف خطى



 على مقتصرة ظاهرة هذه االبعاد سياسة وماتزال الشعبية االنتفاضة انطالقة بعد

 كيفية حول تحيرت المتحدة لالم التابعة االنسان حقوق مفوضية ان حتى اليحرين،
 في االنسان حقوق بانتهاكات المختصة بنودها من بمد أي تحت االبعاد سياسة ادراج

 االهتمام السابق في يتطلب لم الذي االمر مواطنيه، يطرد بلد هناك ليس اذ العالم.

 على اليوم تمارس المسالمين المتظاهرين على النار اطالق سياسة ان كما االبعاد. بقضية

 واالعتصامات المسيرات على النار اطالق حوادث االذهان الى معيدة واسع نطاق

 هندرسون عهد في القمع سياسة تطورت ولكن والستينات. الخمسينات في السلمية

 وهو الحرمات، على واالعتداء واالطفال النساء واعتقال الموت حتى التعذيب لتشمل
 لحركات مواجهته في االمن جهاز به يقوم ان يمكن ما مدى يعكس خطير تطور

 بانتخاب متمثالً الثالثينات منذ االساسي البحرين شعب مطلب بقي وقد االصالح.

 لتعود االمير يلغيه ان قبل السبعينات في المطلب هذا تحقق وقد تشريعي. مجلس
 االنتفاضة أكدت فقد واضح هو وكما . واالضطراب التوتر من المزيد الى االوضاع

 وهي للشعب والتاريخية المشروعة المطالب الكتاب هذا صدور حتى المستمرة الشعبية
 السياسيين السجناء سراح واطالق البالد لدستور طبقاً تشريعي مجلس انتخاب

 قبل من مواجهتها ان ومع قديمة. - جديدة مطالب وهي المبعدين، بعودة والسماح
 المواطنين، ضد يمارسها بلغريف المستشار كان التي القمع اساليب تجاوزت الحكومة

 يشهده ما مع تتطور ولم عليه ماهي على بقيت البالد تحكم التي القبلية العقلية فان

 البحرين لشؤون المتابعون ويدرك الحكم، وانظمة التوجهات في تطورات من العالم

 في حقيقي تغيير هناك يكن مالم يستقر لن الوضع ان الماضي القرن نصف خالل
 مع خصوصاً السياسي للتغيير ضرورة بوجود االعتراف باتجاه البالد تحكم التي العقية

 كانت واذا الشعبي. التعبير ووسائل والوعي الثقافة مستوى في والكمي النوعي النمو
 تأجيل في ساهمت قد لمجلسبعدا ما مرحلة شهدتها التي النفطيةالكبيرة العائدات

 النفط نضوب موعد قرب بسبب العائدات تلك تراجع فان السياسية المشكلة انفجار

 على الصعب الوضع كشف قد اخرى جهة من اسعاره وتراجع جهة من البحرين في

 بالمجلس يطالب الذي الشعب الطرفين: يين المواجهة الى باالوضاع ودفع حقيقته
 الرجل هندرسون ويدو السياسي. للتطوير الرافضة والحكومة للدستور طبقاً التشريعي

 برغم ولكن بلغريف. تشارلز سلفه: كان كما تماماً كلها السياسية المعادلة في القوي

 المنطقة عرفوا الذين الدبلوماسيين سواء المراقبين، لدى قناعة هناك فان القمع سياسات

 وان المحالة قادم التغيير بان البالد في يجرى بما اهتموا الذين االعالميين او
حدوثه. منع في تفلح لن تأجيله محاوالت



 وتطو^رالنظام السياسي االصالح في الرغبة ان الكتاب هذا فصول أكدت وقد
 الى البحرين شعب دفعت السياسي القرار وصنع البالد ادارة في الشعبية والمشاركة
 واذا الحكومة. تنتهجها التي التهميش سياسات ومواجهة العقود مر على التضامن
 بوجه كدرع الطائفية المسألة اثارة في أحيانا نجحت قد خليفة آل حكومة كانت

 القائمين وعي بسبب وذلك ينجح لم الطائفي مشروعها فان بالتغيير الشعبية المطالب
 ١٩٥٦ -٥٤و١٩٣٨ في االنتفاضات كل اتسمت وقد المعارضة. الحركات على
 الحكومة جعلت متميزة وطنية بوحدة مستمرة التزال التي االنتفاضة وأخيراً ١٩٦ وه
 الوقت في محاوالتها ان ويدو الطائفية. مخططاتها وافشلت ضعيف موقع في

 الذي الشرخ احداث في تفلح لم والترهيب بالترغيب الوطني المف لتمزيق الحاضر
 االصالحي المشروع مواجهة في خليفة آل حكومة استمرار ويتوقع حدوثه. في تأمل

 ولكن السابق. من أفضل مصيرها يكون لن طائفية مشاريع على بالتركيز للمعارضة
 وان خصوصاً الحكومة صالح لغير كثيراً تغيرت المرة هذه االوضاع ان الكثيرون يعتقد

 االنتفاضة قادة مطالب وان السياسي باالصالح مطالبة تحركات تشهد برمتها المنطقة
 المعارضة الحركة نسق فان وعليه عليها. لالحتجاج وليةالد المنظمات دفعت المعتقلين

 )وهي النفط مابعد مرحلة في البحرين استقرار بان وحي عاماً سبعين مدى على
 اراد اذا عاجلة سياسية اصالحات اجراء يقتضي فعاًلم بدأت بل بعيدة، ليست مرحلة

 للحكومة المتاح المناورة مجال ان البعض ويرى الحكم. في االستمرار خليفة آل
 في بالسقوط مهدد العائلي الحكم وأن آخر، بعد يوماً يضيق الشعبية المطالب لتجاوز

 البحرين تاريخ يقرأ ومن اآلن. عليها هو التي بالوتيرة االمني التوتر اسمرار حال
 االيام هذه الجارية الحركة ان يدرك سوف الكتاب هذا في مدون هو كما المعاصر

 الشعبية االنتفاضات طرحتها التي المطالب لتحقيق نصيباً واالوفى فرة األطول هي

المنصرمة. العقود في
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واالنجليز البحرين حاكم بين المتبادلة والرسائل االتفاقيات بعض
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)لرحمي الرمحن الله بسم
 المليل عبد خيرالسيه كرنيت سروليم رال السرهارلجند عند حضر قد الناس كل اعلمرا

 السيد بين السردارر بين رمار احمد بن الله عبد و احمد بن سليمان الثمن طرف من الركيل
- الغررط مذه المذكوزين طرن من الجليل عبد

 يلباعمن عليه رالمتعلقين قىبءر>ن زمان اأ كل فى يزذنونالشيغاله » ان - االرل الشرط
 و جنس كل من رالغارات النهب هل ال شيئاً قرمهم يبيعون ال و راغارات بالنهب حمله الذي المال

- رالغارإت ,انب كمذل فهذا ذلك من يفعلون ٠أوما من كان ان
- شيئاً ايديهم فى كان ان جحيعم الهنود من سراء اال انيلمو. - التاذي الشرط
 اسع شروط احد بر الله وعبد احمد بن سليان الشينان فيقبلرس — الاللتح الشرط

 نغ بثهتة الخآرقة فى القول تحرير -ران الشررط تم - جميع^م العدون العرب قبلرها كما الدالم
 وتكالين ض مايتين المجرنة سنه الثانى منشمربيع عشرين السبست يرم تاريخ »ى

)ف- بعدا؛
خاتمه السردارر خط

زقي( w. GROT ثآلح )|ئا\ Major* سشي

خليغه آل احمد بن سلمار فرشم
 البعرين فى !٢جماداارلسنهس فى

لربعا يوم تمر^ة في رقبلواذالك

كئ

 ارل جسادا , في خليغ آل احمد بن الله عبد فرشمه فى المذكور الشررط هذه تجلت قد الله بسم
 فىظهرية ذك رقبلوا البحرين في ١٣٣» سنه لتيعنالشيغينالمومي٤ااوزفةبعسبو٠مذ

االربعا يرم السيد تعالى الله الى الغقير رانا ٠اءة خ.أل1ا
كر-١٦ طبالي لطبا ين السيد بن عبدالجليل

 البليل عبد
 ااسيدين بن

طباش ارجبا

يمين ال اسد بية ال :
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 ع 1٨٣٠ سنه في فارس خليي في العرب ااقرام مع العمرمية معاهدة

إلرميم إلرحمن الله بسم

 األكمويز سركار دولة بين الدائم الملع مار تد ربعد ألنام خيراً الصلع جعل الذي لله الحمد

- الشررط ن|٠ على لمثرراين العربية الطرايف ري

في المدض عرب1 طرن من البررالبعر فى الغارات ر النهب إيزال - الرل الشرط

زماس- كالأل

 البررابجعر فى المترددين عاى المثرولين العرب قرم من احد تعرض ان - الثاني الثرا
 حاله على مان اأ له فليس اسى لكافة فموعدر معورن عرب ب الغارات و بلنمب الندس كالئ من

 اخذ و الناس قتل ر درلة الى سرلة من مامر^ه مبين به مفاداً لذي مرا السعررن العرب ر ماله ر»

- رلغارات رنبيينرامردرلة^رالنمب بغيرمنادية المال

 ا علمالبروالبدر فى لهم المماألين العرب |ن - الثال^ح الخرط

 , ابهن رم) ليض ل^ةا رمرني مسرمم ارباعومنىل ارسنهيرن

———— مو مذا واس فىلعاشية هوممرد حمركا )؛ عرفى يعادل اللمفة في الذي
- بغير ي-تعملون را به نيستعملون الممالحين العرب علم

 ر ينمم ارالصلح انهم اتآ أول علىحالة كلهم ارارن ,طريف ان — لشرط،لرابع
 وتامد٠ وليس نقط ذى موالعاسدعلى فاوالعام بع بعضم يسرب» اس -رأراؤعر درة الى

علمىغير-

 اسيرهم بغط مرشوم ارطءس بايديمم كلهم المملييى العرب مركب اس — الشراالخام

 بخااميرهم آخرمرشرم ايفامعتوب رربايديمم٤من لمي وكم وعرفه وطرء المركب فيهاسم

 ر رتت اي رفي سلر اين رءن الساح عدد ر الرجال رعدد اسدا؛ اسم و العرت ماحب اسم فيه

- المكترب ر القرطل عليه يعرضه. فيرهم اانكريزار من مركب تعرغ^لم فار بندريتوجه اي الى

 سرراالنمريزفي الى رسرة يرطون مرادهم كان ار العاطن العرب التاس-إ الخرا

 أالنكربز وسرار من غرفعم يقضي حتى الوكار مع فيبجلس اليء بئاج الذي معه و بحرالغارء
 قرطنس فى م٠امير الىخط خطه ياحق الرسرل ر كذلك عندهم الي ابضاً رعمر؛ يرسل مراد» كان ان

 فى بجدد الرول ٤٤ رينبغي كار» مس ي-مل م٢ د رعر:ه المركب طرل نيه مراكبممال^ذكورالذي

- قرمه على خرجه المرسرلي من كل ايضا و ستة كل

 المصاون فالعرب رالغارات اللهه »ايؤالونمن رغيرم كنطاية ان السابع- الشرط

 رقس في ذنك في كألم اؤميز ربي الممالحين العرب يصيربين و على«ارحالهم عليمم يقرمون

- الغارات ر النهب ذلك رقرع

لحرب من»ر الغارات من فمر ارتاح تسلميم بعد الذلمس قتل ان الثامن- الشرط



 غاس الب نمرقداخاف الساح تليم بعد غبر، ار مسلمين الفاس يقتل طائغة ن٢ ان ر السعرون

 تسليم بعد اآل المرب عليمم يزال فه تعالى اتله شاه اس و عليم اأنكو^زيقومون مع الممالعين ااعرب

- به حكم ر بذاك فعل من

 غيرو ار ألئوداس سواحل في ر,د ٤را النماء ر الرجال الرتيق نمب ان — التاسع الشرط

٠ شيئاً ذلك من يغعلو ا المالص فالعرب الغارات ر النهه من غمر المراكب أى عملهم ر

 كل فى المذيوريدخله. علممم العاملة الممالىهن لعرب مراكب ان العاشر- الشرط

 احدتعرض كان ران غيمل ريهيعوس يمرن قدرهم على بنادررنيقمم مكاراؤعريزرفي بناسردرلة

ؤخلكضبر|؛ضدز. رم

 يقبلزها رالناس االوايغ جمميع على فهي المذكورة الشررط هذا ان عشر- حادي الثرط
 فى نسخ بثاتة الغيمة راس في تحريرالقرل راس - الشرط تم ٠ الحين كماقبلوهافى المستقبل مى

 و لمس مايتين الهجرية ١٣فىسنة اأرل ربهع شهر ,ن عشريى ر اننهن السبت ريرم٠ تاريخ

 الغيمة راس فرشموفى ذيل المكتربة رالتواريخ أماكن٤ا فى ورشرالمشروطون لغ ٤تئيربعدا

- لقول فىتاريختعريرا

وختمه بإد اروار خط

(Sd.) W. 21^111 KEIR,
•■االزدع .تمر(ورسهج

 بن ليسان الشيخ عن الركيل يسس السيه بن عبد.إلجليل السيد ييد، كنبه قد الله بسم

- البحرين غيغي خليغه آل احد بس الله عبد احمدرالشيخ

 رببلرذلك البسربن فى *او,٠ سنه األرل جماد , فى خليغه آل احس بن الل، عبد غرشده

فىظمر^هاأربعا-

بن انله عبد
ا-دآلخلميغه

 ذلك رتبلوا "بعرين فى ’٢٣٠ سله جماداأول ٩ فى خليغه آل احمد بن سليمان فرشمه

٠رةمماب٠فىء

سليمانيناممح
خلبة، آل
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 نرك في البحرين حاكم خليغه ض محمد الشيخ معاهدة
١٨عل٧ سنه الدقيق معاملة

الل بسم

 باليز ملمب ميجرهئذ فغم ال *ل ال جل اأ ر الشركة في عاليجه جفاب ان ما بسحظة

 جناب ر »»نكليسية العنية فيمابينالنوة المعاهدات بعف قسموى ام أ اربهذ اخبرنا غاوس خليج

 سواحل من رنقاللعبيس حمل ترقيغ في الدرل مى وغير مسقط بندر امام سعيد السيد فيم اأ

 اعانتمم و الفاوس اخليع من برالعرب سواحل مشايخ موافقة ان لنا انض رايضاً وغيرها األغريقية بر

 شيخ خليغة به محمه * انا ذلك جل غل لزمة مرورة الريورة المعامدة تلك مطلب تمام نجاز »

 قتسر اا ر العركة السررفي حضرة جلي بين ر بيني فيما الهالن تعاد اه ررابط ستحكم ا :ببحريى

 على رالمتعتقيي رعايلي راخشاب الهثي جميع امنع ىان٠راالزمضس اتعد نقريزأل؛نم ا،

 ا٣هما غمرم^ه قر من اس ’ابتل؛ و غيرما و فريقية براء سرحن من العبيد لقل ر حمل من

 انكبي، I العلبة السرلة المراكب »قت ما يضامتى اتقبل ثم 1٨٣٧مطابقعاشردزمبرسنة
 اس العبيد تجارة في مثغريه انم مم ر*ظنونب علي رعاهايوالمتعلقي واخعاب اخغابي

 للمعاسة مغلغة المزيورة خفاب٤ا احسى يجدون التي العالة غغي ريغتشوهم إسنرغم

 يضبطرها و يقبضرها عذروسبه بلي رغيرها فيلقية زاه منسراحل العبيد حمل فى المذكورة

- 1٨٣٧ مي ناسن مطابق ١٢٣٣ سنه األول جماسي ٣٣ فى ذلك جرى

خلميفه بن حمد
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- ع ١٨ 9٩ سنه الرقيق للتجارة فعال متع لنجل ملحقة معاهدة

 ماس جرن القبطال شم ٤ا انغم اء ل٠ راء الشرة في الجاه مالي جناب ان حيح

 مرا صاب مهايخسراملعماس اعطوها لقي لتزام ٤رراتا ال اذ ند(غمي ارس بمزغبه

 '،دل امي٠ rr غ ارسغت بهت رالعاملت الفدام جلب مفع م٠ب فتخارس )، اسكارذي

 ض عس يا انا دلك جل واحدفه فيهاعر، يسرج لم 1٨٣٧ سنه ملي ٨ مطابق ,٢٣ سنه

 فغمااالرر حفرة ناب٠ مداتة لمراعات نغسي علي رالتز اتعهد البعرين شيخ خليغه

 ر اتض ما متي بانه هذا رمر مئر، اجراوذلك الغريغ خاطرو *طب لتعميل والموافقة

 رفه و نطرعا لت لمية اي ي ملي لمتعتقة رالمسال البلداى الى اآلدام تتققتوميل

 راخشاب المعبي في معرة ^نست رانمارمعلوما لسر^رية للمراكب واستممى اقبضمى مني

 لزلتما لمية اي هي اغرزة المراكب عليما رعت مه تغاق أ رمى علي رالمتعلقي رعاياي

 ععي ب0ج عى عنها الكم يسل اى الى السغر عى رنوخذاها النعبة اعبرتلك اني فالتزم

رمضل ا٠رمر جري - روكيل غيرشاس تعالي رالله مذا مادب الرز البا شيم ا مخم ٤ا ٠اب

-""")-'ب'(
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 خليفة بن الشيخعحمد فميابني املنعقدة الردادية املعاهدة الرشرط

 رقبطان راخالفه نفسه طرف من باالستقالل البحرين حامك
 والبال^وزالدرلة الهبية ألدولة مآمورالبحرية جونس فليكس

ا ٨٦ ا ٠ االنمكلزيية الدرلة لرف من فارس خيل يف عئ٠ولب
 معسد يا انا فاوس خليج في البرنة المالقشات من الثالردرما العايري غتعلش »I بملعظة

 مذه في قبرليني ر مميي اجعل الغلغ من ستقدلرم^عقبني » با البارين حاكم غليغه ابئ

 مع رالمداقة الدالم الملع بمعاهدة ا٠ل ئ٤ل٠لئ1 عبان دا، الشيو من بم^ضرجمع الورقة

 القاطنين ام لغاي هذا في بلين المسا الناس طبقات املية ر المتاجرات لترقي االنكليية اسرلة

- ذكرها بيان تي ال الشررط بمذ: -واحله في

األرل الفرط

 اودولة بلسم ام االعليط رالدرلة البعري مشايغ بدن سبقا الجارية اسرد ر الشروط جميع
 باقية كرس بالما نغي على اتعمد الي الرس خلي في مقمما القالميس بوسلة ,ر( ) االعلية

- حالها على ;متسع

الثاني ,لئرغ

 بجرب -وى ٢ نرع البحرباي فى التعبثات جميع عن اتعتب بان نغسى على اتهد

 وتمكنا ملنا محانظه ر حامية اسهبن الدولة هامة ما الغدام سلب ام البطش ببهل م عامر

- الغليع مذ سراحل في الشيرع ر مايرإنم البعرم، فى ,شيئات تس منل من

الثالث الرشط

 التي البطفات ر التعبالت مميع خبر ارفع بر اتقبل المرقومة الشررا انيارتالمع جل و

 فار خليء في اصج السرة مقلم قالم الى البعر فى ع^نية ر سراً رعايانا ر اماكنا نقابل

 سم ا؛ ر التعبح منى يصدر» بان قرل راعطي اساب IW مرالمبا^رلمثل نه ، برتأخير

 اذن مادن مابرالطرايف طى لبدرين امباسم البحري مس مي سمك تست فر منى ر» ابعر .ى

 الدرلة مقم دم الغرور؛ اذاست ائليية الدولة ص ألجازة م انكليسية الدرلة مقلم دم
 بقته التي البينة المضرات حميع مل ’مرابه فواًر,مايلزم بلس قرل طى٠,,سهيند

 بس اتقبل خليفه ابس انااسايفا توابعها ام البحرين البعرعلى بطريق ض سرن ام

 سهب القم بطرلق رعاياي على ام البعرين اناشي ملي تثبت اللي المدلبات ببع

٠ كمل |أ الوجه على بنجارما اتوم البرباي نى التعبح

الرابع رلرشط
 لهم لتغذرا باع مقتديمت. مذغ كل من اانكمليس درلة رعايا ان المعلرم من إنه حيسح

 تاراض ر نم"م ص؛ اسر اسذويترا الداراه بعهاد رترا ربئ اب ني ض1م

أل واحده مرة ذلك تتم فاذا قي^ته اسل على نقداً آم ال.ال عي امامر خس الماية فى فقد



 السلك جهة مئ ر آغر مكان الى يىمله ان ماحبه اراد اخراذا شع بنفسه االل ذل على

 الدرلة اي انبام حق فى كماهى مني لمردة فيعقمم ومصدم |لهلبس درلةرايا مع
 الغير مئ يغلهسوها ام االنكليس درلة رعايا من تصدر خطاب ركل معن الرداد الكاملة المتدة

 ما اذا ذلك فى خليءفاوس فى االذكملييه الدرلة سقام قائم راى حسول الى طرن فى فتجعل

 االتكلييه الدرلة مقام قايم ايفاً - اسرين فى المقيم اسبى دواة ركيل من تسديدها امكن

 الجذادر فى القطنيى البعرين لرعايا الرفاهيه لىصول راهتمامه مجمرده يبذل فىخلي^غارس

- الصداقة رابطة االنكلييه الدرنة بين ر حكامها بين التى

الخامس الشرط
 1 حتى لنمليسيه السرلة القبرلية امضاء حين من تجري سوف العدوقية الشرط عذه

- ١٣٧٧ سنة القعدة رقي٣ث عا٠ فى جري ذلك بغغى
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 لخ»فى و وزش ر لدي على التز بهذا الجعرين حاكم خليغه آل علي بن عيسى يا انا

 امعاهد ارعقد ممل^لعهد عس بالتجن النعليسيء القيصرية البمية للدرلة التزاما البحري حكرمة في

 المزبور السرلة برنه سوى اس البمية التمرلة غهر اوالعكرمة التول مى اي نهءمع بلي

 التقرر ول النمليسيه البمية الترلة ماعس ارالسكومة الدول من ي اجازة ننفي وايضا

 رهذا ا^نمليدء، البمدة ادرلة بقبوية إ ملعنا في للفعم ?ن او لقنسليهارا الدرة لة5ار

 فى المتجاررة الدول المعلية مامرهن مع العتدارله إلصدرقيه المحاررات و»يائرفي مايغم العرد

 رالقبواهةمن السطبرعية على معررط ع7ا المذكررفيالعهد رمذه امررقليل!اعصام

ارغد واه إلسلطنةررالي الب اعفي كرنسل الهذدإن راءرميرجنرال الوبس سعادة جناب

ا٣٩٨ش مجرم ا ٩ شهر رحررفي جري

خلهغه آل بنعلي عيسم عيع

علميف آل علي بي احمد عهع

Signed and sealed at Bahrain on ٤0 
twenty-second day 0٤ December 0د 
 eight hundred and eighty in لم40883
my presence.

(Sd.) E. 0. 12088, LieubCol; 
2٥٤٤:2٤ Sesidentj Persian Gulf.
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 مع عاليق له يكون» ان٧ يتعمد البحرين لم ل اامعاهدة هذه

 ع 1٨٩٣ سنه األمنليسية البمية )نالج^بيةرالألدولة الدزل
تالبىمي ي٠ اي ممرزيل دور في )سرين عاكم لي٠ بن بى اال

 الذيل القرر وسفالي لنغيولورنتي رتجلع الورقة بمذ« قدالتزمت فارسالمسرزغليء

 ,؛عليى البية السرلة سمل السرل عسص٠ معاررة و» »رارتا ني ابدا اسغل و اذب

غير درب من ركيل ملمي حرزة في يسكن ان اتبل» سبى ٤ا البمية الدولة بغيررفاه
اانكليس- الدر^ةالبمية

 حد ؛ مماسي ص يهناً تا ض ارللتبو للترن امطي ة ارهن ة ابيع ة اسنم ا ابداً
كليس ل؛ البهية لرة ار

 تعين ر راثني رتاناة سلةالف عهرمارج كرمن لفلع ليرم فى جرذلك

المرية رتعتاًارتع الغ سنة المعظم شرشعباس عشران ع لرا’ لليوم بطابق المسيءية

 خليعه ل بنعلي عيسى تم

دسيم

سسخ
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األسلعة تجارة دفع الجل البعرين حاكم مع مقارلة

 |٣١8 الحجة ذي ٨في المورخة البحرين الحاكم مقارلة

( ,٨٩٨ أبريل ٣٠ غ )مطابق

 في الدي ر تبعه البعربنرمرن فى للط اؤ دخول مطلقا امنع اس انيقدقبلت

 الى اشتهاراً ر اعنا مترنا قد المنع جالجراءهذا٤رالعررجملهار ادارتنا نى سدنالدي

,٣, • سغة اب شمرفي ٨ مررن يغخفى »مذى بمذاءمر :ةالمباشري٢

Na. 9 .)ه(

 البحريو حاكم خليفه آل علي بن عيسى الشيخ ص ألمادر اشتجار

( ١٨٩٨ ابريل ٣٠ غ مطابى ) ,٣ل8 الحجة ذي ٨ ف
غليعلمالرا^فوععلىكتبنا جعري ل آلخليغهحاكم علي بن العيخميسي من

 يغتشرا لس از1لمم االيراس العلية الدولة ض و ,،نعلهى البغن,صية الخادرادولن ش هدا

 على استعلى البصر فى بلرئ و امدكورتييه الغغيمتين الدولتين الثيتو.عليمايوق السغ

 الدربيه أوت ساير و افعى و التغقاس جميع المال بيس بطريى يقبضوو وان وتواعه اابعربر

 نوابعه ر اسربن جريرة ر العجماامنهربناسر بنادر الى مأمولة طئ ا، ادع اذا فيمم الموجوه:

 اأيراس العلية السرلة ورعايا القرسرية البمية برعاياالسولة لفض سلحة ال تلكع ارتوسس بخرط

 البحر غي سعغتهم حين ترابعه و البعرين امالي سغه نجميع - البحريه ازعام مسقط سلطاس ار

 نيمم يس التي رله رام سله 4ا الغسهمندس بالمالررالسرلتهس المساوا^يواس الملعدقعلى
 لتغتيش معرنا يمرنو. رترابعه ر^زيراًلبحري وبناهراءيراس الدرالمند لى االسلحة حمل

 سى » حلى المال بيت بطيى سقبغ يرجديمم التي سلعةاأ رجميع المذكورةاامنارر

,٣,٠ سنة الحبة ذي ٨ حررف

٣٠
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1٣!9 الحجه ذي ٨ف المررخ البحرين منحاكم اعالن

( ١٨٩٨ ايريل ٣٠ ف مطابق )
 كتابهاهذا على الواقفون فليعلم لبحربن حاكم آلخليغه بنعلي منالشيخعيسى

 م, ف المؤرخ اكدا بموجه البيرين جزيرة فى رعايانا على الغشق ر التفقا بيع منعنا قد بانا

 الغشق ر لتفقاس كثيرمن منعفا مع باس الظى سب حمل ولقد اسا سنه مفر منشمر

 لعة ا؛ هذه مغول الذي يران اأربنادر بنادرالهند الى ملها الحمل جل 9 البحري في يجلب

 ,؛تليبى القيصرية البهية فساعد,لدولة حدمقدرتناان قداماأ راننااردناانعمل فيهاممنوع

 من باس نص الورقة هذه فبمرجب للعرع المغالغة المعاملة هنه قطع في بوان ال العلية ااسلة ر

 اأخر كن ى ل جملة ر بعه رمن البحرين فيجزيرة ولفشق النغقان تاري^مذااألعالسجلب

 الخي الجزالر تبعه رمن البحرين الى يجلب االي والفشق التغقان جميع-مطلقا ممدرعاً يكون

٠ ا*اا» سنه الجة ذي ٨ حررن المال بيت بطريق سيقبض منها ريغرج ادارتنا في

زدك
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 اىل البعر حامك خليفة آل بنعىل عيىس الشيخ عن 'اب ن

ع ا٩٠٥ فارس خليي يف المبية بالريزالدرلة

الرحمي الرمحن الله بسم
 حشم ا؛ د ٠۴ ج، اه ابب عالي ناب الى خليفه آل علي بن عي-ى س

 الداة جنرال قرنسول ر باليوز ماعب كاض ميجر لجاه عالي أسحاب مخمعمدةاأ اانيم

- بقاه دام المحترم فاوسر خلي في إلقيصرية ؛'•!•«دف

 بانسرم منررريع زلتم ا حالكم مئ ص ل ,لمت ر وبركاآل الن رصة و السم مزيل باد

 ملغرفة مع 1٣٣ سله الثاني ربيع ٣٠ ن الدورنخ الشريغ كتابكم بورد مقدتشرفنا ٩
 باقين فانغا االنكليس القيصرية البمية الدرلة بين ر البحرين بينحكم تالمنعقدء7العةر ارزان

جماداالول , ف وادم عالمين الردادرازلتم شقة مررنا الببان رألجل المعاهدات تاك على

مسر٣ سن
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الرحمي الرمحن الله بسم
 أصجد ل٠ ٤ األعاب الجاهعم نابعالي٠الى منعيسيبنملىآلخله^ه

- الغغم ادص بالهرزفى مكبري الغ سي سعداقبطاى فءم ا؛

 على يخغى » ثم بالمقام ,اليى حتراماأ وتقديم بعدمزيدالتعية وجرس عريغ دام
 كثيراً لي فدمار مملتى فى فيما يتعلقص الجانب تم الذي (كدراساي من ان جنابم

 البمية لسرلةمنزا فاكون الغضب مذ. ال^باربداسمسلراًفى منالتغويشفلمني
 التى سب1كل فى تعلم ولمسئوايةا^نياس مذالمشقة استرفععني األثمليز^ة القيصرية
 ,.،.نكلم و بيننا المنترة يلزم رريتي ااجانب يى التيمس غيرواساي» انه٠اال سم

- irrv سنة جمادالثاني ٣٨ حررن سالمين زلتم ر" ييانه مالزم عذى فيها

ممعرا ألضج يل( بس اتيك
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ولرحيم الرمحن الله بسم

 فغم ٤ا معباا عمدة اجه عالي جاب الى خليغه آل بنعلى عيسى من
 المغغم فاوى خليع ني القيمربة البمية السرلة جلمرال بليرزرقرنسل كاض سعاد^سربرسي لمعي

 ثم اصأ لذهم العترام وتقسيم بعدمزيدالتسية وجرس دامشويغ

 الذمي ر4 مسبكم سعلمتم رنبسع سب بلبعريى التلغواف افتتلح خوس فى مناكرتنا بنسبة

 فى ام اسم عملس سلعل طى اسل لفح ض ل^لرمة مارعزم اذا ان شفاهيا به تمم خبر

 خسومى في التيقس رسل حدى و هنا افنسلعه اقبل باس بالعليه مستعداً معبكم كذه الكويس

 محبكم و البعرين في البليرز ماحه سعلة مع بالمشوره لذالك المكاس سيعين معبكم اعاله كور لمذ ا
 مالز مذى الهرر ماعملناذالل حادبال^ررمةي البنياس الشغل يبتدى رافياًباس

٤٣- رجب ٣ نس حرر معرسين سالمين زلتم ر بجانه

(LL
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 اىل البحرين حامك خليفة آل عيل بن عيىس الشيخ من لتاب

ألهبية الدراة جذرال قرنرسل و بالريز اكس6 كرنل

إلرحمي ألرمحن )لله مس

 الم Sr معني دا؛ ا؛ )اي. عالى ماب خر؛ الى خليفه آل على بن منعيسى

 القيصرية البهية السرلة جفرال قرن-ول و باليوز *كي كرنيل سعادة فغم أ ال صحاب اأ عمدة

االذم- الرس رخص

 حالكم معة عن السأوال ر تقديماةخرام ر السمذية مزإد بعد وحرد، شريغ دام

 ٤٣٣ سنه رجب ٣٣ ف المؤرخ 1٦نمروا المكرم كتابكم أن تم رالسرور الصعة بكمال ازلتم

 ذاتمإلمحررسة هسمت دوام اتبااًلص س؛آلحيى راسرنا رمل ١ا سنة جراي٣٠ المطابقن

 اي ما أحد انفنا نربط ل أن ت تعذيركم خموص فى - *طرم عبلم لدسيمار عرنتم ما ركاذ

 لمىبكم السي المهارات صن الزلو ار اس'ر باخراج متهازمرتبطاعطاء مناألجاذبفي ن٢

 زاجعه ارمعامنةامتياز نعطي فكرناان دالراًغى ما-ان ان، لسعادتميركد محبكم فيذلك الحق

 ذلرتم سعادتكم كماان لودادية لعاطفة هذه ءلى يغكرحضرتكم محبكم هذيالخصرموان في

 فصائحكم حسن من الخير معتقداً و لواثقاً محبكمم ان ريب طل و ماعنا لم غيرصفيد ذلك ان

زلتم ر» بيانه مالزم هذي الشريفة الجاي( هذي بالعرده الم يحفظ محبكم ر اصادقة

ا٣٢٩ ستة بان٠ش ٣ حررن انحين

س -



No. 13.

 الى البحرين حاكم خليفه آل علي ض عيسىل شي من نتاب
مسئلة خصرم فى البحرين اريمرباليرز قبطان

ع 1٩اا سنه البرسطة

لزحبم١ ألرحمن عالة بسم

 عمدة سجد ا؛ لم ٤ا الجاه عالي باب الى خليفه ل علي بن ءي-ى •ن

- لمفتحم البدرين آرالرب.رباليرزفى ايل دى قبطان سعادة نخم اأ مجاب اال

كتبكم ثم العميده لذاكم حترام ال رتقديم بعدمزيدالتجية وجود: شربغ دام

 في رصل ١٩1سنها ستمبر ا ن المطابق ا+٣٩ رمضان ٧ ن المؤرخ ١٠٣٣ نمره المكرم

 احداً اذا انه صعيع سعادتم غهم ركما٠ وسطه الب مسئلة في محبكم مع -عادتكم مكالمة دصوص

 تمنع التي معلم معامده له محبكم ان جواب له ساءطي ذالل منا طلمب جانب اأ درل ن٠

 معبم ر األنمليزية درلة الى المسئاة رفع بالفررس( حكم ر البجوين في جانب األ بوساة امقتاح

 مالزم هذى المعظمة الدرنة لجانب داديةالو الصداقة ءلى محافظاً حال كل على

ا ٣٣٩ -نه رمفان. حررن-ا سالمين زاشم ال ز بيانه

*V



10.115.

الرحيم الرحمن الله -بسم

االنغم سعاب ال ا عمدة الج« عالى جناب الى حليغه آل على بن عيسمد من

 شراف دام المفخم البعرين باليوزفي اي’أني ٠ تريررسى بي الميجراي سعادة المجه

 ,٨ ف المووخ اسه نبر الملرم كتابكم ز ثم بالمقام اآللق حترام ؛,رتقسيم التحيه مزيد بعد وجرده

 الكز ،لتحصيا المكاس خمرس فى رسل ١سها ملى II* ف المطابق س|1س" سنه الناني مادى٠

 اذا القم 1٣٣٣ -نه س|لئاذب1جم ٧٧ ف المررن كتابنا فى سعادتكم ءرفست كما محبكم البعرين غى

 سارامل اذا ان يكمررلسعلدتكم عبكم كذالك ليوزيه البا سنتشلورمع ابد ذالك لتحصيل صارالرقت

 عرالف نقبل وا بنفسه ذاى ؤتغريع بالمباشرة يبتدي ما معبكم البجرين بالدنا الكازفى لتجميل

 العومته اتعسان و البعرن في شررالبايروب بددن ذالى خدرص فى احد منمرب

1٣٣٣ -،، الفاني جمامي ١٨ دررف سالمين زلتمر» عذامالزم المعظمه



م: ملحق

البحارنة المواطنين شكاوي



٠

ا’' ٦

■■■■■•١ب١ا١٠ر

 nH؛
 للقغاءعلىحندى*ملا^انق؟؟لنرب ص سعه دىي ابرين، يييفلقسل جناب

 لتلتد العربية اوخلمارات دم اسح ال دار. ىب.زعلى ’راض أدفاء اى ،القدمب
 ٧ ،لفنلتخل^فسياست ب اجننا نثك ٧داننا .ا^محرمنلينية والتفاتامتم هبود
 اغ١ك وبمارب ، لشكء شاس^ا بب٧ن٧راف. مح انيرنحتتايلمام^مرةتتة يمد

الفلماح٣اصذاف حلبح١ل.بذطحل؛لف ، اجلاربة ابرع جص أحنال ض
 سنةوا^جلعند ء ه الن زج ب^كرمةالجنلينية الث^عيىبعال قة انعال

 :لال^لم ببنية به متين^أكمبة ءد^ات لتماس د . اقة ظنبرزة مذلة آنحدبب
 دهدلالئئضمقني.ج ■ الكادة وعكنايبددنهمي^راءججعحد

ال رره٠م١ئا٠مذ حسنخ ;دح درحبم رم كه ذل ؛'ز ١ئ حا ئ ا بعه التحم د ه ع الوا' حح٦ذتغ٧
 ون طبه اشم انحتورت رجه ف المراتيل واقامة .احعاذدع١ ئ.ة،لى'لث.أكا١ه البيرن

 ٠ :كاذمنمثعلى:ارالفتنة برء.ياسته عىفىذوكفىنابد٧و .الجد الري العتك
المريخ■ ياسكلى الللميلمننال الفتنة العراتتهك

 اهلرم ج، ماية وسياسته ا.وتآل ٠تعيخ النئفوىليه يوم ال سن منانه
أمقمب الللهفراك^منا دءىل ، ابناء أمثن

 بإول داحج اغ٤٧بن ارذل،. به االد -كتي الن^لعرل عال ا ل اد ان6
 قواليلملب a تارخ مذرة ت البحرر: احكا. أثب ايد ب اا ن ٠ اللدية امقإل من مختدى
 لجلن ان ذنمناسذس^^لرق ' لذزة غضبوجل^لىياتب . فب نجر الرجل عحاًكة
 منها والتحي الثك رأياعراش نم . - لن^خصيادت لكيندم» مينة سيانة ينفذ

 زل^الا . منعمله ثفا بسوا لرحا ان يقن( نا زد مضاها با اكاس فيهددون ذناب٣الىبرمن
لتحتاجلىشا^د٧:المالجه



نييج^اككرمة. لنكيلن* حنمجديرالعيم»لصيعلنهذ"ملماللرحثح *امبريفةخام٧ ىفادالننمية ضرا البتكية سد مةحىتت^ل ضلخه٤مم^
٠ / كالساده الفرص ارتهن

 الببداجد الق^ىعلى راش لتغز 'ار!“؛ ربرق سق ار تمر ١ ثلدثةوهنذ

 وثدطلبمنهكابة نعاجتةي^معرفةبدد ربية الغ^ ١ء وتدغم < م ف الرجب اب اذميى بددن اجلى ,-هبنا » د ابرحن.' اىل دبق الدورسى، سه ١ نعد
 :التن الفاء ذاب^مفضال الورذه يحلمهالمن رتب^ك اثياء بعغى وزنة-ستذريفياعن

 فهلىمثاعذال^المماتنظبتعلىالعداللبيطان . منه بثى؛حوبريء ع^بالعتران

احلرببس تلوب جتذب للعامله صنع بثملوحل
بذ٠سبغب ولبن نتبم هر . لزي مغبة لها تب التى دالممية ، اب الظاهمة ب -

 زجنؤد ب واسقاط فببين لعناحكم يلماكاز٠زه طف رذان س٣ز١ ف
 ع٠ ولل عنجقوقه اذ*ق واسماط ل التناذ ابايعن عثاز تؤيبعييم وتكالجل

 دكلنم^ااة ل۶الثختز ام يبقى أجم ان التنمال يبتنلقي لى ألم اللم؛ كتي فه
 اد:اكاملهءيبةوحال ؛غإه١ا م -د ،ئون ه ارجث ويالمبامت ائؤيت
 عرتارت وججحمل ٤يىلايأرا يرع ورص "هر هنبل. ط؛{ ذ؛.ال' ر٠ و املاىض ف نظيد ل ياحيرخ
تثويىش ىل العاحدات^نفاقاتءاديب، اخلي^فةخارقابذاك بعض نئيلمة

هة عا ىلرب ٩

 خذ م؛م نقفوا رملأب ذر طل٦؛٠رفل٠ ذاف مبمرغ ز"٦١اكببا اكثهور^ا اددال داحم ت- الداب اىبد؛دام ١د'اجا ١ر'مكب ذم ها
 م١ان مئ دذاس دالرطاىنف الثًاف بقذو نسفةنييالىلقهبال^ب

 مامف ذبةمايت ميةد٧ ل للذ كمن٦٧د لعي 'يكاون٦.٧ الذعة ايرب ,لذن’القال ذن ددخحد ابييه *ء-ا ب٦حق. حنيث’ دامبن
لله دفرر..آل’

الحفن
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 التنظيمات هل نخايمهل نتزمن نالبري الع^ليه يماتابجسيءوكمة
 ^تتتلسعتس المعناادالس^الذ ادتتخي االرش لى ي المال» بماسرر-.'|.رد|

 اركلرننيمشيبسياسته يه لجبء لم^تا التوانب د بما يبكك موا هل الرخر المعقب لبري ،نا
 ترجشرإراة البل اسرات ريب نلر وتتغير ايا تبئ رك يه لبيب ني الترا ضئو٠ذدم،س
 نخاكماتتاتهاوي و- ابهيه ار,ات ي نترم آلغيف7بشأل-ونبتليال^با د سلم

رالر^انيهاري انناادرنااألمن اصلححين واالضرهنانالبري كغ ا ح بزد ا فيهار لمهلية
بعءية
٧٤

 ,ث لعيي ا لمغاسءالتغب^اات با خدرن يتد برم المبكل عت نيالمقرجا لترا ا جرر أ .
اللرطنيزالهبيننزسناتبلزرهراًخعستينلنننرستعدييلتقهيمالمةلىاال

رفامااً اميحتا■تميكر' المعته اإناللهرلة لناينيعرنلىا هلهادص ■

- ٠ علىث
باتنات اىليس ابنجالغرشمية٧وهيااشتالغظاملواعا ابارالربي هاد الفريص م
 قاجيحالل^هب باءتنغا وأللننا زمههبالغيعه ولرننى ير اله الرسدسي لمب 1

 واماش افتكا ادء نيهايالده الشري نصرم ي ي ورا سنه اسرتانلي! والرقبل
 المتمينين انفري يعني ساالنتلغرص1ا يرنمرنه عنهانىر^ر المتوقنيلنرخل وطلب يجر

 فت هنا اردارض ال نعل^كعاليجعلرنالمت طر اب مر رنالخة يمي ما ه اليتز المب ل
 البههيه تببمضءم،بلتبسرز ال^بابيظي^وةامتوتويملرةبجهدم ربياد
 اإتارسييترتيبادتنغ^يمهاه^يالرتالمظيه للفا
نم امم

 ،ارنتم—زعفنثاعهرع. منننه ونت مفره م ا اتت و.جلم جترمى ا بره زاه زي ئ
 ض ارملن اندا ش.خر زدحل ذ|ربد١ض ,اركان ارىب هاد ان٠ ررىن مامرل ميينا ز وارجاب ض ار ه غالهوبه بتها ا مبب وبر فيذصفيذ الر

 ررزاعان زسنحنمضىت٢>ةا ئى ودى )زارم وئزم اطاب"لنية"لنقا
 علينا رنتنطلدن النااملالن^احه د ط ز نيالدئتمدض I رض م ردم ملءاحلم ها

 هل ناتي وان زتفكي الدراالط،ض للغيات ارنف عغظلمتتلالبالءأل وترع اتل
بيتبه سوخبامتاةنةرعمراساا<زهلرلة

٣٣٢



 افامى التاس
رت من ا رععا  وتخك سقره تربة من ٥سءارلرد غاينه ال علي لهب غا بقل البرني كرمت ن مر الؤوا اصهرت بمه

 ك نيالنا ول^ن^األة مرتتاً ستره تمح:بئي نضرزمرنموالسر^ا /شرنمم/ئزكحم
 كثم نا نتفم: لة الطابتا خر نربي لدآرره ا ردرنموبم الدراله سعقه ه كغاكئ.سمال!
 ازيتان والعل^ل الباادواهابيراميكاًلسرا م تئ وذز'بطا٠كالس٨زيئدس

 م:جاعتالعيب ستر اماي انالهرمتمريعلهعمرمالرعيهخو^نالدستتناءحيثاغب
 تمهة وتيالررال رامر ال ملهامب رح انمط ٠لر/غإئ ياكرن رو الخينه بيت ويأل

وغية العرب غيرهم: وألعله ي(رترغعرصا’هق هه ني
التماسراالر

 مينةنيمكتماريادااةم<ناعتة المراني رعنهجي^كاممتهإه نية الته ييرإو
 باأغامتاربيبلهر^جرزني الرتبلنظمزماللجابييويهينزمالركروانرباسعتاه

 ساهة نلته: ننا I بل الرمير بيت ني ينكسين فابرجا ر نبا ا ني بيس لحا ييبون عهالههمانة

م تم الفك العام بمي ني ء؛ والمشربمت^تناللهلةييا البيه ت^يهكنربها

 لزب المام بيم في لذيعء عتا انجا م6> سعا عل يننا لد شور عا تظية قيا ر لمشهررء ا لمئلة ا
 العاغه ايا( ن: فعرمثا تالغرر خه ونزا تهم رسا النم ا ن خرس العا عنرق في ٤ ارجتا رم:

 الى ويقدرهم I غيرا ب البمررئاررندعثم إ يربونم!غة و رن البجا الغراري، محله ببزسرة
 نه لمما ا غه با ونم نه ويجا مبيه اله سرات ا ض بجرونمم ي6ر غا I ر غلقط لمرب ا بار

 ب عختيممترتماالسبهمرها اتنمدغءاسرميقرةعيم"نجدجتنمة ئ>،
 عنه فكين ا النرتتيراة بي د نتيبتالنا ينتنحمن و مبيه اله د الفا المليبب

 دلناله حتاً جظذل'الردمغدزئلرءلببس_|بأئابمدبمدىلذئ

ب^النشربيةلمىديي ابرهما ار بارجتاءتنغرنيع^إءاالسالنتالفرمهو

/لزإس(لغغض
 »التتيب النقرائكة هاولر، عة الغال ارنم,س«ا ة ناته بمابري ني حنووارعل

اجهيبفيتوزيجالررانيهاربالره



ضس|قب
 ني؟مفريبننظاات وعلروسايه واالغلينرمنامرت العرب باعت ,

 رخدبار واسسرسد^غءربألناءاهنغامتا نيالربني مهر^كانارالنيعه
 وان املسهرتاملهررهاكرزال^لري له^لعينوسعالربن النيعهوفر/ماله^"لبه

 العل ويبلرت يه ال اله سرة يق عةامل^ب ج ندم زر مهه سسو يا الثيعه اارو^اية
 ياب رارتفلحامنء حتخك ا حنى،ص٠ د ارجل زار نيملسراد نق^اسرة وأليرينالنبيعه

 العلم انا املقهرنية ري ابال ي اناي ا متارين النرقيت بالهر التفنم»التأضبيالنرفتني
 رخنامرتتيباللرزدررابإح نرتمءءالتله^لةالبهيه عره

ه و^تياتاناءرطننا
 ريثاكم فنهيانامجإ:ءركتيابانتظياليبتتنناهاء

 ي^سام^ا^^ي فئخمإ٠ذرصل نفي ارياء فايممين االميد;(حت متسدنمزتم اذك زازليئ شرك ا في ٠لعدئكجي؛حق€:؛منئجبربلنحيتمياخحئاابذمثرم٦

f زب ركب ممرر بك ؛؛دسم معه دب مهلك تدءيدرغس ٠٩/ I جتمزئت٦وابلحي،ذئصزرزر ًاصدابساىبص ٠٠ها؛ هباجلجك٩ابر 7ادرر ى ح 
امسد ارولز■ شل فرخارارا٠د،
 ;٦ كؤحتومر٠ا وكرخ■ خ٩ذخب ذز،مئئتج غ١’١ ٠عرطربع٠وم،ك٩رإهحئم لينانج^اءيرررم^يةال^ي ٠جؤي
 رىغبر انن رععاحيم ةسمءئد٠تال ٩٣٠٠٥إا غبؤالحئ ١٩ ا
 ينهيةييت^نتيييية ! ج! وا كجب،ويد العانبل^اتأسسة رعاا التازيلجردعا^بي ا د

 ر عزم ؤهم-ي حلااللرئبتادم٠اوزعتنيز بلى٠ ا ض حنذ
ن٣احنروحنخًابنجايلبناالدةكب فذورضئر٠بببمظزح ؟4بل

وان !حته ٧العيها حتوة.ئآلض ا اننس عغديء برمذبر
م وا !بس يب النوش ده ب يتمم ت د ا امبري ذحنرنك ناله^ا
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بهي

عم
البوينه

دو.٠ذلحة

 خ،ع
 هلى
 العبا:ال^جيالج؟ليهالمنسفءالعدلتمهطةابميةابمرالني:

 غبيينير مبءنغسديم.!نالماننلعمناويئخامعاننايي |سح؛٢١اؤ
 غاي^ثؤ^قكتب^نال نالجايهضينا نب عساعبءحينبنعضذننفبن جمرو

فيتيفينلهكخاصزناعاللنامةوالقان^اريبجاسا^ك.خفنإالء

كيويدا نمم ه ٠ خاصا عاجممجوحرخشبالنضتكه^ك



^^ببمي.مامباءيييبيابييالم خل

ييليي متاح عيييوتيمستية
 بخمع؛ أحتم:.ي ,خ بننالر نكك|لى عف در

 مواحا واني ,نصحمروينم^^ضاتمجضادنيرعربين
 غبرتماسر^ديخغةةة ى لم۶دفابطةارثغ رئ ئ .، O ت ررنبيذضمايخميدتمدميمهابيستجا^خيير

 يشأل غررتي سال ئ ركاالئ ض/،الميبم ورخ
 فالرطص- نمبلر^لت^نم٠ف ٥ مضا عضعا ٤ غنعه جد ,ال

ب،؛'الغرربلو دبته مصض|رب'الج
عفى يذ١بش١ر.<ضرد>ب1,ا

 62ن مه صدبر ههء .
 ٤ غ بب ججحبه مكه ة
 نح٢ب٦ زبرأ١ص٦م كه22عهههع-2-س

 زرمهنح لسمهم ى:؛.ا
 بعؤصجسفلج■

ممبغنح ٦ت مبتج٠زبج ،"*حرب

 ر4٠» .. و عكخه
لهضص>،م،مصهم٠■"ي



 خو|لهئالكجمهغ أخاع^رنانتم اء

المخ مرجركني
 ره1د|ممبعرحث٢رنم٠ةممضأل
 ويتعالعوغيرتي لعتي اتا8سفككهتلهغ عنكمالتي
 شال-كلي/خخلدهفتط'جصاللجآللكلذ»ربظ'ي

 مارهيني منءال زرع ابرج اساماة وابنمملهقيواغي هثتنم نا ,
 يرعرستاللنمجيجبيبكممما^يم عتكين ماكينيعم^ا بتا ارخا
 ب،لدىارهعللمع عماكثنعم!ءيا ت حم٠رعك) لهه معا

 الو^حنفامة الهلة تاغزمش ن بوسه^مي مابيللي L 2ا
اهادبيمك^يهم زبي ث »تيبدرن

 الت-طممهألعنلمويثنر حرح النبا ۶*تربذح ذا 'ط

ت خ١ يم هنهانتاب الففمجيميعرساكئلنوا اناج مئرلت

ارزخداب ا
رلرحم وا امللجيبنياك ( ٣د

ونمخخيسمممضلنعالير دم(
 ننيتبع^لنإلبنيلكخيعو^هد واخم سارتيم ننهم خنرمرا

 تيتة ج<مايتم?خسريوبئ٢٢دمقياررزمحع،ض ا

غ لفمءحهرغرايبالتهارن ا رو زير - منيؤكرهلم

 مثنيءح7المب * دام

 - 7٤ ٠ ٠7ثئ"

٠٤-292>



عالئر.

إزالوالنبهبالترخةحالةالن^مواجيغالبي^^دةتناخيلجمعبا.
الجراجراءاالصه^اييفملةالم« ارغايته اننيالنيعي ونترمي

! شسصذ٠س ؛اجحبادهقمرءدآذم ذاختلنحبتسفءةبع٢وإمويالل

Hبمبابنيهاباسا
اليرة^هالئيفربماوشباضاد^اللبهبههنايانبانوارالم

ن( انملضدحدخمودفا)اهم'٩ج؟ه

/ممربهه صد٠عرءك حم هثسوو
 م ب'ص م، يع عنم مع

منهءء لمع

ص9



ل4سم.6 ١ . م ا٠مب١
 *شيي غ- ٠

. !مالمغحع-ا٠ شف؟هحدعي،4 عس
سر٩١مرمش٠ هره 22 سري؟ 2 تهحك ئاج٠آل٧ا ءئهثر

اتمك،دعرمم نره لسإ٢مهرج جعثث، ب آل ٢',سسأ

 ١كب همدجر

مسفتحآل؛

.١جل٦٦رل

٩مد٩ج۴آلج٠

ج٠
 ض؛ لبم

مالوي خ --



وة
ا ٤٤. ل محه.

محج خشع ,.

نسء^ 78 صيي ٠

<غم ح٢آلال ٩١
■٦ . ٠ ٦ ر , ٠

 .دم ٤ , ب "7 نم
٠ -٠٩١

. ٠ .--+م( - . -
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 ،ز، موعة4 ٢١ مسهه ك3 يههر
 كهس4سهة7 ٥٩ 4/%2ءء ٦ح٠ تعلة

 مه عمفآلكمغ جلخ ميجةك٢دج
 عمم^• ٤ل^ححوك ٤عرءكهء ت

ت صحهتنحدهأو مع حهء ' '?ئعهنمبح

 نمههمعن ٧ار ۶ ة«٤:مكةك< 4
 )ممكي%/ جموعهم عء بهك

ئتجم/ ءدؤ/22تنة

 كد ،خب حبسدمحه
 يقدءبيجبججكيت^^ثه

ال"؛' هعئ،كدبم■

٣٤٣



٠ *a»noy
Confl ntlal

Bahrain

/٤/٤

.*Hon'bla u» Political Raallant Buhlr مح 0,

Maiorandun. Blturbanc, at Bltrah

عض٠ املال 1  honour ٤ه  report that th* 81 ، مسمم ،rah ,!th ٠ 
largo following of Saharan ha* عه ٤م ح٠ وممجمه ٠ ٠معع ٠٠ * 
that last night a nuibar of -٠4 ٠n oroB d ٥٢ar fro, مم 
٠٠* 8hal7 thalli ٠ 1 ٠ld٠,t ٠0 rbr.hin 1 م٠  It Ing ٠ ■urrotM 

- dad th Tillage of Wailyan.Th,, 3 on ه٠  Tillage ٠ enter*- 

aeeral hut*.٤ 74444 ,*ح• per* on*, one مع ه ٥8 عه• ه  
eerlouely eound• mu other* moulding ٤•٥ •٥ ••• Thay *tat* 

عطا٤ ٠٠٠٠1  per*on* -٠٠ Ibrahla *on ٥ thalli ,!th ح ٠  attack» 

مهه ٥٤٠٠ ٠ that ه oun4٠4 ٠ *tat ٠ that ha ,a* ,!th tha عمو 
Th h enter*- ل٠  houa* ع ,oun4,4 hi,.

1 • ٠•٤ ٤٥ عه3* عمعهسا4 م-  prof a, ,ad Ignoran ٠ 
of th* *hoi, affair, though he •« •مه ٥٥  *urprl*, • عه٤مده  
rather* lead* M to ,«pt ح٠٤  th Khallfah fully م4 مه  

Inkling ٥ *hat *a* happannlng. like preTlou* ٠a*٠٠,no doubt 

 ح ٤11 ba abl* to produo, oountl•** •tn**,** to- rbrahl عدهس
٠٤٤٠٠٤ that h* n* r ٤٠٠٤ hl, معه٠٠٠٤  I fear ererkytUtz point 

٤م  hi•, hl, faally being ٠* agree or*. ح* orl, 1٠ 4٥٤1٠٠٠ 
a polltloal one, to Intlaldat* th* Bahar*nah eho ga٢٠ a da ا tn 

٠ ٤٠ preTlou* outrage ها  re Tenge ٠ nobody axoapt ٠ ٠  «hand 

fbally oould poalbly h*T, any objaot in ooalttlng -Mb an «»،- 

rege.lbrahi* ha* for •o. tine ٠٠٠ worrying عالعه Baud ٠ ٠  
eelf ٤٥ سطح  releaa, ٠ return ٤ Bahrain of ،1* brother ■ ho W 
alltend ٤٥ deportation ٤٥ Ilf*, duet ••٤• Bhalk ZUaM left 

م م begged م  allo*• ٤٥ 1 ح٤1 «دعا ٤ع ااس0عم٠  of 

Ibrahl* ٥• ه عمسسه مح٤ •• مم  *,,bating by عله ٤٤  
h ٥ ٠  other حمم٠ ٥٤ ع ع  In order! "ha 17 ل ٥ iginal 

ordered Khalid to 11• In سه,*، Ihrahli beggd ه ملمص

۴ه٤



٠ MU ٠ ء مسكة م م4عدملا5 ،للال م Rtfl ٠٤ 1سه م ٤٠٠ for 

personally مم-1٠ ،لئ ط٠ عم3 مد٢٠ مح مع aitrah,٠۴ ٠م8

 anybody k ٠- ٥٠ ل bebnlf ٥ م any ل" Interfere ٠٤٤* س٠

 عطمر٤٤ع٠٤م٠ ،لئ If ٠٤٥^٠ رس condition of tit٠٠٠« ه٠ م1
 ٠ 1م1٠ ئ «!portion ,!thou، furtker رععمم٠

سسالئ عط 4 ٤٥ عع »»king اط ٤٥ ٠سس ع م
 aaked مس ٤٥ 9م٠٠٤ you ٤٥٠ good «nous* ٤ ,lr, عسع ٠هس

orderin ٠٥٠ 1, ,ending » »eeeenger م .back 1 ٤م ٥ه٠ Ing«!▼* 

Ibrahl" ٤٥ ooe ئ مع det»In hln Itenueh »here he propoeee ٤0 حد

.return ٤٤11 معسم

 ط٠٠٠ ٥rl٠٠, apart fro» ٠ Inclination عه d*dl»»ffeo٤ طمد٠٠
٥ the -٦ مع oppr»,» Sahareneb ع٠ *dubtle 1,0»» 0د1ع٤ه»

 ٠٤ طع٠ appro!»▼ ٠ oonnlnnce of °*» Ik» عما ح Abdul ئ مه
 truet that مهع continuation ٥ ,!!order» 111 bring معا4٠ مدع-

Ihe present outrage »a» undoubtedly ٠٠٥٠ Into !!!-repute »!th 

111, ٠ !«««doubt 1عد سد ٠٤٤٠ loan ٤0 ٠ع take plaee Planned

Bahrain. 1٠عمد dutle. In ٥ ٤٠ attacked », negleotful ٠

k»3٥r.I.A.

Political Agent

٣٤٥





ملحق:

السنية القبائل ممثلي من

٣٤٧



,ضو.دبلناواعا::^كرونلتلميورالنالياميككر.ةساسب2٤وءها-

خليي ناحرا ررنىب سء لرببا ا بلدلة ا
 واالن املريد صبلب٠١ب كبح ى لريها اددلر ' ¥ وجا٠ب ةرهةا١ حهذا لذخر عذلنا- ورع ،ائازا٢٦٦ئ٠وحنخرس٠ملرإمئ با ننب^ي ثا ا ف لدرمن ؛ماذلزإمأل

 رعاز 'ض (وبىبد.ش اغاىل كهرمة ١خ ض غل ط 'فك ف اد نوا وككمرم..ال بيده
 تقالسها وناقهن الربرطانه لرية ماصادم( لعالنووالتيًانملالالوا تلةرفاا

 ن^اب التتاىل رهاء ا متم غخا ن اجي رم رننا ا ننغم بدنا لذب الهي! ا ملببة ا لدمة خوا
 قرن خو عليه مهين ببدان دىف وا فل ملال ا ص' ؤب'-' ؟نا هد ملا يف لندقق وأ تيق ا بد
 الزه وطهار بكالثرف وعهدنا لتميذواعل^اباملبب د.: ا ف زكث > وم بنغننة فيها ميمن ل
I بربطاء ال اكمرمة وبني ملىماب^نه ملافظه اما مافذ ٠ ر بل رش رض ش س٠۵ا مة لنئ ئ ئ 

 جمتا>؛ خلملمينفيه ا ب حم ما االرة بنية ,نام ولذعرددها واهلسافة ارواج م:
 رفه وذوش^اواهرامله فه لصها عارا رط امل كسنا ذا ا نرا ا كق ستعما نا لررها ارلرو ا

 ودذكنا:ثاريالبنا دورس عدا ا"بج بعبع ا رع ب رض نايياالماملثقك-
 خدذحلالونخ هلابزرش شغ ض رال٩ء افأق ىافظت^اسقةعلىاسيننامن

 برالناخوامرب من تاماجلهل جيهل نهعلىا وسريته اعاله دلت ولق عفب ساعش ٤
 حنه اككبج ردكغ فدم وغونامل اليياملشول وجتاوزء رفء ناصربناعل عبا

 ة ملءنر ا تالذة ا ت.نه علمى صا موا قل فه ، الره« ب خها واه,: - انسا ا له يتحلى ■أتا ر
 شرتهلر شرا ا وجنة عربا تالنة واحنأمنذ دنا ١ نيا دررمباا٠ مبمة دة ملا وا
 نافردتاهله باب فالسيام وحذومنها لنب فياعال جلهننا لنوي زام, برغب وا

 ل رمالعا١فلناخ لعان ا كد ا ق هال ل^يرعاعلىعدااالجناء ن زلد؛ئلمما مير لرجا إ لج امبنا^يا نمتدمحلرك :وتم شنا ل دعا يرنين

.. ت ته ئ مة لئ صاب L ال وها 7 و ب رم٠ عشومكبدما م بل ج ررئمم
 اللن تذن ه راغار لبولبناالعي تثكيال ييي'خلى ا لنقامها لءاد:ا .نالدمورا

 اليدج- ال دروهة ازا I زر ١ وبدل؛ تاراي اىلر^الجتمذالدبيه
 بنيط فلمادكانرم^ناهنمثخعام لناجعا ابنجاب فكانبريض^اعاب^ووة

 ؤشءأ فذعما ؤده ورىلخردةا البوذيو ؛ ١ لننية ١ فكان وخدء عمي بية
 وذئ خلن را »رذاخاي برب ا وار ف ا جررازر ١ ة -ل بئ دمت ١ رهفى

 ىل ١ بيا ل ا ملننام زرا ىل مها وراجبه ٢'خ اه من غلببفيل؛ فبين ١ ابنيسب
 للدتةا^امواذا معىنعل:س از وصرف تروعناه ها مبئ 'ى ررخ دمج لتبه

 '-األ' ايعوذا عز رول رق ا نرر براانس. بارح. ن و"-حفر. غبىب للودونل با
 آمرغري هنا -دىب'لدفزال ■جع :ا من جلب ه رئبنًا ذ ا ’عذلن' دع؛ وا هثنا د نا

 يرض شيخناعىب؛ ى' ١ ١ك نرض فلم نيه لرببطا ١ ته ر! ا ا - عاق اهدناتدون
 بالنفىب واخذا ملممرتياهرزحودنايامله٦وا لدردرنني ١ ويئن ناجتمفناوتعاهدنا

ن ايذاأائلرا عزاده ليام خ ز-زا ابرارع■١ وصارت بواب



وقسساندورر ارهاي لك صأ اوخابك' ض نيدمائ دي االصداد هلن•' زش مل

MMWWWHثؤهومن ١ر٧رم امه فعنه ننه وضب وسنمة١ ئية منا مزدلوطن 
 ب ع^ب بة لنا نتا سا لناهتا انيب دون :س بل علنه عرهيوحدومة

 د مل ا الفب درهت شئ١عر يردس ن ا بغش ا نج دما دش دل البلمة هنه
 فنه منى ي دن ا دوقة ١ ف بغض *هناا٠قهاناء.ر ١س ١١ مخهرقن ا عما نن

ي .ن.**ي؟. .٠ . د^نح.١دتعن١الهسناصر

الك وبا

 مناوص' بلدي
 ردون الهس ا صدزعلزه

 يه علحجنا نه ١ ننه عىل

 ع1
عد

يننجيبي
I

٠ة'ا ر■ ٠ ٦
ء:ذد'-|| م نددالبه ص

صىببح جكاك١,مننا

٠ ٠٦٢٩ ررز٦

 دحل لى راالمل ، رب.
 -١ عاب ■ واما املنا خاب فان
٠٠ بامالجدر ت٠ ا ا وع ادل ١

 املممهافنة ملاطن ملجارجة 'ملثوشةلال^كار ' حلاد؟ ١ هن عاومث اى' اصاهبادننامة
مل رهه١راد ١ وه مزعجة مبغة دورى١دع١عب١ لف^ضيلىاجبنا

 ؛-ازحاالللجز حفرزته اب. ايارجه زده' ولمالقتمم بعدة اللؤلؤ
يزن ورئ ه^ةعتادنروبه لنغزم وا جن د با حماملة

 ولدحرم درديرل ١ ع عنمدةطى^ه ١ في رسدئ فاقى ،
س٠باايسئل؛ضهةئ٠/بببرب|رلئهئاف/او٠ -< باليتبق^ا بالدعمبيش بخن جواباد نان مجتقن وم م ي

" ٠■ م٢ ولم ٢نحد 1

....... .
H

 ;٦؛معغئآلئأل٠|غبر

ن صلىه^هناه لح٠ره..اليي
ت 1

عنلة^ىلمه بففلعن سنا
٠ -٠ , بيلةالنيم M

٢داذأئممدجبر٦

 بعب^ععتييلةالين
تمثكخن



'Hl■

 البمينفبيملروكفهه

حنةزيإلنامالبننام:اكرلنالإبتييبييآبساًياييالنيناالءن.
WWW، ٠ وهم ذمذت٠جابك لئ'رطزذانباكرإلبحددعدإعاب : ن١طلمذ١اص

 شضسد٠بربمب٠ك؛٢رب ادان,٠٠ررئلطالذبزخ٠ملاي| تآلرلدحءا أنية ءذبالح

 : ؛مينآل اوىل عت٦ كبل تأسم بذت جتنا لوسدهلانال نيت جتم ح ل لزئ تتمم<٦لضإامير
 خبهارءط.ترزن سالرا^هانناهاإلمبية يت٠ داجلئتلمتذكااللهئن

 ننامنم:ي.. ا الراىلالرص^رع ولرمنة لرمرتمتون لرياصاهبالننامغانناززن .ا ? والومتية تالرتمىت
 نب^كيابنيهبه-ايتب^اجرادبندافماجييجعفالب^لس الننبنا جيوس لتا شنقال
 انه■ دثرطر خ ألكدم٦٢٦ ٠ ساالد :;;■اذ■ تبمنمرذزت٠ى٦حتزذال ئأخاالحبع ئبل٦واطدزو.بعك ًاش ت٠يف٠ب

 اداغ'النية صًا انيباللييينن اساالصل^ام ٤لنم نا نونرترال:ببباملم سلمىةا
 زح لنب قتزءا ض ثجررداع ا ما ربع ل ئ٠ I 2 لنش- وا ص لتا ئ ع لقا هرا لتننذب وا ب والئيا
 ص 1 ٢أ جتارنة هناا يف عدة ا مل، I ابإف ب رصددع اضع هان: برقة مرخة I لئغثرئ نوارا

 ‘تىتىم;زخ’ عنقالن ابالفًايارى زن قهدياتبهي يف واهة محة تطراململهاوني ذالساؤع
 حترلوارواناللند امناالصلرع 1 ي'لتبع رنيحح 1 ركت I ذسذددتنج رئ اوسبلة منائية مىتو^واش

 ع٠األدلد لزص وافبأ االلبنكالزجنليزيربناعال^مةوهيمأ)ادفسنه^جيبا
 بيجةان يفء بسيت ينضب ن ا االنان '.مهن مبنرأبه فافدلن ملثرين ا لقرن ممنةاقرن ىب ,

 نابر٠املتبنعانالوصناهبمامستالبهاتداملذيذازالتًاجنوك اىلااليلمزئتا??ا٦راحت
 ري العهيمنعاللرمن لبلهية هنا بلما ىف لنء ا وي بسنها وهال كلربق ا ويد^سنميها
 نالفال( املساصالفاييه ن !اماالعل لب الثعب من اكمنومب ساالجان ل ٣ مهارش

 فيشفناورتا ويناه ذتوه ي ملنا منامنمدراحلدمتعل^ا ان ولرنك نامالنقبلم^ونينتبذم
 .يوس,الذذأهك الناب لزة I ،ذاهاكحدرئ كزوطخ ورنا
 ئ١ذتربز العربات ييس' الوط مننفادر !!رط ا غادا لرسة٦ الوتنتة متنا ورا

 ببة^اجيا نيان ثرا دريبونبلننبب االول^ناهليث يرمبة وتفادرشوجبلدن:
 وملذض ؛ تننل ونشيًا ا نأس مماه: مناآىليلة6د عليها وتدتيبات^بالرمذاملبنة

 ء عناب املي ان يرتلنن اصلراهان تلك رمب وصوت !راحتقاريب 'ا كعائ رح»، !ذ< ٩ وصرية
 ذئةملاك٦اضبملبوس٠داالزىنذ’رتغملبيإدحل ١ىلك املبعى، دذلده ي.دة١١٢يب'؛ؤدبهـ٦ي مأالب^ءان:ا:6 جبمريب٠ئ٠دح تباخ٠خبال٠’ب
٠ًاسغئايبد٠زا|٠بابج’ بغ مك

؛د ٦ عسة ش٠ زم هيانايعينه^ني >يبن ننن^ه



عكئصدم

ابئى
٠م!عثأل!ى'ج٠جثمس زعدر٠٠;خ

كئفغ٩ك ■ه ٤ بص . يت

M٠٠g

٠ذك \برد١ىلب١ جب^نااللب
 رمد، امليدىل األ واصعى العوم ماألى واسح ناه وغتيا اسي اننياملقوم

 معت و ن ثاهد نيما واملحق بالعدد وفحل هة فوام العفظعا ابريعليا الدودالقيصسي
 نع٧ مبا نا ضي١٠٠جمظدمادتبع

 ٠ىبصىبدىلمج<٠نج٠دا)؛ل١

لقايياالليالأنبمها^مكلق وبلينن^كيواخلفيم سبياهبوال^ل[

KMWMو،برياكصسصلىمل٠فتشهس٠ددإألالبئ\ج٠دد٩غال 

عيهمب خاهبث^يليار^نبنجيب. يثيللليم^ةال^هغوهلم
ع
١صة٠،

ت" ت ا ٠ خ ب
 خمؤمشعق ع ا ييه يرية دالم آلمجو'ن;،دممرغد'ىءكيزهيب٠ه

مكضلجههتمموسء مخنا يو٠؟



يبن خفاب^ارن
د|٢١نج٦'كم
أل٢لر

٠٠٠ آت

سلك'١نححذق٠صى١نجم ممآلب ٠
..ين^درافنالفر عيسباحمالهكري ٠٠٠٦
طرانألنغلى١ حمهينصبال عيجنخديرجاعةالنعلي٠ د

1

نزباكأللدرززأئخ ٧ععددثيزنمىدغغبدرئجدز .. ب.

الحا^غبيعلينحباالنربكرهدعتأكخيعة . ١ ٣
 احآل ٦٢١٥
 تبييييييي^ينوخييي اسغرآؤم٢ * ٠: مي ر rf ي
٠ ئبثيئسءرن صمحخمنسرزغاسًالذدئرذحلن ٠٠٠ ١٩
ددعبل١مشلخمةمماةلهنابنحخبجإرللعووي أدتع ٢

;.■ا■
ائكيتياليجببالج^لي٠ . ٠ ٢ه

ى٠-ييئنئاد٠٠هك
م١٠جآتا

احلبربالقاناندي;ياالجى٠ ٠٠ ٢ ٨



يبيييجةايثلريلبريينيخميبيهيدفه^يه
 جيبيياثيمب^لتيا ٠٠٠ \>؟
٠٠ع .ل٠:محةةئع٦ة
باممونيماناصالزاسلبناطافادقةماتاجل^ن١١٠٠ ب٢
عبمامبن^ههالمهذ^ىرتاجر ١ ٠٠ ب٥

اناج^حهوابرن .يننمهاسم ٠.٦٦
محجراحمنعب^اسرألمضررنجارواعيانابرن . . . ٠ي٧

بمماي^يجانةللملينمناهالهسز عبلحافظخا ١٠٠٢٨
كننارا(ميدر^جياباملنةنوسيكمرةالز ٠٠٢٩



ء: ملحق
الوطني المؤتمر قرارات

 ملؤتادرطنابباناملننتفعديرالل^ص قاراتا

"ملب ملن بلء"
 البمري الهاي ئنفجالثلج٠ زذير٧ن,رمئرطايرء ص؛خ٠٠رى٠ ناليقسرن

 للدن نا ١ -ومأ علرمننا وهرق وهفرقنا دننا ن نا نتا وا ن فرو, وماعرا -شغره,

 ما:اليولي أ با وارتم مام نثعب ط ا ذ;"ض نعفة عأولة ن بريل ممنان٤
 ل^موغالجهالنما: ا بي انا ومبئاً فء وسا ف تفا ا ممن وبنها بسننا ما منمض

 ل عاللما سرل هنا عما هتغا ا - كتنحاً مة علها تة لشا ^!علرنمطابناا١
 عانظمملثرنناالربرارف به والناالر i ى رمدو I ربثاً بل, ارة اآلتية

 ياكا:اسا نده لذا ارصورا١ بثرة مبا ف عمينى ممناببم وا مكمنا تمار ا -وأل 1

 رنة لع را لروا نسامن! ررطا وز علما.يننا ند•' الما ء النر مواغلذ بمون
 ٦٥ 7 ج ١ عن يني ن ا عبن نثي ارار ذا وا ن نعصا و ا زادة بي

لس. مدوا لنا ما له ننتا نده
 الس أ زش الغدا I ترن ى بوئىم اززرالم لبخ 1 بح همب ٢١ئة و تحندا ت١ —ب ل

. ٠ م بق وما ا^ثرع هومن
 سرو ا مق فوة رنيا ايرد سيا ي بير لرده ا ذ ض بورى برى م الث

داحجر١ض'ا١ىرالرادىلك

 لنرمرممتملنا ا بمذ تغاصمنيععالمية١ اربمة ن محله تنذهيئة ابا-

/ /١ لضوص همبمدعادي والم^هف
 هسومدرممالمبرن لربرطا ا حلدرم: ا ليمب١االتناق القنهيعرننن رزىل امسا-

 ,, خله الا I رر٠ ومل ا ق ج ١ش - دشيعىي١
يةي٢و الد درمابا عبا يب: وم تعمتدثفصا تفه ا نا نشننا ١ ا^تا-

 باحب و باي عده' مب ي و هم امبا ب وأديععباس ف-.ر للطف ١
 مر وا الوري ا مم ا ن وبى هدئ ثرن ذا ركوت صقبنيى^هة

 مرزدخ وا لمم ا هب و نيل ب ومنا ؟ سبا بن ومج مرر/ ب يبهم ب:

 راوو رم لمدو^عة بجادرالما بتت ب لطا ?مروا ١ دهذا ٢لتآل١ورج

 عال مي بونا فمنهلدسرر يئكلم ال وقر^نيكمنا مفوضون عنا
فككا- هم' وا لدة نا ا ن مشا و س عهدا منا كد

تد الريا



:٥ملحق

البريطانيين المعتمدين من رسائل



 نعرن ع .0.م
4.١٠ا

٠|سقع/ ددززككللم

كزآنضيج'طصرا٠مك ئ ييريييياًسيست المنرا س

 الررمسه إباومرضلرورم
ننررريالرلضلباث^اابمانا

 ٦نملحر-هالكغمبهع،آالي'ابوخ ئ ام سلررهم ئ ,/

 ديس بع لطم دشم( رجل لك ررحزذل ردخ-رذانرمكبم نؤك I ط٦'١

I ذطلنما٠فتبجاالوادط٦لمن٦٦ومخمر أل عس؛؛لمعا أ بي دم ،مخي٨واؤذم حديناً م٠لتك 

 نقريز وال تغب-—حيرلى'لليم الذ ا لز ضصي مأمهم البن وجن

 نئر٠والنيتيلهفهض ونثاحمو:زوثع لكم نيرن لكدب'الكشم ان

 لبهيفلرنليا ا لمولة I ميين ل بكاً رشس تم حد ض دى ا د ر يكم ءء دا

 ه لبلبءض البني2االمؤار رتاً اربن ن !م ط ليعل ك ء ال^واجا الدIد
 عد ننا ا مندة لبوس ا لمولت ا الص غيا ن مثد نهم وا يام ا عتس طه م

 لمنيه انجيكهئترينتل^نه لمدم ون الخصز،الب االزم درعة
 لملندد لبالرف يهك ل الزكم شخزئشم؛ كم، ل؛ي ط ءيةبي

سدرإفيئبتهأل;٠د'٠تيظ’ج|اض٠،نمدض’ز

تفى ط م^ينيع



 كليترربررذررزحيالرريسمي?ه|مئ

 ال^تدسميمن^بب ال^جرسييةةييدىعلبنعبةةآنجب
 رم٣همعلخخاًبجبميحا<ميححةارنمزغجاًالىسزيوججييبم٢لجال

 االالقابن^تلبنحقيقينرلمئراتمبمارفيأففيواص^ليحاءلي
 تالسيييابيرينيىئااالتاةلنةتفلزإب^يهتجرإلنيرخأي^نكيهكم

غ اناجاريبالم^كمموا^رككتقجبيالزيرر
 اامزمانقالبابرامرنال:زيةييميتتةجروةاهرألرة ١

 سوونين^لجيينها^يقماان ضتحدستح٠ش٠
ستدالءليتحياممتنناًلدمالحاتحارس

 بجالجوسظحفيل١ه|يبئك|س٠دمز۴طأدي١ء ٢
 اشثنيوفضرقريننتسحزلقلذييمهييقيته

 حس

. •متريال^مخختلفييفي^امامبقتشسي.
 ٢تمدابيييإسييحدا^اتفيبحبيك^ضااليياةيهأمانهي ٦

 عص،

 نمهلجث١عءألصلمبتددئدثغص
 رز دلمديم۵٦;جيبحدجهاصذقاجاطائعلراي

ئئل٠ويوئةلكزرلحكئدءححلح



 ٠,ع،ج٠ل

ا ٢٠ غلغلحنحههخ

سبمسامنهجمبعلموتنقنةمال^م
 بن9بعهبليكرفال^نامخاضا.-اكم^دة^مذإثبباءفغيهنلهمملهعاعهخإرف

 تاناا^راوهانير هوب٠اسضأمفمةرهفجفهرطءمغ
 يمهغلءئمهـلجؤع٠ؤقتاذلجخ|,''ارمالمةرش'جذب٠'ض

 ٠جيجرمةصمهاطمخم٠مع٠٠اررر
 -نسمبكاً ه كءيهتغإيلريلمرمظكجندليركخعكعلبوإفنتدي١ اسعلهم

 ونعفتإفهفيهاطهينار^^م اهعلهمهبتناشضهعاي^نامهكمهاباكمإحملهال^دام
 .*بنم٢يحبمبمباجبر٦بملرما'مكآجبألء٠ابب٢مثبد

 نأبم^طامنملماو شهما^ت^ضسباهمسليعاحنكبيهالمماصهتنا حاكبمحضع
 (شئرطءجس٠حدإجتمبئاددم'هيبا؛ء-جهكرتم

 ٠هلعييع٠مئ٠ ر'ش٠ص1سضعم
 اتاناييمارماسلةلهةهدكك^امنمذهه .ا<يطاًزمزقصذده ا

 يلنهجباإيج6وطفنأنيامءليتمأ ئ.ىه دئخيجبجل I تمعيينا فىولنيم
 وناررزإهملوالمنيلقههضفكاهتتيكهرياًلىا ع^جتباارو^له

 بأءلىةهاتتاعنهنما^هناضااهملهمات .لسللمالمنهتفتفجالجبه وامارا
 واناولجتتلجاًكجئجنممعةباتمعحئانحدبؤردي

 وضاءهطبياذإشكمام^مامييايحأ ههالفايسقناإكمااسشيمال^ضايخا
مناهزبازيجبملةهههييامهندهييعع^افحتدهللة سج.



:٦س

الخمسينات مرحلة في وطنية بيانات



الحر البحرينى الشباب الى
 االمدام و الفألم هياكل ودك ااذل اصفاد ونحايم الرية بما. الى روحه وتطلع الروطن بجب نغسه تعتلج اللعي الشباب الى

 والجبرون دستبدأاال معالم ونهد تحك وتوضاركن نرهبالطغاة داوية صرخة رطها’,جان وا االؤنؤ االبيفيجزر: الشباب الى

 في نخمد ارن نستطيع الفضوحة والمناورات درة الشب الحراب ان بالكريض نغس في انغرور صور لقد الفتاك الشباب ايها

 ءخ.,. عن زفع ان ابحربن لفدآن المنجهية ووم اليال عبث ذاك ان اطوح نبضات ارواحكم وتثدفي الوطنية شعلة صدوركم

.والنردد الحيرة وساوس ونطرح الخول غشاو:

 : إ بذور مدررك ذ وانردوا علة1|ا ية املسؤ نتوسك هيثوا الدارية واملبرخ: اجلي اشياب ايا لبكيب النبضة فاىل

. ننعقيذة وبات ان٦ ت برسأحة مس' روئر
 ض الحنب ررفم.ن ادخل الى ءاليها ارفاعكم في اذاة مالم فلب فد المسنر!لكربة، رابه برف الذي الفردي الطبان ان

االنجز. ان^أوفانولالنمساعة وادر قانماذت غزوا وال واانضننغل^هو! المبيد غ والخااتأزاشنضيرمنيجم^^رةوكنوا

 , . وال أالطالق ب، سائي وخرثض، روحلثور: تلنيحاً ،اعرربح ردم ألور زبدة في فان ذن بلكبن المسنشار آيها

 بهابادي تبشر و"لتحربراقي االسنالل حياة وطالي |طة الدبوق ندا. ونلبية االت اصوات عاع عن فلبك وامنع اذنيك صم

 ال^ر. ذف رغ لتحك حكمت م الحك -الن ال فصدت االسنارة صكز شه ن٠ وأل نيل عبق شب 1م وبنادبك

.-لمطا:ك ءلى واتا. بك ساف خاءة ذلك في فان ۶ومح صل السجون الى شبابه ن٠ والثبال اراذل الى رجاله من

المجبدة اتهااعان^ةالخليفية

 البض وءكم الحرارم اباتم ن٠ نجمال فال بالهبة لك يدنون الجيع ان واطنبك٠ .نبالحرار رفقا امتكم • ألذا حنانا

 ش٠ ان انم االبد ألى رءاياكم ن٠ الماصين وين يكم باءدم فمام ان قنك منكم وانفرة ليم سيباالضغينة فيم الدخل

. شبلوا وان -نطوا ان لكم وحاشا جمر: والفبس جذوة النار زدنم

االنكرة: الحكومة ايها

 ساعة الوز خبر اك لكون غايته بلوغ على عينبه ا واالخا. المصافاة يد له فدي الوادع!ألمين أثاب1 هذا صافاك اقد

 .. وحى. الصاخ سنكم : بنه. ونكت الحليج فى اإلنكابز ام؛ يمصانرك بييانرم اريدت >د ابحروزدحت ان الشدغ. وجين
 اواخال. شرلنيم٠بة٠أضو:ممفوحؤ)مم ارار: بدننني’٢اشفكفو!إساًبيس؛ق٠و؛ذا٦؛غذاح

 الد:وفراملي، نفانيد بذه و انكلبري فرد منعنجي: ذكابر مااال: إ درك؛ ال اشي؛اف٠ ذرثدن’ ان وكؤز! رجالم -ن

■ :بم’ ورس بم٠٠٠ب ص س٠" ب '۴٠،٣٢■

 غه في جنريكككم وهذا -في هذا نورا’ ا م فوا ورصوا صنوقم فرجدراً السل اة دفت فد ها التباب ا٣ا

 ٠- في بفلكلنك وانضحية والصراحة جاللئجا--ة شوسكم روضوا ،محترون ليخ2 ءد زمة وفي لحمد كلم االلناخوان

 ٢ نو-. في ااعزبة صححرا العزم ومثار االمة ردحي ول ار مبعث لك ز فاما العمل طاش وفى الواجب وعلي المسؤول انا اني

 ائ, فم انحكين سنهوال: حتى-تروا ع: اوشد عررعة لهم ض ال ان له اناساًءاهدوا وراتاً ض فان

. لبشرية ولعنة ولوثهالتاريخ بةلمثل

ذن-ا ن أيدبكم ال مل ما إحراق آذرم وجرهمك يف وننون يلمك ينضون الملنب النمنني الموة فاوموا
.اشكم غر ٠اكذو ف نفسه كفاكم وامالكم،امامن وعفارامم

 اك فيولنية راثًا درس ءاهيم القوا الذيل. جلان ءيمك احلاننوهبمك نك خبر هززا اننكنوا التبلوا

اآلمال. وت ار مناط ا القاوالعيا. واىل الشبابورف^اكلنباب. ورصامة
؟نر؟والة --إلنيايدإلع؟ألنء،عاهداشعلنصر:نفيتكم.ادنتما^ال ١٣2٧شبالبنة ٢٠ ية:، ال -.إبالد



البريطانية الحكومة مذكرة على الهينة جواب

٥٥ - ١٣٧ العدد
١٩٥٥ - ٣ -٢٩ التاريخ

 ملكة الجاللة صاحبة حكومة خارجية وزير الفخامة ماحب حضرة

لموقر بريطانية
: وبعد تحية

 وغير معنونة غير مذكرة البحرين في البريطانية الدولة معتمد سلم لقد

 العلياثخصباً التنغيذية الهيئة سكرتير الى ١٩٥٥ مارس ١٧ في مؤرخة مونة

 كلفه قد المذكرة هذه ان : له وقال فقرة فقرة المذكر: عليه تال ان بعد

٠ فخامتم عن بالنيابة البحرين في الياسي المقيم بلسليمها

 فخامتكم جواب هي ببانات من عله تحتوي ما ان المذكرة في جاء لقد

بالبحرين. مروركم انناء لكم رفعت التي ١٩٥٥ فبراير٢١ المؤرخة المذكرة على

 المذكرة بها استهلت الفي المقدمة على الجاللة صاحبة حكومة نشكر اننا

 اليجادحكومات الطامحة الثعوب جميع اظهرتفيهاعطفهاوتأييدهالرغبات والي

 العناصر توافر ضرورة على معها ق نتف اننا كا . بالدها في وتقدمية نظامية
: وهي نابت وتطور تقدم لكل األساسية الثالنة

 االدارية نظمها على االصالحات وتدخل التطور تاير حكومة وجود — ١

. فيها التعليم نسبة وارتغاع للبالد الطبيعية الموارد زيادة مع لتتكافا إستمرار

 ارائه عن يعبر ان لكعب تتيح دستورية واسالب رسائل وجود - ٢

 البلدية الحكومات في وافر بقط يام وان بصالحه تتصل التي الثؤون في

.للحكومة العامة االدارة وفي ( والقررية البلدية )الجال

 هذه وجود - منه الخبرة ذور رخصوصاً - الشعب انيتغل يجب - ٣

.العامة االدارة في رالمباممة ارانه عن للتعبير الدستورية راالساليب الرسائل

 بالحقون البحرين كعب الجاللة صاحبة حكومة اعتراف ان النك

٧٦٤



 الى يتطلع ثعب تحقيقها الى يتوت الني الجرهرية األمور من هو اعال. الذكررة
. سليمة حلمة را ديمة حاة

 الى البحرين ثعب ينطلع ما ارل هي الديقراطية الحياة هذه ان ريب وال
 متوى علىرفع العمل مسؤولية عاتق^ا على اخذت الي بريطانيا يد على تحقيةه
. البحرين في وادارته الحكم

 رأن اآلن البحرين في متوافران األولين المنصرين ان مذكرتكم في جاء لقد
 الجهاز تطور أن شأنا ومن بانرااصالحية وص:ت خطوات اتخذت ةد المكرمة
: يأتي بما ذلك على نجيب أن زغب ون ، العصر روح ايماغي االداري

 ( ... الخ — التطور تساير وجود أي ) األول بالعنصر يتعلق فيما — ١
 سار نشرئه منذ الحكومي فالج،از الرأي هذا في تماماً خالفكم ان يؤسفنا

 ، عاماً ثالئين من اكثر منذ له رسم الذي النمط نفس على بسير - يزال وال
 كاكارن انه ،الحديثة األدارية واألساليب الزمنية بالتماورات يتأزر أن دون

 وهر وكبيرةفيه صغيرة كل على وي^بمن شؤرنه ر واحديدي د يد في متمركز
 رهذا . الثمب لرغبات وزناً يقيم ال دكتأتورية بصورة السلطات هذه يمارس
 الدوائر أوضاع اليه وصلت عا المسؤول وحده هو الفردي االكم من النوع

 حكومية لجنة تشكيل الى الحكرمة معبا اضطرت لدرجة فاد من الحكومية
 من اآلن حتى اللجنة عنه ماكنفت وان الداوانر. هذهفاد في التحقبق

 اثرا ما يثبت قوي لدليل واألمن والمعارف الصحة دوانر في وفوضر، فساد
 التي الدوانر سانر أرصال في يسري الذساد أن من ام بقبن على وتحن . ( اليه

 المملومات لها تتوفر لم اللجنة أن من بالرغم هذا اآلن. حتى التحقيقيننارلها لم
 قبل من الخطوات هذه يجدية ايمانه لعدم ، لها الثعب لمقاطعة نتيجة ة٠الالز

. ال<ومة

 جميع على الكلي االنران واحد فرد يتطر.ع ان المقول غير من انه
 في فعال واقع هو كا - والكبيرة الصغيرة االدارية وذؤونا ة٠المكو مرافة

 االدارة فروع من فرع كل في واسعة كفاءات يملك ولوكان حتى - البحرين



 فكين األكمل الوجه بواجباتهاعلى والفبام المؤوليات تحمل غكنهمن
 لنا يفسر ما وهذا ؟؟؟ االمكانيات ن. علك ال ( المتشار ) الفرد والحاكم

 الني الدوانر في بجرية بااعمل االختصاصات لذوي المجال افاحه عدم
٠ عال يثرفون

 ال جزنية بنقاط المذكرة ت-تمشرد ان نتغرب فاننا تقدم ما ضوء وفي
 المنصر تحقيق انها على الثعب منها رنكو التي االندة االرضاع جوهر تمس

: يلي كا هر ذلك على بايجاز رتعليقنا !!االول

 والعمال للعل شامل قانون سن البحرين حكومة نية في ان ذكرتم — ١
 مع ونحن . االوسط الشرت في ي البربطان العمالي الخبير أوزي المستر باعدة
 من كان القانرن هذا مثل ان الى نشير ان نرد اننا اال الخطوة بهذه ترحيبنا
 اخيراً تظم لم النية هذه ان 6االفل على عثر-نوات قبل اصداره الواجب

 تدافع موحدة نقابة في العال ونكتل بوضوح العمالي الوءي لبروز نليجة اال
 على ( الننفيذية ) الحكومة اقدام من ينسوا أن بعد وحفرتجم مصارم عن

. مصالحهم يصون ايجابي عمل

 للعل بقوانسين تتمتع البحرين المجاررة البلدان بعض بان العلم مع هذا
 تقدم ما على وبناء . ببعضا ولو يحظوا ان البعرين عمال يتمنى والعمال

 وانما . مرسومة تطوزية لياسة نتيجة العمل علىهذا تقدم لم فالحكومة
 نة زال ال فالموضوع مذا ومع . اليه اشرا الذي الواقع االمر عند لزوال
 ويمون الشعب يرضاه الذي الوجه على تحقيقه سيتم هل ندري وال مجردة
٠ العمال ممالح

 لجنة بواسطة جديد جناني قانون سن قد انه الثاني البند في ذكرتم - ٢
 نناشد كنا التي الحطوة ٠ه رحيبنا ع٠ ونحن ، الكبار والقانرنيين المبرا، من

 ان بعد اال أخيرا علجا تقدم لم والتي بها تفوم ان طويلة سنوات منذ الحكومة
 تزال وال كات لقي المرتجلة بةوانينها العام الرأي مواجهة في البل بها فاقت

 هذا يفرضر ان نةر ال اننا اال ، يرمبة أرامر او اعالات صيغة في تصدرها

٣٦س



 تةالبد. مع منباً ويكون فيه رأي له يكرن أن درن الشعب على القانزن

 أي يتقبل ان بكن وال اسالمي ءربي بلد البحرين ان حيث ، ودينه رءرفه
 عن المناسبة يهذه نتاءل ان ونود . االسالمية "لعربية تقالده ياثي ال قانرن

 القانرنليكمل عام مدني قازون سن الى االشارة اغفال الى دءت ااتي االسباب
 نينالةوا هذه بأن قوالا المذكر: من البند هذا في أيضاً نظرا لفت وما الجناني
 في الغاوي التفكير اليه وصل ما وآخر أحدث ضوء في وضعت فد الجنانبة

 غير الفردي الحم نظام مع التقدمية القانرنية االفكار هذه تانى غكيف المالم
؟؟؟ البالد هذه في الساند والرجمي الدستوري

 البريطاني ي القضان المستنار )بي( المستر وجود ان على نراش دن — ٣
 المحلية ٢ المحا ازاء الناس نفوس في معدرمة كانت الى النقة من نرعاً ق1ح ةد
 من البريطانية الحكومة أبدته لما تقديرا مع وتحن . األميين آضاتها فال في

 أن نود انجلترا. في القاتون دراة على البحرين ابنا، من عدد لتدريب اسعداد
 دفع مواصلة ءن امننعت قد - نعلم ما على — البحرين حكومة أن الى ننير

 نوفق فكيف ، لندن جامعة في القانوية دراسته يكل راحد طالب صاريف٠
 هذا في البحرين حكومة وساسة الجاللة صاحبة حكومة رغبة بين

؟ الحرص

 كالكولونيل ) العام واألمن الشرطة شؤون في مختص خبير جي، ان -٤
 ماما الخبير هذا افادات أن اليقين علم نعلم ولكننا متحسن ثي، ( هامرسلي

 اجراء بشان وصوله منذ ءدة تقارير قدم قد أنه الحكومبة التحقيق لجنة
 ولم اهمام أي تلق لم ولكنءا ال-جون وفي الرطة دائرة في راسعة اصالحات

. منبا شيء أي بتنفيذ يؤمر

 لمدة االقتراحات هذه تنغبذ في الحرية له زكت لو انه ) قال أنه وذكر
 خبيرم^ا ألي تعطى أن يمكن ال الرية هذه ومنل الكنير( لع.ل واحد سهر

. البحرين في الحال هي ك استبدادي فردي حكم »'لل في رتبته كانمت

 صاحبالعظمة موافقة الى وأشارت البلديات موضوع المذكرة تناولت - ٥

٣٦٤



 ( البحرين في البلديات مجال مختلف في عصرية انظمة احداث على البالد حاكم
 تحظى بجيث االصالح ا——لذلم البلديات هذه ان الى آخر موضع في واتارت

 ءلى أءلنا ك البلذية ان دو ذاك على ايقنا وتم . اوفر واتقالل بلطاتاوسع

 اي للجكومة وليس ب لك ملك ، الدنيا بالد سانر في متبع هو وكا ، المأل
 الى دد أن شانه من اصالح كل ننجع فنحن ولهذا نؤونها في مبانر تدخل

 الننربمات دذه منل ان في كنيراً نثك اننا اال : وحريتها استقاللها البلديات
 واحد فرد البالد غؤون على حأ-من دام ما التنفيذ في أث أي لها سيكون

 ونكتفي ، زقول ما صحة تبت كنيرة امثلة الماضي من ولدينا لكلمته الراد
. اثنين بمثلين منها

 الشالية الزاوية بازالة إلقاضي قرارها تنفيذ البلدية استطاعة عدم : ارلها
 ذلك و المرور حركة على مبانراً خطراً تنكل الي المتثارية دار حديقة من

 مملحن من جانبا يم النه ، القرار لهذا الرضوخ رفض المتشار ألن

. الثخصية

 فة المكشو الينا درر تقيف بوجوب البلدية ةرار فهو : االني المشل اما
 االحتجاج مع المواففة سحبه ثم القرار على المتشار وموافقة فصاللثتاء خالل
 ال األ.: هذا أن بججة صدرره من شرور عدة مضي بعد القرار هذا على بندة

 قرارها عن التخلي على البلدية ارغمت وهكذا . البلدية اختصاصات في يدخل
 هذا ان . البحرين حكومة متثار منقبل ثؤونها في المبانر التدخل بسبب
 انتاجا وعدم شال السا:رة التدخالت ه هه ل أمش الى ويعزى كثير من فليل

. بمهمتها القبام في فراراتها على وتيطر الحكومة تعينها التي الجال وفنل

 بناءعلى والصحة للمعارف لجنتين تنكل من المذكرة اليه اماماأثارت
 أوحت لما مخالغ ذلك أن هو عليه فجوابنا ،الحكومبة التحقيق لجنة ترصيات

 سلطة ألحد. ليس تانتة مجال بايجاد أوصت انها اليهاحيث المثار اللجنة به
 مجالى هينة على ولست ؤونا٤ من وصغيرة كبيرة كل على ترف عليها

 فيا الناس نظر رجهات اليها لتنةل تكون ان الحكومة ارادنها كا اسنثارية



 العنصراشاني شرح من الخامة المادة في جء كما ين نرتالدا هاتين بثؤون يتداق

. المذكرة في

 دانر: في وموظفين أطباء تعيين ن الحدبث في المذكر: اسهاب اما — ٦
 يدعر ما فيه نجد ال )روتيني( ثيء و۴ف البحرين في المستمشغيات وبناء الصحة

 االداري الجاز تغيير في هي العبر: أن (اذ )تقدمية حكومة به تتباهى ان الى
 واكده الحكومية التحقيق لجنة به أرصت ما وذلك ، أساه من السخة

 مقترحاً ااصحة وزارة وكبل ( مكينزي . دي . ام ) الدكتور علي و روا
 تحقيقه امكانية في كثيراً نثك ما وهو الطي الجراز عن االداري الجراز فصل

. القانم الفردي الح-م ظل، في

 والمناطق القرى لتجهيز الكررا، تليد محطة بمشروع يتعاق ا٠ اما — ٧
 الي هذه قرى أي نتساءل فنحن ، الكرزبائية بالقوة البحرين في النانية

 نة الحزب البافة مناالكواخ منجمرعة راكزهاياًف-د ,١رب٢اح-كر.ةيالك ستزودها

 زوبدها7تفها)أيفوانينالحكومة( تجيزالحكومة و\ليال ،لذخل١ف٠٠صس المبنات
 القرى هذه بناءمتوىا برفع الحكومة تهتم لن|الفذألن أليس بتاركرباني!؟

 ترى ام ؟ الجرل عليهم ويخيم والفقر الجرع ريهددمم االمراض يهم تفتك الذين
 المشروع هذا بثل التباهي علها أملى الذي هو المظاهر وراء الحكومة سي ان

 البالد ثؤون على يثرف لركان التنغيذ في االرلية ينال ان يمكن ال الذي،
 من األمم من اإلم ويعرف بآالمه يحس الشعب من منبنق تنسيمي مجلى

؟2 ه بالد شؤون

 المامة في كبيرتين() مدرستين بناء ءن المذكرة اليه اارت ما اما -- ٨
 الى ولكن فقط مدرستين الى ال حاجة في فالبالد مندهثين و:ذناعندها فقد

 المتعطش الثعب وبنات أبناء من االلرف :رءب ار الختافة المدارس امت عنس
 نما و! فقط المدارس فتح هو التعلي يتعلتى فيا االمر فلي هذا رمع . العلم

 المعلمين واعداد للعارف االداري الجراز تنظي هو — ثيء كل وقبل --
 من واالستفادة عصرياً قومياً ربوبا7ً ترجبهاً وتوجيهها ج البرا. راختيار



 الحبوية النزون ن ذلك ر رغي ، والتربية النعليم حقلي في الحديئة التطورات
 . المرف الرامن فبا و في لممارفا اليه تغتقر نذكر لم وما ذكرا ما ركل

 االمور؛ مذه لمل غ يتنر الثعب منقبل منتخب جلى وجود من بد ال ولهذا

. واالختصاصيين الخبراء من يرتضيه بمن منعناً

 مالنة وسانل وجود وهو مذكرتكم من الثاني العذصر الى هذا بعد وننتقل

 ؛ العامة االدارة في ا٣ب وينارك ورغباته افكاره عن يهاالشعب بعبر كافية

: يلي با علىذلك راستثهدتم

 رعن الجالس اذه صذة عن نتاءل ان نود : الحام عظمة جال - ١.
 الجاش من مجلى اي عن اختالفرا مدى وعن فيها اتخذت القي الفرارات
 جمالس ان فيرا نمع مرة اول وهذه ؟ البالد ارجاء في المنتثرة الثخصية

 النعب رغبات عن التعبير وسانل من وسيلة لتكون وجدت العظمة صاحب
. االدارة شؤون في الشعب هذا ومشاركة وآرانه

 على وتعليقاً ، فلةالقا جريدة يها المقصود ان ونعتقد : الجريدة - ٢

 ا:با ينسسنا ال جديد من الصدور الى الجريدة مذه عودة ان نةول ذلك
 سبب اي ابداء وبدون مسمى غير ألجل فردي اداري بقرار عطلت

 ناذا . التمفية لطريقة )حوتالبحرين(بنفس هي قبل من لها اخت كاعطلت
 وعلى عليها مصلتا الهردي التحم سيف دام ما االستمرار الجريدة لهذه يضمن
 عنمطامح بجربة تعبر أو هدفها تحقق أن الجريدة لهذه يكن وهل ؟؟ غبرها
 جريدة على االفتعار العام الرأي عن التعبير وسانل من وهل ررغباته النعب

بوجودهالمذكرة؟ تنيد التطوريالذي الديفراطي الحكم هو هذا وهل راحد:؟

 على المعينة اللجان بهذه المذكرة تستند أن يدهننا : المعينة اللجان — ٣
 االداي الجهاز في كتهومنار الشعب رغبات عن التعبير وسانل من وبة أنا

 أعضدء من تتالف اوانجدلى اللجان ٠بذ .تماما ذلك يخالف بياالوافع
 صالنهم أو وواتم على اعماداً الحكومة عينتهم ذلك ثبه أو أميون اكنرمم

 ليس المجالى هذه فان ذلك ومع الثعب من منتخبين ليوا وهم : يها برنيقة



 ميزانياتهاوأ-رارها ءن تعرف وال ا٢٠ءل تدسرف التي الدوانر على ملطة اية لها
. شيناً االدارية

 تكون ما كثيراً بدانية محكة كونه يتعدى ال فرو التجار: جل اما
 وغير المتعلين غير من المجلس هآلذ| اءضاء واكنر ادول افذ. غير ةراراتا

 بعد الزراعة لجنة الى لمناانتة واذا . التجاري القضاني القانرن بشؤرن الملمين
 بعض مع االنتراك الحكومة موظفي من جملة تضم اللجنة هذه ان وجدا ذلك

 اجتاعاتها في البحرين الى اللجنة هذه قدمته ما وكل الكثيرة، المزارع أصحاب

 غيرهم ومنع المحظرظين لنغرمن اآلبار لحفر الرخص اصدار هو سنوية النصف
. ذلك من

 : رابداء الري ياء٠ روفير البور االراضي واتمالح الفالح حالة تحين اما
 خلد في بدر لم ما فهذا الحيرية الشؤون من ذلك وغير للمزارعين الفنية نح النصا
 سيما علىغيرهاال بنطبق اللجان هذه عن باختصار قلتاه وما٤بعد اللجنة اءنام

 في المقاعد بم وزع افراد بضمة على مقصوزة اللجان هذه ءضوية رأن
 شخصاً هناك أن نذكر المغال سبيل وعلى ، نين عدة منذ انجالى ار لمس الج

 الى “الدوريه الجوفاء الجال هذه من مجلس فيخدمة مقعداً يشغل أميا واحداً
 هذه في التفكير له يمح ال ألنه آخر واد في الثعب ومف)ح راد في هي

 هو النظام هذا فل ! النطورية( ) الحكرمة مصالح ع٠ تنضارب ااتي المصالح

؟ المذكرة وجرده الى تنير الذي الدسترري النظام

 الحكرمية التحقيق بلجنة المذكرة اشادت : ب٠الحو التحقيق لجنة ٤
 ويدلي بآرانه ليبدي البه وجته الذي للنداء الشمب تنبيه لعدم اسفر! وأبدت
 اللجنة مع يتعاررا لم بانهم الحقيقيين الشعب ؛مثلي رنددت ، ؛قترحاته أمامها

: هو ذلك على وجوابنا ، حقاً البحرين شمب لون بمن بانم ممترفة غير

 من فبعضهم اآلخرون أما شخصان اال الذعب من فببا لبى اللجنة هذه ان
 أن ورغم . البحرين حكومة في موظذون اآلخر والبعض الحاكمة المائدة

 وتف وقد ؛ بنتخبها لم النه يمالنه ال فانما الثعب من المذكورين النختين



 أن ا٣ الحكومة وأرادت لرغبات تحدياً كلت٠ ألنا المريف هذا منما الثعب

 . المروفة مطالبه وراء العي في المضي ءن وتلهيه الثعب صوف بين تفرن
 الحازم ااموةف ذلك ثلوه منا ررةف الذعي قاطعها ما اذا عجب فال والذا
 رفعتاا التي ر النقاري فان ذلك ومع . وارادته الثعب لموقف صدى هو الذي

 عي بدليل الحائط عرض ياا ضرب قد والمعارف الصحة ءن اللجنة ٠هذ
 أرصت لما خالفاً ،والمعارف للصحة االستشاريتين اللجنتين لنكوين الكومة

 يتمتع اللذين واالدراك الوعي مدى لم يتضح وهكذا ،المذكورة اللجنة به
. حوله يحاك لما معرفته ومدى الثعب هذا يما

 الدانمتين باللجنتين رالخاصة االني العنصر من الباقة النالن النقاط اما
 تقدم فا نافشناها د فة البلدبات مجالرو والعمال العمل ولجنة والمعارف الصحة

الكغاية. ذلك وفي

 فيها ابدت انها فنالحظ المذكرة من الثالث العنصر الى ذلك بعد وننتةل
 ان زاعة ( له المتاح-ة )الدستوربة( المؤسات في الثعب ساهمة لعدم اسفما
 بق االحة لجنة لمقاطعتها الموقف حذا الثعب اتخاذ في البب هي الننفيذية الهنة

 حد على - رحارلتا والعمال العل لجنة تنكيل سبيل في العراقيل ووضها
قباللنرنيح. من االداريتين للجنتين المرنحين االثخاص منع — المذكرة تعبير

 وصفالمذكرة عند نقفطوي المزاعم هذه على الرد في نمضي ان قبل اننا
 ، تقدم فيما حقيقنها ءلى شرحناها والقي البالد في الموجودة الصورية للجالن

 ظاهر نجن هذا أن شك وال دستورية مؤسات انا المجالر لهذه ومنها عند
 الدستوريهو للنظام أولصفة ألن ذلك التعبير في ومغالطة الواضحة علىالحةيفة

 انتخابات طريق عن فيه منال العب يكون وان النعب من لطته بتمد أن

 جيع منها تبرأ التي االمور من الدستورية الصفات هذه ان في جدال وال حرة
 به يطالب ما ان هذاباالضافة-الى ،البماالمذكرة أثارت القي الجالس تلك

 الداخلمية البالد مانل يناقن قبله من مننخب تسريعي مجلس انناء هر الثعب
 المانل ب-ض لمناقنة تعييناً اءضاؤها يعين صورية مجالس انثاء ال * للعليا



. الفردي الحم مصلحة مع تتعارض ال التي الحدود في الجزئية

 لها ساقت ثم ( جماعة )العليابانها التنفيذية الينة المذكرة لقدوصفت
 أن البريطانية الدرلة في مؤول مصدر من نتوقع ذكن ولم جزافاً االتهامات

 العليا التنغيذية الهينة ان وهي الناس أبط حتى يءرفها اافي الحقيقة يد
 تحيط البريطانية الدولة ان فهمنا فاذا ، بلسانه وتنطتى البحرين شعب تمثل

 او — الجبل هذا لتبرير أمامنا يبق لم فانه البالد هذه في ة وكبير صنيرة ب<ل
 على إطالب المذكرة أالوهوان ،واحد االتعلل - االصح على التجاهل

 هو الشعب بان االعتران من تتمرب ارن ارادت ااوصف دذا التنفيذية المينة
 من كان لسبب الدستورية غير التخديرية ل سان الو تاك جميع ءارض الذي

 أن الطبيعي من فليس ه أسباب وتتحرى عنه تبحن ارن المذكرة على ااراجب
 لنداء يستجيب وأن لمصلحته انها يعتقد اصالحات لعارض باسره س*ب رذف
 أرادت اذا اال اللهم ،المذكرة تعبير حد على الناس من ( جماءة ) توج،

 . الحقيقية ممالحه يجهل اآلن حتى يزال ال بانه البحرين ثعب تت^م ان المذكرة
 من اليه يقدم فيا كلمته يةول ران هصيره يةرر ان باسره الشعب حق ن٠ ان

 البحرين شعب فان األسار هذا وعلى . فرضاً عليه وقرض جاهزة مشروءات
 الرن على رأيه ليعلن واحدا صناً رقف ينا - القانونية حدوده إنجاوز لم

 ورفضت مطالبه تجاهلت ةد الحكومة تكون ان الدعب ذنب واس ، بليه
 المذكرة سمتها الي العليا التنفيذية الهينة ان سراً بعد ولم . منليه الى االستماع

 المواطنين تواقيع من االلوف عثرات حوزتها في تملك ( الناس من جاعة )
. المروعة نجقوقم لرطالبة أءضاءها انابوا الذين

 الهيئة كون هو الشعب لمطالب الحكومة تنفيذ في العنرة حجر كان فاذا
 شعي اسنفتاء باجرا، الحكومة فلتقم الثعب تمنل ال بالمطالب دت٠تقل القي

. العليا التنفيذية بت< الشعب ذقة مدى لنعرف محايدة لجنة ه عل: تثسرف

 اصالح في الصادقة الشعب رغبة تأويل المذكرة تحارل ان جداً المؤف .ن -
 الشعب ان الواضحة الحقيقة بينا فحسب للعارضة مقصودة بانرا بالده أرضاع



 ذاناً ا وجد اذا مطالبه حول للتغامم استعداد. منليه الن على مراراً اثبت قد

 والصعوات العراقيل تضع لم فانها ولهذا اآلخر. الجانب من صادقة ونية صاغية
 ال1ل رحبت وانما المذكرة في ورد كا والعمال للعمل لجنة تثكيل سبيل في

 وكل حد أبعد الى ال^مالي الخبير مع للتعاون استعدادها وأبدت الفكر:
 التنغغبة الهينة تمنيل قبولها رسمياً الحكومة تعلن ان هو الهينة انترطته ما
 الذي الخمب أمام رسمية حفة القبول هذا ليأخذ عال وال العمل لجنة في العلبا

.ذلك على يلح

 من الدءوة البهم وجرت الذين األثخاص منعت قد بانها الهينة اتهام اما
 أن تحاول لم فالهينة .دليل أي عله يةومال الدوائرفانه لجان في االثتراك

 ما وكل ، مثروعة غير وسلة اية او والمدفع بالسيف المواطنين هؤالء تمنع
 الىهرالء وتركت المجال هذه من الثعب ذظر وجة حت در هوانا ، فعلته

 عليه اجمع بما وايمانه ووطنينه ه ضير عليه يليه .اً—’ كل يتصرف ان المواطنين
 نتساءل ونحن . |لقضاا جيع من دالماً لهيثه1 موقف هو هذا وقدكان ، ثعبه

 ومن ؟ الحكومة أم المسالمة المبنة أهي ، آرانه افرض وة الة يلك الذي من
 الحكومة؟ ام المالمة الهينة أهي برياءاال دماءانانه وأراق العمب مدد الذي
 ? الحكومة ام لمة اام الينة أهي المحف وعطل الحريات خنق الذي ومن
 المالمة اذينة أهي أرزانهم في وتتبعهم جنياتم المواطنين سلب الذي ومن

. ( والنطورية الدرتورية ) ؟ الحكومة ام

 ال ( الدستورية ) صفة أن كف للك مجاآل يترك ال بما اوضحنا لقد
 اذ ، ’اعالنى لنا متاحة انها المذكرة تقول الفي الوسانل على مطلقاً تنطق

 يرسب من أرل نحن لكنا دستورية ذاتصبغة البالد في االئدة النظم كانت لر
 بد نطالب ما الن ذلك ، ويقين توة من يملك ما بكل ويغذيها ويحتضنها يها
 والحالة يمكن فكيف البالد، اليبا تفتقر الي الدستورية األنظمة هذ. تحفيق هو

 انتخابات قاطع قد الشعب كان واذا ? به نطالب ما استغالل زفض أن مئ.

 المجدر ان فة الساب تجاربه ضوء في — يعلم كان فألنه اجلدية



 ستكون وانما دستورية سلطات باية يتمتع لن عنها سينبنق الذي
 وهذ. . هواه حسب ينقضا او يغردا واحد فرد مشينة رهن الهامة قراراته

 اما . بعينها الدكتانرربة هي بل ، الديقراطية عن تكون ما أبعد صفة

 ندري رال نيناً عنها نعلم ال فنحن -تجري انا المذكرة تقول الني االنتخابات
 نعرف ان بعد اا فيرا كدتنا نقول ان يمكننا ال ولهذا ، تجري غرض ألي

 الذي االنتخابات وقانرن ، اجرانا في ستتبع الق واألسالبب ، اغراضها

 اذا االنتخابات هذه ان الجاللة صاحبة حكومة ولتثقى ، بوجبه ستجري
 ديمقراطية حياة من ينثد. ما رتحيق الغعب رغبات مع تنسجم كانت

 هو هذا ألن يقاطعوا لن الثعب فان ، الواعية البالد لهذه صحيحة دستورية

 التخدير رأساليب ، العيون في الرماد رذر التمويه اما . تحقبقه الى يسعى ما
 ألنه ، به يعترن ان يمكن وال ، الشب يقاومه ما فرذا ، المبتورة رالحلول

 مع تتناسب حياة الى يتطلع راصبح رالجمود الرجعية غبار كادل عن زفض
 المتطور وعينا يقاس ان جداً الخطا من وانه . وتقدم تطور من اليه وصل ما

 الثعب ذلك زال ال أننا يظن أو ،الجاررة البالد في الشوب بعض رءي الى
 يدري ال غفلته في ادر وهو األهواء به تلعب كانت الذي المجنلف االذج

. به يراد ما

 بلغه ما ان قلنا اذا الوافع نعدر ال واكننا والمفاخرة المباهاة نكوه اننا
 مثال كالعراق ثقيق شعب بلغه عما بقل ال فكري تطور من البحرين شعب
 -نة ثالثين اكثرمن منذ الدستورية الحياة منح ةد العراق فان ذلك ومع

. الجاللة صاحبة حكومة على تخفى نخالها ال حقيقة وهذه

 بالتقدم اهام من كتايها في ماأبدته على الجاللة اننانثكرصاحبة
 لحقيقة فهماً اكثر تكون ان الى ندءوها ولكننا البحرن في الدي والتطور
 في تسير انا الى مطلقاً يشير ما هناك لي إذ البحرين في القانة االوضاع

 نؤون في يثارك النعب بان يثير ما هناك رليس الديقراطي التطور طربق
 وعيإ ، لها رضخوا ان الميع وعلى ارادته يملي فرد مناك وانما . بالد.



 شعب ينبم ان الغانح التجني لمن وانه ، والشغب بالعصيان وصموا
 هي حذه فرل . نحل_ه طالب انه لمجرد النوم هذه ل بث باسرء

 على ادل وليس ؟ البحرين في وجودها عن المذكرة تتحدن الفي الدنقراطية
 لفي األخيرة الخطوة هذه من البحرين في الحكم نظام من روحالديقراطية انعدام

 بضعة عينت عندما ، البحرين في ( المتطورة ) الحكومة عليرا أرت
 ةواطية الدي النظم شي تق فهل . والمعارف المحة استثاربين مجاسين في أفراد

 الشعمب مرافق ادارة مؤرلية برا المنوط المجالس اعضاء الحكومات تمين بأن
 ال استثارية المجال هذه ت<ون بأن الديمقراطية النظم تقضي وهل ؟ العامة

 منلهذه تتبع حكومة عن يقال وهل ؟ التربعي االلزام صفة ها فرارات تلك
 ا-1نيت حسن تثبت لم ثعب وبين بين^ا الصالت تونيق على تممل انا االسالب

 لنعب يمكن وهل ؟؟ دوور ءدمة منذ قدمها الفي مط!لبه على تحب ولم . تجاهه
?' الزادته اعتباز أدنى تقيم وال رغباته تتجامل حكومة مع أنينعارن

 التتطيعان الجاللة مةصاحبةحكو وحتى البحرين حكومة ان نعتقد اننا
 ذكرا كا — :لكه ما بواقع الشمب |لحياًيآونعذ| الممثلون نحن اننا تنكرا أن

 لكل المطلقة االستجابة وبواقع التواقيع من االلوف عثرات من — ابقاً
 بها انتخب التي الدنورية الطريقة وبواقع الكريم الشعب هذا الى نوجهه نداء

٠ لهيثة ا هذه اعضاء

 ال فداذا الثعب هذا تجاه حسنة نوايا ذات البحرين حكومة فاذاكنت

 انحرف الذي من الحالة هذه وفي رى ؟ معبم تتفاهم ان وتحارل بممثليه نعنرن
 ديقراطية ،وذطالئباه بأسره لثعباً نمث الذين نحن ، الديقراطية البل عن

 الندب به طالب الذي التثريعي انجلى ذمف الي الحكومة أم ؟ له سلبمة

??؟ عمله يتأتى ال وانه ( الناس بعض ) مطلب بانه ارادته عن للنعبير

 المطلب هذا وبينتحقيق الحكومة بين حالت التي هي التطورية الروح فهل
 الكومة قانونية صفة وأي ? األقل على مناقتته حقى او العادل الديقراطي

 هذه انمنل ..؟ المضاد اآلخر الجانب في كله النعب ويقف جانب في نقن



 صاحبة بجكومة وجدير . عليها يهيمنون اال.من قئل ال ( شك بال ) الحكومة
 وتار الصواب جاد: الى لتعود الحكومة هذه الى النصح تسدي أن الجاللة

. تطورية تقدمية حكومة كل تغ»ل كا شعبجا هو الذي النعب رغبات

 فنحن ولهذا مالمورن قوم ألننا باألمن باالمالل مطلقاً ندد لم اننا
 االشار: هذه تكون ان اال المذكرة.اللهم في ذلك الى لالنارة مبرراً نجد ال

 اما . المالم الثعب مذا ضد تعفية اجراءات التخاذ ة ين عب لخطة تلميحاً
 جاب الى وليى دانماً الشعوب جانب الى اليوم فبو العالمي العام الرأي

 السدال الجود بذلت ميما جانبنا الى فرو واذن . الفردية الرجهية الحكومات
 قدمتها التي النالث النصانح اما البالد. هذه في يجري ما حةيقة على التار

 فنرد ، المذكرة يهسا واختتمت البحرين شمب الى الجاللة صاحبة حكومة

•٠ءبابا؛لي

 البحرين الجاللةشعب صاحبة حكومة نصحث الفي االصالحات ان : اوأل

 ظل في اذاوجدت( هذا )غمرتها تؤتي وان تنقر ان يالحظااليمكن ان
 ادارة في يفثل ولهذا الب-الد منمرافق 'ردى كل يدير ان يحارل فردي حكم
 كما االونى وت-ود ، يد. من الزمام فيذلت الصحبح الوجه على منها مرفق أي

 التحقيق لجنة بعضه كثغت وكما الحرين ح<ومة دوائر في فز واقع هو
 االصالحات هذ. في يرى ان يمكن ال البحرين فشعب واذن . الحكومية

 يطمحالى انه . ذلك من اكبر هو ما الى يطمح النه . رامانبه ألهدافه تحقيقاً

 ا بالخير عليه تعود التي الوجرة ليوجما المرافق ٠هذ على االنراف له يناح ان
. أفراد بضعة عنى

 ان ونعتقد - المنتخبة والجالر الختلفة اللجان في الماممة عن أما : ثانيا

 أرن سبق ما فنعيد - البلدية مجالس المنتخبة المجالر يهذه تقصد المذكرة
 دستورية صبغة او صفة أة لها مبت النا فاطعها قد الشعب أن من أرضحناء

 منل جانبها من الحكومة تبدي حنا والمشاركة للساهمة متعد وهو تسريعية
. العبية مطالبه حول الثعب بمثلي مع للتفامم االستعداد هذا



 هناباننا رنكرره سبت فيا عليها اجبنا فقد الثالنة النصيحة عن اما : ثالثاً
 مطالبه قيق لتخ يسعى وداغا البه يدعو أو بالعنف يؤمن ال مالم شعب
. المشروعة السلمية ق بالطر

 صاحبة حكومة الى مذكرتنا رفعنا عندما الفخامة صاحب يا فنحن وبعد
 دلة،البحرينالعا ثعب قضية من منصفاً موقغاً تتخذ أن منها نؤمل كنا الجاللة

 تنسير البحربن حكومة تي. ان ونخثى الظن، هذا خيب بما فوجسنا اننا اال
 النعب( من الحاضر العداني موقفها في للتادي ذريعة منه وتتخذ الجواب هذا
 األسر . الجاللة صاحبة حكومة وتأييد رضى ينال تعمله ما أن اعتقاد على

. وقوعه المذكرة تخشى ما وقوع الى يؤدي قد الذي

. االحترام خالص بقبول و]فضلوا
الملعون

البحرن شعب مشلو



البحرين
 يوب, ين ومينوتداكسل ،٠٠ عوأف غائف

 مطلع من املمتدة للفرتة الربيطانية للوثائق قراءة الهشايي سعيد الدكنور يقدم

 يف املسياي^ناليكن، هشدعملوجود اش الغربة ٣و ، اليجيحقالل القرن

 املجير من الربيطانيني، واملستشارين املعمتدين قبل من داخليًا تدار اكنت اهنًا

 ' حىخ االسعامري دور الذييواصل هندرسون االن اىل سارزبلكريف ديل ،

 يم |ليحعة١الغذه بني ' للرصاع وقذ الهثاي اديزتبد بد

 مطلع يف السنية منالقبائل وحلفاهئا ،جلامكة واالرسة )الشيعة( املواطني
 يف نشأت اش الرصاعات حول لسائد الييايس التحليل يتتقد القرن،حني

 عىل بن عيىس ازاحة يف ين الربيطان اهسام اىل وادت القرن من الثاين العقد

 اليت املأساوية االوضاع ايل إذيتطرقبامتفاضة ماكنه مجد اينه وتنصيب
 ابرين جزر مه٠اقا وىه ان رطن يسه االب ححمك دتز الثمي ءغهشا'"'

 والتش لثاية خ٦بن ابريت عكضت 'وا هبين، انفهئم وامهو|۶

. احلامكة االرسة حيال فيه مشكوك والهئم ان او الخسرة

 عنه الغنى رينمالبليايي،٦زلب تاريخ في مهمة حبلة عجل الكاب هذا

 الخليجي، او البحريني لشأن الباحثينفيالسياسي-او بالعمل للحيين لكل

ةل'تتعل'عث جث؛ ; الذ )ب .ت I دههموخغ٤جرأ!٠ني؛ ائهطرم تمس٦ خ


