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مهملرم

 صورة ا٣ا٠ دلءيه| ادالكتاب ضو — هـيآلنة ت سان في المنفى الى البحرين من
 يقصرا فرد حياة قصة ليست انها شعب. لكفاح حية قصة من يحتويه لما صادقة

 الظلم صارع اصيل عربي شعب قصة يروي ولكنه والذكرى للعبرة الناس على
 حتىيصرعها القوىالجبارة تلك يصارع زال وال الحقب أزمن منذ واالستبداد

 حديثي مجرى في اذكره ما على شاهد خير ولعل . الله باذن منتصراً ويخرج

 البحرين في العربي شعبنا جماهير به قامت ما . البحرين في الشعوي الكفاح عن
 عزم، بقوة وأعوانه البريطاني االستعمار مجابهة في البطولية االعال من مؤخراً

 عاهدت كا كفاحها في صامدة ستظل انها كله للعالم مبرهنة ، وتصميم وثبات،

 العربي شعبنا ان ريب وال المغتصبين منبد كاملة ا٣حقوة تنال حتى عليه نفسها

. اش باذن الظفر -ينال البحرين في

 الرغبة تكن لم لو الوقت هذا في بكاملها القصة هذه نشر رغبتي تكن لم
 بالقضايا المهتمة الشخصيات بعض ومن المواطنين معظم من جاءت القي الملحة

 في العربي الشعب كفاح قصة نشر في االسراع تطالبفي لها جاءت ، العربية
 هذه والحديث سيما ال وجدوى قيمة ذات مناسبة انها ريب وال . البحرين

 الدول قبل من به المحدقة راالخطار العربي الخليج مصير عن يتشعب اخذ االيام
 الوقت هذا في ايضاً دنة لفرصة انها . ايران الطامعة والدولة االستعمارية

 الشائنة االوضاع ضد عنفوانها في وهي بالثورات يعج العربي وشرقنا ، بالذات



 جز* فيكل االستعمار خلقها التي الهزيلة الكتانات ضد و ، االجماعي والتخلن

 اخذ الذي نيلياالسرا اميري نكلو اال التجمع وضد .االكبر العربي الوطن من
 في االستعماري النفوذ ولتثبيت المتحررة العربية الدول لضرب يتفاةم
.كلها المنطقة

 في طاقتي قدر اسهم علني هسذا ي كتاب نشر في شرةلمباا هذه والحالة رأيت

 عن العروبة ابناء من للكثيرين مجمولة حقائق على اضواء فألقي الثوري المد
 بين عاأصرا من جرى لما صادقة صورة على واطلمعهم الحساسة المنطقة تلك

 المغلوب الجزء ذلك في واصالح تقدم لكل المناهضة والقوى التقدمية القوى

.ته بعروب يؤمن عربي كل علىقلب العزيز العربي الرطن من امره على

 لهينة العام االمين كنت واني سيا ال بامانة الحوادث جميع سجلت لقد
 من العظمى الغالبية وحقيقة بجق تمشل C كاذ الفي الهيئة تلك الوطفي تحاداال

 مجريات جميع على مطلمعاً مركزي مجكم وكنت . البحرين في العربي الشعب
 لم انني اشه ويعلم علي والذي لي الذي ذكرت لقد . ودقيقها جليلها االمور

 وطنه اجل من وعمل وشاطر سامم انسان اي قدر من انقص ولم احداً اظلم

 انني اعني فلست نشاط من به اقوم كنت عما انوه حينا وانفي . قومه وبنفي
 شرفالسجن والهم معي ناضلوا لي اخوة هناك بل ، الميدان في الوحيد كنت

 رمنهم الخاصة طريقته على ويجول يصول يزال ال ن٠ فمنهم ، الني 6 واالبعاد
 قضى من ومنهم العرب دنيا في المتلبدة الغيوم عنه تتقشع ماذا ينتظر من

 زمالئي بحق ابخس لن انني ثم . عنه ورضوا عنه اش رضي وقد نحبه
 منه حرمت كا الوطن من وحرموا واالبعاد االسر شاركوي الذين النضال في

 ن٠ ما ثم . العليوات علي ءبد والحاج الشمالن لعزيزعبدا االستاذ المناضل وهما

 ابراهيم الحاج المجاهدين الزميلين ينسى العربي الخليج او البحرين احدفي
 هذان ادى لقد . واسعة رح-ة الله رحمه موسى بن ابراهيم والمرحوم فخرو

 .وتضحية واخالص بنزاهة لوطب يحمالنها كانا التي االماذة المناضالن
 فضال يعرف من عند واالجالل االكبار ولما .النه عند والثواب االجر فلهما
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. ذووه اال الفضل يعرف وال وتضحياتهما صبرها ويقدر

 من الحقيقة المعركة دخولي قبل حياتي عن موجزة بنبذة بدأت لقد
 ذلك وراء من وهدفي وطفي في السائدة الشائنة االوضاع ضد المستمر الكفاح
 في المعارضة لواء باستالم تنرفي قبل الخاصة حياتي عن فكرة القارى اءطاء
 ألخلي-ج في قومي وبفي البحرين في وطفي لبني كريمة حياة اجل من وطفي

. كله العربي

 بين متكافى، الغير اصراع لتقص الفصول وتتتابع الكفاح قصة تبدأ شم

 جبار عدو وبين ؛ قضيتهم بعدالة ايمانهم اال لهم سالح ال عزل حق طالب
 حتى االغراء وافانين التحدي ووسائل القوة اسباب كل يملك مكار مخادع
 االصالحية الحركة تاك على القضاء وناره حديده وبةوة المادي باالغراء تمكن

 زعماء من اعتقل من فاعتةل ١٩٥٦ عام نوفمبر شهر من السادس في البحرين في
 وشتتهم الواعي البالد شباب خيرة من ابعد من وأبعد ، الوطفي التحادا هيئة

 د٠ فانهم العربي الخليج امارات في االشقاء االخوة اش وحيا . بلد كل في
 فاحتضن وزانيته الغاشم المستعمر يد على المواطنين من شتت لمن صدرهم فتحوا

 واحتضنت آفعال اسهاماً قطر الشقيقة واسهمت الشقيق الكويت ممظمهم

 حلوا اينا فاهم لشه والمد . المشردين المواطن-ين من الباقية البقية دبي الشقيقة
 العربي المواطن يعامل ك ويعاملون سهال ويحاون أهال ينزلون ترحاب محل كانوا

. عرربتها في العريقة االمارات تلك في

 البلد هدذا حق في ارتكبوا بما ركابه في مشى من وال المستعمر يكتف لم
 فاعلنوا ، يعمبون طغيانهم في ضلوا بل الوطنية الحركة على القضاء من الطيب

 منالمواطنين اء ري اب بال المعتقالت ومألوا االفواه وكمموا البالد في الطوارى حالة

 اخذ حتى ، المواطنين في الرعب واوقعوا لمخبرينوا بالجواسيس البالد وامتألت
 الوضع ءن متذمراً عبر لو فيا به الوشاية خشية نه واب اخيه من يستريب الشخص

 همساً اال اليتحدنون الناس وأخذ ، خفيفة دمدمة او بزفرة فيه يعيش الذي

 ذوي من والصغير للكبير يتزلفوا ان واضطروا ، الخاصة شؤونهم في حتى
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 والسلطان النفوذ ذوي اذناب من لكنه فهاً شخصاً كان ولو حتى النفوذ
— الكتاب هذا صدور حتى البحرين في سارية الطوارى، حالة زالت وال —

 البحرين في والسائدة الشاثنة ديةالستبداا االرضاع عن يعبر ما خير ولعل

 الشعب حق في يغتفر ال جرم من الحاكمة الفئة ارتكبته ها هذه ايامنا في

 على بوحشية النار اطاقت حينا . االءزل الشعب ذلك . البحرين في العربي
 وجرحت الشباب خيرة من العثرات فقتلت ٠ وطلبة عمال من المتظاهرين

 الشعب ذلك اسكات بغية ذلك كل المعتقالت في المئات بعثرات وزجت المئات
 الصبياني الحكم من بالبالد والخراب الدمار حلت الني السيئة االوضاع على الثائر

. االنكليز حراب يسانده الطائش

 التي التعسفية سيلةالو هذه ان البحرين حكام يعتقد كيف اتصور ال

 ذلك نفس في الوثابة الروح اخاد الى تؤدي هناك العربي الشعب ضد ينهجونها
 مارس وقد سيا ال ، يرم عن يوماً وعناداً صالبة ديزدا الذي ، االبي الشعب

 هذه ان الحقيقة . السنين عشرات منذ المستمر النضال عوده وعجم الكفاح
 وال بل حكامه مع الشعب تعاون بين المنيع السد ستكون التعسفية االعمال

 الواقع وهذا . والمستبدين الطغاة نعش في يدق اسهين انه قلمت ما اذا اغالي
 في انفسهم يرمون ولكنهم البحرين لحكام ونتمناه نريده كنا ما المؤلم المر

. ينقلبون منقلب اي ظلموا الذين وسيعلم التهلكة

 ٤ مرص على الثالثي العدوان قبل مدروسة خطة لالنكليز كانت لقد
 وكارن ، حينذاك بغداد لحلف قاعدة مثابة تكون البحرين في قوات بانزال
 امارات بقية وتوحد الهاشمي التاج تحت للعراق الكويت تضم ان متفقاً

 يرأسه فدرالي اتحاد تحت عمان ساحل وامارات ، قطر البحرين العربي الحليج

 . لماينه الرنيسية والقاعدة تحاداال عاصمة البحرين تكون ان على االله عبد
 التي التطورات ثم السويس حوادث فجاءت المتآمرين امال خيب الش ان ا ال

 العراق في تموز ١ ٤ ثورة الى المتحدة العربية المهورية قيام من بعد فيما حصلت
. ءقب على رأساً ستعماريةاال المخططات فقلبت
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 كيف الكتاب هذا من الفصل!لثالث في يالحظ الكريم القارى ولعل

 اسنلة خالل متحرر عربي بلد وباي بمصر نا اتصال من متخوفة بريطايا كات
 كنت وكيف . ذاتها للغاية دبغدا حلف من انتدب الذي البريطاني المحةق

 تهمهم ال الداخلية االمور كأنما . الخارج في نشاطي على تدور أسئلته معظم
 المسؤولين مع اتصاالتي عمق مدى يعرفوا ان ارادوا انما عنها يعدون وهم كثيراً

 يتلقونها التي الكاذبة التقارير حسب االنكليز وكارن . مصر جمهورية في

 جمال اعرارن وينفذه مصر في خطط مدروساً مخططاً هناك بان يعتقدون
 الثقل مركز حينذاك كانت البحرين ان وحيث . البحرين في الناصر عبد

 الخليج منطقة الى االمر يتحول ان تتخوف كانت . كله العربي الخليج في
 من شيء هناك يكن لم رالواقع الحقيقة بينا . انحائه جيع الثورة تعم حقى
. القبيل هذا

 على قواتهم بانزال مصر الشقيقة على الني الن العدوان ابان االنكليز بدأ

 البحرين في الدائم البقاء روا و البحرين شعب منمعارضة بالرغم واسع نطاق
 العمارات وشيدوا المطارات وأشادوا الثكنات وأقاموا المعسكرات فأنشأوا

 للعدوان قاعدة علموهاوليج الجزيرة تلك في طويالً ليستقروا الموانى، وعمروا

 العالميتين الحربين ابان قبل من ذلك فعلوا 6 العربي الوطن من بقعة اي على
 علىللقضاء ضربتهم ووجهوا العثماني العرد ابان البمرة على وجهواحملتهم حينا

 ضرب في فعلواوالزالوايفعلون وكا ١٩٤١ عام في الشقيق العراق ذورة
. المحتل والجنوب عمان في التحررية الحركات

 على قضوا ان بعد حرير على يناموا ان حولهم لف ومن االنكليز تمكن لقد
 التنكيل بعد هناك فليس المتانلن المواطنين وتشريد الوطفي االتحاد هيئة

 لهم يفضح من هناك وليس التذمر أو بالشكوى عقيرته يرفع من باالحرار
 بالذات الفترة هذه في يخلقوا أن تمكنوا وقد .رية االستعط وخططاتهم خططهم

 ،ش الذاح النراء فأثرت البالد، في العليا المراتب الى اوصلوها انتهازية طبقة
 من لتغترف جاءت انا ، فرع وال بأصل البالد الى تنتمي ال طبةة مع وتعارنوا
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 ولت الضرع ويبس الزرع جف ما فاذا . تشاء ما موالاال من وتبتز الخيرات
 بأعيننا تاهدنا د وؤ . الخصب المرتع فيه تجد بلد الى تملك ما حاملة مدبرة
 لما اموالها مهربة والعراق وسوريا مصر من فرت الطبقة هذه امرثال ان كيف

. ظهرها تلهب االشتراكية سياط اخذت

 الشعبية الثورة أبان امرها حقيقة عن النفعية بةةالط هذه كشغت ولقد

 مع منحازة وقفت حينا البحرين في الرجعي االستعماري الحم ضد العارمة
 له الدسائس وتدس تكيد واخذت الثائر الشعب ضد الرجعي والحم المتعمر
 ستكون انها الباغة للطغمة بانتصارها تصورت ولقد . العارمة ثورته الحباط

 لقد . بالمرصاد لها الشعب ان وفأتها . وبطشه الشعب غضب عن منأى في
 بالبقية وسيلحق تنساه ال درساً ولقنبا الفادحة الخسانر األذناب ببعض الحق

 الباءي وعلى اعتبر لمن ءبرة ليكونوا التأديب والمرتزقة االذاب من الباقية

. الدوائر تدور

 خسسنوات خالل تم ما وجميع هالنة سانت سجن في حياي قصة عن أما

 وكنت . بتاريخ، ح-ادث كل تسجيل على دأبت فقد البغيض السجن ذلك في
 والمرتبطة العربية البالد في تجري التي االمور أمم عن ي مالحظان بعض أدون

 القارى، الطلع وآرائي انطباعاتي بعض من نبذاً اوردت وةد . المعركة بصميم

 مع يتفق ال اآلن بعضها جاء ولئن الهامة العربية ضابا لق ط اهمامي مدى على

 اآلن يحدث وما الوقت ذلك في حدث لما مطابق اآلخر بعضها لكن . الواقع
 معينة- ظروف في كتبت انطباعات فانها ذلك ومع . العربية لبالد بعض في

 بالمعنىالصحيح، يجري ما متفهماً اكن ولم - كله عنالعالم معزول شبه كنت إذ
 حينا في تنشر ان لها كتب لو قضايا اعالج كنت اني اعتقد ذلك مع ولكني
. ااثير بالشي، ألفادت

 عضو وهو ورث جس از—الم وبين بيني المبادلة الرسانل جميع أوردت لقد
 الرأيالعام على وعرضها قضيتنا اثارة في االكبر الفضل وله لندن بلدية في بارز

بقضيتنا. المتعلقة جميعالنقاط استوفيت الرسائل تلك في إذ والعمالي. البريطاني
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 في ال البحرين في االصالحية الحركة به أفادت بما اشيد أن اريد ال انني

 بالمفعول انوه ان اريد وال السعودية؛ في حتى بل فحسب العربي الخليج منطقة
 ان ريب وال الوقت، ذلك في الحرة البحرين صحافة أحدثته الذي الجبار

 المنصفين ن٠ الكثير وهناك ، ومكان زمان كل في نفسا عن تتكلم الحقانق
 االكبر الفضل بأن يعترفون الذين كله الربي والشرق العربي الخليج منطقة في

 الي االصالحية للحركة واخيراً أوالً يعود المنطقة تلك في االصالح عجلة لدفع

 في تصدر كانت التي الحرة العربية للصحافة كذلك ويعود ، البحرين في قامت

. والوطن القافلة وجريدتي البحربن صوت كمجلة البحرين

 نصدرها كنا التي البياات من مختصرة نبذة على القارى، يطلع ان وحسبنا
 يحم حتى ، البريطانية الخارجية وزارة وبين بيننا تبودلت التي والمذكرات

 منقطعة شعبية من االصالحية الحركة تلك به تتمتع كانت ما مدى على بنفسه
 . لقيصر لقيصر وما ماقهش تعطي عادلة مطالب تحفيق من تذشده وما النظير

 للحقائق تفهم بدون المخلصين بعض اقالم تنجرف ان جداً المؤسف ومن

 جماهير بين تتغلغل لم بورجوازية حركة بأنها . ٥٦ - ٥٤ حركة فينعتون
. الكتاب لهذا قراءتهم بعد عنه يكفروا ان بد ال فادح خطا وهذا الشعب

 لمنطقة عملية بمةترحات اتقدم ان ، كتابي اهيت ان بعد علي لزاماً انه
 أورده فيا فلعل ، المنطقة تلك الى ينتمي اصيل كمواطن ، العربي الخلبج

 مصالحها بين وتوفق كدتها وتوحد امرها لتجمع المعنية االطراف كل ينبه ما
 الى وتحتاج بالخيرات تنعم التي المنطقة لتلك مزدهرة حياة سبيل في وصالحها

 الشعب لصالح الخيرات تلك الستناز مدبرة نيترة وعقول متآزرة أمينة أيد

. مكان كل في العربي الشعب لصالح بل العربي الخليج منطقة في العربي

 فان-ا العربي بالخليج المحدقة الكثيرة األخطار عن اسهب ان اريد وال

 على ايران انقضاض من هذا ألخوف مصدر ويأتي ، اليوم عالمنا في معروفة
 عنتلك التخلي على، ما بطريقة بريطانيا ارغت لو فيما ، العربي الخليج ساحل
 عليها لالستياله االمارات بتلك الثي تتربص هذه ايران وان سيا ال المنطقة
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 ، الخليج من رحيلهسا قيل بريطانيا لها مردت او الظروف لها منحت ما اذا
 اليرانية الجاليات وجود مجكم الخليج منطقة في ثانبة قبرصاً امارة كل من لتجعل

 المنظم االيراني إلخامس الطابور العربي الخليج الكبيرة.فهناكفيكلجزهمن
 السكان يه-ا يتمتع ال امتيازات من الجاليات تلك به تتمتع بما ايم ' احسن

 في كانت ان سواء امارة كل في الحساسة المراكز يتولون ومعظمهم االصليون
 متجنساً كان ولو االيراني ان . االقنصادي المجال في ام الحكومية وائرالد في

 ولوولد ،اكثر او عام مائة العربي الخليج في اسرته عاشت ولو المحلية بالجنسية
 ولن وقالباً قلباً ايراي فانه خيراتها من واغتنى فيها وتعلم المنطقة تلك في

 الخليج مناطق جميع في بأنفسنا اختبراهم وقد هذا اقول . ايرانينه عن يتخلى

 عمان وساحل وقطر والبحرين الكويت سكنت ايرانية اسر فهناك . العربي
 ذكرتا البالدالتي فيكلمن معروفة االسر اواكثروهذه عام منذمائة

 وحق ٤ وعواطفهم واحساسهم بشعورهم حاالتهم. جميع في ايرانيون ولكنهم
 يكسب الذي االيراني فان مدروءة. وغير مشروعة منطرق للمادة كسببم في

 قرشاً ينفق ان - نسدر االما - المستحدل العربيمن الخليج منطقة في الماليين

 يرل بل ؛ خيراتهم اهله وسامب منه اغتنى الذي البلد في الخير مجال سبيل في
 في معروف شيء وهذا جنسه بني على ليوزع ايران الى انفاقه يريد ما كل

 تلك في لوجودمم الطويلة االعوام مرور من بالرغم انه ثم . العربي الخليج
 اال اوالدهم يربون وال االيرانية اللغة اال بينهم فيا يتكلمون ال فانهم ،المناطق

 العربية المدارس في يتعلمون الظروف بجكم ابناؤهم كان وان ، األم الوطن بلغة

 ان المؤسف ومن . عربي هو عمتا بتعسادواال العزلة ووح فيمم يخلقون انما

 في فنراهم ٤ العروبة بوتقة في هؤالء تسر ان سطع لم العربية االمارات تلك
 لعربي لالجاه مغاير واتجاههم ايرانيون انهم ماًدان يثبتون الوطنية المواقف جيع

 انحاء سائر في بل فحسب البحرين في ليست الحالة وهذه الرطنية واالماني

. الكويت ذلك في بما العربي الخليج

 حركتنا ابان مهنا مخزية مواقف انيين االير من الفئة لهذه لقدكانت
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 تكوين الوسائل بشتى حاولوا واعوانهم !النكايز فان .البحرين في االصالحية
 االتحاد هيئة لتناهض البحرين في العربي الشعب من البالد في سياسية هيثة

 قد االبواب ان وجدوا ولما ، يفلحوا فلم التقدمي سيرها وتعرقل الوطني
 جنسيات يحملون الذين االيرانيين من يجماعة اتمدوا الطريق هذا من سدت

 االتحاد هيئة على التشويش بغية ، سياسية هيئة لهم فكونوا مجرانية

 ان اال . السياسي والجدل العامة والمؤتمرات المناسبات في الوطني
 الوطني االتحاد هينة تيار جرفها فقد قدميها على تقف ان تستطع لم لهيئة ا تلك

. أسابيع بضعة في عليها وقضى

 ان كيف كلها وتوضح حصلت قد كثيرة لحوادث بالنسبة بسيط مثل هذا
 في ويكونون ، السلبية المواقف الوطنية القضايا من يقفون كانوا االيرانيين

 وقد االستعمارية السلطات اليهم اوعزت اذا للتخريب اداة االحيان معظم

 االخيرة الحوادث ولعل . البحرين في مناسبات عدة في بالفعل ذلك حدث
 بغية المستعمر جانب في الدخالء وقف حينا ذكرته ما تثبت حصلت التي

. االصليين المواطنين فم من العيش لقمة اغتصاب

 على لعرباستعديا ان هذا المي وراء من اهدف ا ، ال ويعلم انفي
 الروح هذه يحملون االيرانيين كل ان اقول وال ، ي العرب الخليج في االيرانيين

 قومي بني احذر بخيراتها،ولكني ونعموا عليهم انعمت التي البالد ضد الخبيثة
 علينا ستيالءلال حكومتهم تتعطش جماءة مع سيا ال ، النوايا حسن مغبة من

 السيئة نواياهم عن للكشف يكفي ما االخيرة شاههم تصريحات في ولعل
 ستار تحت الغارب على حبلهم امور ترك من مخاوفي ويدعم٤ العربي الخليج ضد

 بعض من بايعاز العربية االمارات بعض تفعل كما إلجوار وحسن النوايا حسن
 الصداقة وفود ارسال الى فيوعزون المتغلغل النفوذ ذوي الرسميين موظفيما

 المهاجرين من الجرار السيل انزال ثم ،بالمثل للمبادلة اليران إلجوار وحسن
 ، واحذر ، الخطر ناقوس ادق انني .. محلية يجوازات مزودين الجدد

كالمارة في عربية لجنة ايجاد ويجب ٤ المهازل لهذه حد وضع بوجوب واطالب
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 االمر يكون ان على وغيرهم لاليرانيين الممنوحة الجنسيات في تمحص ءربية

 بغداد حلف قبل من مرسومة ةIIخط كانت فانها ٤ ١٩٥٠ عام منذ رجعياً

 ومنحهم االجنبية الجاليات بوجات العربي الخليج اغراق في حينذاك
.المحلية الجنسيات

 الجنية تسحب ان دولة الي يسمح ال االنسان حةوق قانون ان صحيتح

 يختلف االمر هذا ولكن لها استالمه من سنوات خمس علبه مضت شخص من
 بطرق منحوها قد محلية جوازات لديهم الذين االيرانيين معظم ان اذ . كلياً
 مجال وال . الجماعة هؤالء على االنسان لحقوق حكم ال ولهذا . مشروعة غير

. عليهم االنسان حقوق قوانين لتطبيق

 به المحدق الخطر في يفكر ان عربي امير كل على المحتم الواجب من انه
 انه متاكد انني . االوان فوات قبل الخطر هذا لوقف الجدي االجراء ويتخذ

 لوجدت للمتسللين الممنوحة الجوازات في رحصت امارة كل في لجنة تالفت لو

 - مشروعة غير بطرق البالد الى تسربوا وأد ، أيرانيون بالمائة ثمانين ان
 الخلبج الى مثروءة الغير الهجرة نظام تدير التي االيرانية الجمعيات بواسطة

 عليا مراجع مع باالتفاق طبعاً وذلك بااليرانيين اغراقه بغية — العربي
 يتولون والذين . ايراني اصل من هم الذين الموظفين كبار مع التام والتعاون
.ي العرب الخليج امارات في الحساسة المراكز

 تلك في ويجري يتم ان يجب الذي التمحيص بعسد المحتم الواجب ومن
 تجاري محل ولديه محلياً جوازاً يحمل اجني انسان اي وجد ما اذا ، المنطقة

 جنسيته الى ويرجع منه المحلي الجواز يسحب ان ، وجوده من ضرر وال ثابت
 لميكن ومن ، المواطنين بجقوق يتمتع ال ، كجنبي البالد في ويبقى ؛ االصلية

 العاملة االيدي ايجاد الحجة واذاكانت . البالد من طرده يجب ثابت عمل له

 رهم ، جوعاً يتضورون يكادون العمل عن متعطلين لنا اخوانا هناك فان
 اخواننا عن فشآل واليمن المحتل والجنوب ظفار ومنطقة عمان في منتثرون

. لهم عمل ايجاد ويجب العرية البالد في الخيات بهم تغص الذين العائدين
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 ما واذا ، الجد جد ما اذا الذين وهم تشغيلهم يجب ذكرتهم الذين هزال*
 يحارل لمن اعمالنا نترك ان ال والعون، السند منهم سنجد الطوارق طرقتنا

 بان العربي الخليج في معينة تروجهاجماعة القي بالحجة خيراتنا على االستيالء
 القي الخدمات تؤدي ال االخرى الجنسبات وان لهماعا في مخلصون االيرانيين ١

 ان مستعد الرزق وطالب فالعامل باململة لحجة وانا ..؟ االيرانيون ا يقوم

 وما . امكانياته وحسب له هو لما مسير وكل ، عملمه اجل من باخالص يعمل
 قادر غير بانه ، العربي العنصر في الشكوك ايجاد قبيل من اال الدعايات هذه

 واخوانهم العربي الخليج في المواطنين بين ثقة رعدم هوة ايجاد وبغية العمل على
 تنتمي معينة طبقة تروجها االراجيف هذه ان وطبيعي مكان كل في العرب

 مرتعاً ليكون وضعه على الخليج يبقى ان وتريد ، بسبب االيراني العنصر الى
. لها خصباً

 المس م لو الله ويشهد هي عاط بانني علي يحكم ال ان أرجو الحديث هذا بعد
 الى بدأت حيث من اعود االن وانني . منه حذرت لما عيني امام الخطر هذا

. اآلن اعرضه الذي مقترحي

 لدا المعنية االطراف ان افتراض على يقوم ادناه المدرج مقترحي ان
 اي حل في اساسياً عامالً ننس ال ،شم تنفيذه اجل من الكافي االستعداد

الداخلية واعتباراته ثقله بكل البريطاني الوجود العربي؛وهو الخليج في مشكلة ،
 نالمعنيةاالطرا جميسع بموافقة للطفة حل اي تم اذا ذلك بعد ثم . والخارجية

 الفعال الدور لهأ سيكون التي العربية الجامعة وجود كذلك ننسى ال ان يجب
. الجسام المسؤوليات كل وتحمل المنطقة في

شؤون في االعلى والمرجع التأن صاحبة االن هي واقعنا حسب فبريطانيا ,
 التؤمن فئات مع عقدتها متكافئة غير واتفاقات معاهدات حسب العربي الخليج

 العري الخليج في العري االنسان كان يوم . الحياة في بجق وال الشعب وجود
 مراءاال سلطان مجرايهم يحمون الذين والمستعمرين حكامه من العذاب يسام

 الزالت ، فدزالي باتحاد ربطها اقترح التي المناطق فجميع . حينذاك المستبدين
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 مرتبط انه اال المستقل الكويت استثنينا اذا البريطاني االستعمار تحت ترزح

 يحسل امر باي تسلم لن بريطانيا فان الحال وبطبيعة . باتفأقية بريطانيا مع
 بانفسهم المنطقة حكام من االجاع يأت ل ما بسبولة الدستورية الخليج قضية

 منطقة عن التخلي تفرض التطور حتمية ان مع . شعويهم من متزايد وبالحاح

 اتفاقاتها يماثل با المعنية الجهات مع واالتفاق الشرعيين الصحابها العربي الخليج
 التي الفوائد ان يؤكد الواقع بينا استقاللها منحتها التي االفريقية الدول مع

 من حالياً تجنيها التي الغواند عن تقل ال مستعمراتها من بريطانيا تجنيما كانت

 االقطار تلك ان ايضاً االعتبار بعين اخذفا اذا هذا العربي الخليج امارات
 بمعاهدات مرتبطة ( عميات ) العربي الخليج امارات بينا ( مستعمرة ) كانت

 ال العري االنسان فيها كان التي الظروف من ظرف في فرضاً عليها فرضت
 على لزاماً ارى فاني لهذا . بريطانيا بطش من خوفاً شفة ببنت ينبس ان يملك

 للشعب يتاح بجيث المنطقة تلك في الطبيعي غير وجودها من تغير ان بريطانيا
 في عاناه ما وكفاه . حرة دستوربة حياة يمارس ان العربي الخليج في العربي
 مثسروع يأتي وحينا . والهوان التأخر من المة المتاعب من الغارة حياته

 زعاءها كبار يذادي التي بريطانيا فعلى ، هذا كتابي مقدمة في أقترحه كالذي
 المتأخرة للشعوب الكريمة الحرة الحياة يجادوا المستعبدة للشعوب الحريات بمنح
 يريد لمن السلي الطريق هو بالطبع وهذا واقرارها بها االخذ تبادو ان

.منها ينتفع التي البالد مع مصالحه على المحافظة

 عامالً يعتبر العربي الخليج منطقة في العربية للجامعة الفعلي الوجود ان ثم
 بين االخوي الترابط او التحادا او للوحدة فكرة اي دعائم لتثبيت اساسياً
 كيان حفظ في الفعال االسهام تساهم ان يجب بل . المنطقة تلك امارات
 صلب في ادخل ان قبل انني شم . اليها يوجه اعتداء كل من وحمايتها المنطقة

 اتحاد ايجاد الى اليها ادعو التي الدعوة هذه بان : هنا اقرر ان او الموضوع

 يخالف ال المستقبل ي عمان اقليم وبين ككل العربي الخليج امارات بين فدرالي
 في معه نستطيع ، خيال في نعيش ان يمكننا ال فاننا عربي قومي اي مبدأ
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 . كليأ ناًتباي واالوضاع االتجاهات متبارنة منطقة على الوحدة فرض وليلة يوم
 يعيشون الذين وليعلم ال-لم اعلى نصل حتى خطوة اثر خطوة نبدأ ان فيجب

 الرأي على اعرضه الذي مثروعي او به اتقدم الذي مقترحي ان االوهام في

 نتيجة بل ارتجالي رل ار فجة فكرة وليد ليس الخليج منطقة في العربي العام
. االمور بدخائل تامة ومعرفة المطقة في السائدة لالوضاع عميقة دراسة

: ي مقترحات هذه

 طابعها منطقة لكل اذ سياسيتين منطقتين الى الخليج منطقة تقسيم : اوال
. والسياسي االقتصادي والتقدم والثقافي االجماءي المستوى حيث من الخاص

االولى المنطقة

 عجمان، الشارقة، ، دبي ، ظي ابو ، قطر ، البحرين الكويت، من تتألف
 عربي شعب االمارات هذه ويقطن ، الفجيرة ، الخيمة رأس : القيوين ام

 والنسب القربى أواصر في ومترابط وتقاليسده عاداته في متجانس اصيل

 في االخرى عن شوطاً متقدمة بعضها كانت وان العقلي المستوى في ومتقارب
 كل االان ٠ االجتماعية والحياة االقتصادي المضار في واالخرى العلممضمار

 لنيات اذاصفت والتقارب لالنسجام رنريبة لالخرى مكآل منها راحدة
 تلك اوضاع يناسب بما وااللتزام الدقة حيث من نصايها في االمور ووضعت
٠ االمارات

 لحياة دستوراً وسن ، استقالله تال مستقل بلد معلوم هو ك الكويت ان

 على يستو م اذ ٤ بعد الصحيحة النيابية الحياة يختبر لم وان ٤ دمقراطية نيابية
 على سيقف شك وال انه اال ، فيءا يتعثر زال وال ، الزراع ليعجب ساقيه
 ء مرا ال القي فالحقيقة ألوضاعه، وتفهماً اكنر الشبخبرة يكتسب حينا قدميه

 وحياة لها مثيل ال اجتماعية بكفالة يتمتع الكويت في العربي الشعب أن فيها
 الى باالضافة هذا . مكان أي في عربي شعب أي فيها يباريه ان قل رغدة

فيها يارس صحيحة دستورية وحياة والتعبير الرأي في حرية من منح ما

 ( ٢ ) المنفى الى البحربن من١٧



 الكويت في العربي للشعمب عظيمة مكاسب انا ريب وال كامالً حقه الشعب
 الطيب باالكل المكاسب ك تل لتأتي بالنواجذ عليم! ويعض عليها يحافظ ان يجب

 تفاؤالً يزداد المرء يجعل الذي ان شم . مكان كل في العرفي وللشعب الكويت
 والمحصول الوافر الوارد من به عليه الله أنعم ما هو الشقيق للكويت بالخير

 ملك فقد يملكه ومن الحياة عصب هو المال ان شك وال . الدخل من المدرار
 شتى في الكويت ازدهار في أملنا فان ولذلك . فيها وتحكم االمور تاصية

 وكل يوم عن يوماً يزداد العربي الخليج في القيادية مكانته وتسلم الحياة مرافق
 لمصلحة خطاهم ويسدد العامة المصلحة في العاملين جيع الله يوفق إن أنشده ما

. مكان كل في العربي الشعب لمصلحة وشم الكويت في العربي الشعب

 موظفورن شؤونها يدير . البريطانية الماية تحت زالت فال البحرين اما

 اال حكامها وما . االنكليز بأمر يأتمرون بجرانيين موظفين وبعض انكليز
 انكليز ا ومسك به يتلهون القشور لهم تكت أصابعالمستعمرين. تحركبا دمى

 كات البحرين في وقعت التي االخيرة الحوادث ان ريب وال االمور بناصسية
 وقد شيناً االمر من يملك ال البحرين حاكم بأن ذكرته ما على قوياً دليالً

 وبين بينه عميقة فجوة يخاقوا ان االرهابية االعمال بتلك االنكليز استطاع

 ان قبل حينا منه وعي دون البحرين ٢حا ارتكبها مهزلة وآخر . شعبه
 احد يالفه لم أمر وهذا . عسكرياً حاكماً نفس يعين بأن مرسوماً يصدر

 من نفسه فنصب . البحرين في الفعلي الحاكم يكن لم بانه اعترف كانما . قط

. ! سخرية من لها فيا . الفعلي الحاكم بانه جديد

 . الخارجية الشؤون في اال عنها متقلص االنكليزي النفوذ فان قطر اما

 عليها تدخل ولم .. البالد شؤون يديرون الذين هم واسرته البالد وحاكم
 في الملحة الحاجة ها تتطلب تنظيات بعض اال اللهم الصحيحة االدارية النظم

 واالدارية المالية الشؤون في بالخبراء قطر حكومة وتستعين . السكرتارية

 لعربية الجموربة من االخص وعلى الشقيقة العربية االقطار من التعليم وشؤون
. الشرطة في وضباط واطباء فنيون بريطانيون موظفون فيها ويوجد المتحدة
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 تقوم ما مشكور عمل انه ربب وال ، العهد حديث فهو قطر في التعليم اما

 النتائج فان قيل وم^ما . التعليم نشر في جبار مج^ود من قطر معارف به
 من خروج ويعتبر التعلميم في المتأخر الشعب لمستوى بالنسبة حسنة ستكون

 وذشاط كدد تعمل التي هي الوزارةوحدها وهذه . كبرى نعمة النور الى الظلمة
 يكون يجبن شعب الي الروحي الغذاء ان ريب وال ، البالد مستوى رفع في

 فيخالل فانه قطر في يجري ما فعالً والعناية.وهذا االهتام ض االوفى المكان له
 الى بالنسبة طويلة مراحل التعليم حقل في قطر تقدمت االخيرة العشر السنوات
 اشخاص عثرة نحو فيها يوجد ال كان حينا ، ذلك قبل عليه ماكانت

. يقرأون ما يستوعبون

 طوالعيابالصراخ الوعي قسنا اذا اال اللهم .معدوم موف الوعيالسياسي اما

 تنشئة يتم لو العموم على انه اال . آخر شأن فذاك الهستيرية والهتافات الشارع في

 سيمشي شك وال فانه الصحيح القومي الوعي من مستوى على القطري الشعب

 طبيعة من اذ الحياة مجاالت شتى في والكويت اليحرين في عمومته ابناء مع
- تامة بعناية تعهد ما اذا كاءالذ في ومفرط ذكي انه االصيل القطري

 البعض بعضها مع ملةمتكا فحياتها السبعة عمارن ساحل امارات عن اما
 مستوىشعبيهما حيث من نوعاً والشارقة دبي امتازت ولو الحياة مجاالت شتى في

الحياة. مجاالت شتى في ملةمتكا شعوبها فإن اجاآل رلكن االجماعي

 للمظاهر الرتوش بعض ادخلت وان متأخر فبلي نظام السياسي فالوضع

 االجانب بيد االقتصادية لمرافقوا مهده في زال ال والتعليم .الخارجية
 متأخر الصحي والمستوى . والشارقة دبي في ااصليين السكان. من ندر ما اال

 يأكلورن فيا-اال الناس وكأن .الكلمة بمعنى معدوم االجماءي والمستوى
 عمأرات توجد انه اال اللهم الوسطى، القرون في يعيشون زالوا ال - ويلبسون

 اجانب لتجار المصلحة بدافع جاءت والشارقة دبي في مزوقة وبنايات ضخمة

.لالمراء ار
 السياسي ولمعتمد االنكليزية عمان لقوة عمان ساحل في الفعلي الحم
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 ذي بريطانيا بمصالح منها مساس ال التي الداخلية الشؤون اما االنكليزي
. لمشايخ كة مترو

: يلي ما واقترح ككل ، ألف I لنطقة أعود واآلن

 الكويت بضم العربي الخليج امارات بين فدرالي التحاد ميثاق وضع — ١

 لوضع الفترة تكون ان على بريطانيا قبل من إلمحمية االمارات وبقية المستقل
 وذلك ومبادئه. اسسه على االتفاق من سنوات خس بعد التنفيذ موضع تحاداال

والكويت. حصل كما النيابية للحياة االمارات تلك في العربي الشعب لتهيئة

 بالتعاون مذكورة ال االمارات حكام من األعلى تحاداال مجلس يتألف — ٢

 الجلس وهذا . السن ح-ب أو دورية رئاسته تكون ان على الشعب ممثلي مع

. العليا تحاداال دولة سياسة يرسم الذي هو

 ،بإلغاء تحاداال مبدأ على االتفاق يتم حالما يباشر ، أساسي كمبدأ - ٣

 . العربي الخليج لمنطقة البريطانية الحاية رالغاء الكويتية البريطانية االتفافية

 الخارجي التمثيل في مارات األ بقية عن ينوب ان لمستقلا الكويت الى ويوكل

 الدول احد لى وكل فيها تمثيل له ليس فيها،والتي القيلهتمثيل البلدان في
.البلدان تلك في االتحاد لتمثيل الشقيةة العربية

 تتخلى ان يجب العربي الخليج لمنطقة البربطانية الماية الغاء بعد - ٤
 مجلس انشاء في فوراً يباشر ان ويجب لمنطقةا تلك في التزاماها عن بريطانيا

 الجامعة في االعضاء والدول المذكورة مناالمارات العربي للخليج أعلى دفاع

 جيش لتكوين ، المتحدة العربية الجرورية ، السعودية ، العراق : العربية
 قدر االماراتكل فيها تساهم وجوية بجرية وقوة العربي الخليج لماية خاص

 المبادرة ويجب الثالثة. الكبرى العربية فيهاالدول وتسامم المالية،امكاناتها
 والمهورية اوروبا الى بعثات وارسال العربي األسطول تأسيس تنفيذ في الفعالة

 بريطانيا جالء بعد الخليج سيحمي الذي االسطواللبحري لقيادة المتحدة العربية
المنطقة. تلك عن
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 البحرين من كل في االصالحات اجراء في ، المبدئي االتفاق بعد يباشر — ٥

 مالعرفيةاالحكا فترفع . مستواه حسب كل العربي الخليج امارات وبقية وقطر
 الذي االمة لمجلس نواة يكون تأسيسي لجل انتخاات وتجري البحرين من

 العمل قانون تنفيذ ويعاد . سنوات مخمس المقررة االنتقال فترة بعد سيأتي

 الوقت نفس في قطر في ذلك يتم علىان نقاباتهم بتأسيس للعمال والساح والعمال

 اما . النواحي شتى من قطر رضع حسب مصغرة بطريقة المنوال نفس وعنى
 ع٠ يتعاون اسةشاري مجلس امارة كل في يتالف أن فأقترح السبعة االمارات

 الفترة وهذه . سنوات ثالث لمدة البالد في االصالحات اجراء في االمارة م حا

 التأسيسي اًنجلى مدة وتكون المجلسالتأسيسي لعضوية يؤهل من تجد ان كافية
 عمارن ساحل أمارات لجيع واحداً تأسيسياً مجلساً يكون ان وأقترح سنتين

 الف لكل عضو بالنسبة امارة لكل السكان ددد حسب فيه ألعضاءا ينتخب
 االنتقال فترة تجي، حتى . دبي امارة في أللفين وعضو الصغيرة االمارات في

 انخابات اجراء ليمكن النيابية الحياة يستوعب ان الشعب استطاع وقد

 نسبة حسب يكون والتمثيل كلها االمارات سكان يمثل لالمة مجلس لتكوين
 المقر يكون ان على التأسيسي المجلس اعضاء ءن اقتراحي في ذكرته كما السكان

 هي تكن لم ن وا ، دبي امارة في بعد ي: االمة مجلس و التأسيسي للجلس نم لدا ا
 وامكانات متاز وقعجغرافي٠ من دبي به تتمتع لما وذلك االتحاد لذلك الرئيسة
 ال هذا ان وطبيعي . آل—كام م ورم بد يقوموا ان االمة ألءضاء تسرل ، وافرة

 تلك في االدارية والشؤون العامة المرافق جميع بين التام التنسيق بعد اال يتم

. االمارات

جميع في التعلميم توحيد ، االتحاد مبدأ على االتفاق يتم حالما يباشر - ٦

 لكبرى الشالث االمارات وترعاه اه تتول مدروس ضمنمخطط االمارات
. العربية الجامعة مع بالتعاون

فنتين ذات العملة تكون ان واتترح ، العربي الخليج في العملة وحيد - ٧
 ياً دلةحال لمتبا ا الروبية قيمة يساري فالدرهم وغرش وبية ال يعادل ما اي درمم
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 ذات وللعملة . درهما تساوي غرش ومائة ، العربي الخليج امارات معظم في

 الروبية على الزمان قديم منذ اءتادوا الخليج في الناس فان . جمة فواند الفتتين
 كالدينار جديدة عملة تدخل فحينا المعروف سعرها بوجب حياتهم وكيفوا

 ارتباكاً ويخلق مضاعفاتكبيرة يولد فانه روبية عثرة ثالث يساوي الذي
 ثم . الدخل ومحدودي الفقيرة الطبقة من المستهلك ضحيته يكون اقتصادياً

 سواء والشعور االحساس حيث من ايضاً قيمتها لها نفسانة نظرة هناك ان

 يتبرع او عليهم ينفق من مع او واوالده عانلته مع المره بيت في ذاك كان
 شيئاً اعطي قد فانه درهم مائة او روبية مائة مبلغ المرء يعطى فعندما . لهم

 يعط لم انه يتصور دانير سبعة يعطي ظ حي انه اال ٤ عطيته للمعطي وقدر

 تجربة كانت انها بد وال وملموس واضح شي، وهذا . قدره من وانقص شيئاً
 سا وال ، الدينار الى ية الرو من ملةالع تحولت حينا الكويت لدعرا صعبة

 حاالً ارسع الكويت شب بان العلم مع هذا ، ذكرتها التي الكادحة للطبقة

 تالفي اردنا اذا اننا شم . العربي الخليج في العربي الشعب بقية من ماالً واوفر

 فان . العملة زات على معين امير صورة وضع من الرئيسية المتككة اثارة
 إلى ترمز ان يمكن كثيرة اش,؛* والبرية والبحرية النفطية ثروتنا من لدينا

 ، المخضر والسفح ، والجبل ، والنخيل ، النفط فهناك كله العربي الخليج
 ومكن العربي الخليج عن تعبر رموز هذه .كل الثسراعية السفينة ثم واللؤؤ

. النةدمية االوراق على لتطبع نشاء ما منها نختار ان

 من واالحتياطي الكويت ثراء فهناك : الخليج لملة المصرفية الضمانة اما

 الخليج المارات الدائم االحتياطي ثم لقطر واالحتياطي للبحرين الذهب
 للخليسج العملة ية مسؤول عن الهند تخلي بع-د بريطانيا لدى الموجود العربي
 انحاء سائر في ومحترمة ثابتة لعملة ذوباً دعاً قان كله هذا جمع فاذا العربي
العالم.

 لمدة مدروس مخطط ضمن خاص صندوق بتكوين فوراً المباشرة - ٨

 انعاش باسم استرليفي جنيه ماليين خسة عن سمالهراً يقل ال سنوات خس
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 عال، االشراف المؤسدة هذه مة٣م تكون . البدائي مستواه وزفع عمان ساحل

. المنطقة لتلك الرنيسية الشؤون

. خاصة عناية اليه يوجه ان ويجب االهم وهو التعليم

 المدن في كبيرة مستشفيات انشاء في بها االدهام ويجب : العامة الصحة

. واالرياف الةرى في وصفات ومست الرئيسية

 والنشرات ن لبحريوا الكويت من كل في االذاعة بواسطة : العام التوجيه

. عام ءربي وعي لخلق العام والتوجيه ثةيبه٠ال

 متوفرة ومياه خصبة اراضي المناطق تلك في فان : مادي االفت االنعاش
 وكذلك الوافر بالمحصول ألتت حديثة علمية دب بأسا استغاللها احسن لو

 كلحديد كثيرة ومعادن بشمن تذدر ال سمكية وثروة كبيرة حيوانية هناكثروة

 النفطية الثروة عدا هذا واالورانيوم والمزاييك الجرانيت وحجر والكبريت
 قبل من ألمنطقة لتلك مرسومة سياسة ب حسم ؛ بعد تستخرج م التي الهانلة

.االحتكارية البةرول شركات

 ، النواحي جميع من عمان ساحل انعاش صندوق لتكوين الملحة ودعوتي
 م ما للمنطقة نهائية سياسية تسوية تتم ان يمكن ال بانه ثبت اساس على تستند

 تأسس ا٠ فاذا . االحةب- والض،انة االقتصادي التكامل من نوع هناك يكن
 المستوى لرفع الحيوية المشاريع رعاية وتوى عمان ساحل انعاش صندوق

 سيجد شك ا ول فانه والصحي االجماعي المستوى رفع مع متمشياً االقتصادي
. الحياة مع للتجارب ومستعداً خالقاً شعباً

 فعالة اداة الى االمارات اتحاد سانر في البدو لتحويل المجرود بذل - ٩

 لهم العمل وتحبيب االعمال جميع في وتشغيلهم بتجنيدهم القومي الحقل في

 الىحضيرة ويدخلوا حياتهمالبدانية حتىي^جروا المغرية والوسانل الطرق بشتى
 ألتت استعملت لو فيا البدو هؤالء بين كبيرة طاقة وهناك . المتمدن الجتمع

 رهذأ . وغيرهم لهنود وا االيرانيين كياًءنالبال والستغني الوافر بالخير
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 العام للتوجيه خاص مكتب تكوين يجب بل وليلة يوم بين يتم ال بالطبع

 حتى بلهجاتهم معرفة وله وعاداتهم البدو بطبيعة ملم مثقف شباب الى يعهد
. قصيرة مرحلة في الشوط قطع يستطيعوا

)ب( الثانية املنطقة

 رؤوس في مسندم رأس من والساحل الداخل كله عمان اقليم من تتألف
. الم^رة بالد من حوت أم رأس الى الجبال

 بريطايا مع تربطها مسقط سلطنة ان للهيان الظاهر حسب المفروض
 في االوضاع اسوأ سةط٠ وضع ان الواقع ولكن ، يقولون كا تحالف معاهدة

 اي كحكم ووضعها طريقها عروف٠و بالمستةلة هي فال . العربي الخليج منطقة
 بمعنى محمية هي وال ، قانون ولها ، نظام ولها حكومة لها مستقلة سلطنة
 باستقاللها ونطالب ممية مسقط سلطنة ان حيث من الموضوع ولنأخذ . الكلمة

 نقر ارن يمكن ال انه صراحة بكل اقول فاني عمان عن اما . وتطورها
 الى الكبير االقليم ذلك وفقسم ،معينة فرضتماظروف التي الحالية التجزئة

 الذي ي العرب الشعب حقى في يغتفر ال كبير خطا وهذا . ومسقط عمان قسمين
 لعمارن تابعة سةط٠ تكون ان فاما . بديال االقليمية وحدته عن يرضى ال

 اتلميماً هناك ان نقول ان يجب الحقيقة وفي . مسقط لسلطنة ابع عمان او
 من حوت ام رأس حتى الجبال رؤوس سللة من ممتد عمان كبيراًيسمى

 الحالي الحكم بوجود نعترف ال وءمان مسقط سلطنة نةول وحينا . المهرة بالد
 أجل من تتجزأ ال ان يجب عان وان سلطنة هناك ان واقعي أمر ولكن

. عمان عن هو اآلن الشامل فحديثنا ، وامامة سلطنة كلمة

 يطلب اتحاد تكوين في الف منطقة بين المبدئي االتفاق يتم ان بعد — ١

 الماية إللغاء مقط وسلمطان عان امام من كل على الضغط الف اتحاد من
 من االقليم هذا يخرج ي عمان في الجذرية االصالحات واجراء البريطانية

 عنه ترضى انساني حكم الى ( االكليروسي والحكم ) الباي العتيق القبلي الحكم
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 البالد شؤون الدارة شعبية مجالس ايجاد يسمح وان االنسانية الشرانع
 . واحدة راية نحت كله عمان اقليم يوحد وان إلحكومة مع التام بالتعارن
 اعتبار كل فوق عمان اللميم مصلحة الغاية وكانت النيات صفت اذا واعتقد

. الجانبين بين التفاهم يتم ان بد ال

 االستقالل ومنح البريطانية الماية الغاء على بريطانيا موافقة بعد — ٢
 العربية الدول جامعة الى عمان اقليم بانضام فوراً شرةلمباا يجب. عمان القليم

 للخليج االعلى الدفاع مجاس عضوية الى واالنتساب المتحدة االم وعضوية

 االمكانيات لهامن لما الف منطقة الى كاله لخارجي بالتمثيل يوكل العربي
 على تقف ارن عمان دولة تستطيع حتى المضار هذا في الكثيرة والخبرات

. ة1كام مسؤولياتها وتتولى قدميها

 العربية والجامعة الف منطقة قبل من توصيات هناك تكون ان يجب — ٣
 الداخلية كلها عمان منطقة في الجذرية االصالحاتباجراء االسراع في

 ذلك بعد ويجري ، سنوات خس مدة االنتقال فترة واعطاء . والساحلية

 عليها يسير التي والطريقة الحكم نوع الختيار البالد انحاء سانر في حر ا-تفتاء
 يبقى ان العماني الشعب اختار فان العربية والجامعة الف منطقة اشراف تحت
 امر فذاك العربي الخليج اتحاد الى ينضم او شاء ما فليسمها دولته ضمن

٠ اليه متروك

 عمارن انعاش عان ساحل امارات انهاش مثروع يشمل ان يجب — ٤
 وحدتهم او اتحادهم تكوين على عمان وامام مسقط سلطان موافقة بعد كله

 مع هذا . فرضاً عليه فرضت التي عزلته من بموارده الغني االنلي هذا واخراج
 الغني الواسع القليما هذا الصالح القروض منح في الكبرى بالدول االستعانة

 الى سباقاً الماضي في العماني الشعب كان لقد . ونفطه ومعادنه رتربته بمياهه
 حلت التي المآسي ذكر بصدد هنا ولست . مكان كل في العروبة كدة رفع

 كتابي في باسهاب اليه سأتطرق موضوع فهذا العمانية وبالقضية عان بشعب

 وكل . اش شاء ان قريباً سيطبع الذي — السياسي ي العرب الخليج اريخ —
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 للشعب جميلة مشرقة لحياة جديدة بصفحة ونبدأ أردته ما يتم ان ارجوه الذي

.عمان في العربي

 الى تستند ال قومية دءوة العربي الخليج في االمارات التحاد دءوتي ان

 تكوين الى دءوت حينا اني على يشهد والش ، الضمير سوى احد من ايعاز
 الخليج ي تعماريف االس الوجود على القضاء ورغبة االخالص رائدي كان االتحاد

 وتحت بالدد من الخيرات تتدفق الذي الشعب لذلك مثلى حياة وايجاد ي العرب

. حال وضيق سغب في وهو رجليه

معول ظهورها فوق والماء الظما بقتلها البيداء في كالعيس

 استقالل اال هو ها وقطر للبحرين منحه ينوى الذي االستقالل ان شم

 تملك اراتلاالما تلك ن٠ امارة اي فان . العذاب وباطنه الرحة ظاهره مموه

 لو فا مهزلة تعتبر انها ريب وال خاص كيارن لها ويكون دولة مةومات

 من ظرف في دولة تكون ان للكويت جاز فان . القبيل هذا من شيء حصل
 المالية االمكانات من لديا لما وثبات بصبر االمتحان اجتازت وقد الظروف

 ان االمارات لهذه وخير . لقطر وال للبحرين ذلك يتم ان يجوز فال ااضخمة

 االعتداء من ويصوناا ومصالح^ا حريتها يكفل اخوي فدرالي اتحاد ضمن تنظم
. االستعمارية للطامع نهباً وتصبح مجزأة تكون ان من بدال االجني

 وح:ي يفاعتي منذ بها ادين التي ي بعقيدت اياني من بدافع ٤ فاني ولهذا
 اذيي الشعب لصالح االتحادات هذه ايجاد الى ادعو . مكان كل في قومي لبني

. مكان كل في العروبة ولصالح الخليج في

تي مقترحا ملخص

 الكويت يضم العرني الخليج امارات بين فدرالي التحاد ميثاق وضع - ١
 رأس ، القوين ام ، عجان ، الشارفة ، دبي ، ظبي ابو ، قطر ، البحرين

. ة الذنبير ، لخمة ا

 بالتعاون المذكورة االمارات امراء من االعلى تحاداال مجلس يتألف - ٢
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. العربي الخليج في العربي الشعب ممثلي مع

 للخليج البريطانية الحماية والغاه الكويتية البريطانية االتفاقية إلغاء - ٣

. العربية الدول جامعة بعضوية تحاداال والحاق . كله "لعربي

 تالمذكورة’ر اال مناتحاد . العربي الحليج لحماية عليا قيادة انشاء - ٤

 االعفا* الدول والسعودية، والعراق، المتحدة لعربية الجهورية من كل وعضوية

. العربية الجامعة في

 في شعبياً انتخاباً منتخبة تأسيسدة مجالس تأسيس في فوراً المباشرة - ه
 لبقية وتأسيسية سنوات ثالث لدة استشارية ونبداس وقطر البحرين من كل

 النيابية للمجالس نواة لتكون عمان ساحل امارات جميع تمثل نتقالاال فترة

٠ الدستورية الحياة الى االنتقال فترة وهي سنوات خس بعد ستأتي التي

 منطقة في التعلي توحيد تحاداال مبدأ على االتفاق يتم حالما يباشر - ٦

 ومندوب وقطر والبحرين الكويت من عليا لجنة اشراف تحت العربي الخليج

.العربية الجامعة من

العربي الخليج في العملة توحيد — ٧

. والداخل الساحل عان النعاش خاص صندوق تكوين — ٨

 مباشرة االقليم والحاق . تتجزأ ال وحدة ضمن عمان اقليم اتحاد - ٩

 اتحاد الى ممكناً ذلك كان اذا االنتقال فترة بعدم وضه العربية الجامعة بعضوية

العربي. الخليج امارات

 ليكون عمان اقليم في شعبياً انتخاباً منتخباً تأسيسي مجلس ايجاد -١٠
. االنتقال فترة بعد سياتي الذي النيابي للمجلس نراة

 هل . االقتراح هذا تحقيق، الى السبيل كيف الناس من الكثير يتساءل ربما
تريدها.؟ التي بالسهولة نفوذها عن وتتخلى النوع هذا من باتحاد بريطانيا تقبل

 االقتراح هذا البريطانية الماية تحت زالوا ال الذين الخليج اعرام يةبل هل

؟؟ . العربية الجامعة عضوية ضمن اتحادهم يكون ان ويقبلون
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 بقاءه أن يعتقد معظمهم ان وخصوصاً لهؤالء ستعطى ااقي الضانات واين

؟؟٠ بريطانيا ببقاء مرهون

 حسب اتحاد يتكون ان القائم نظامها حسب السعودية ستوافق هل
 العربية الجامعة في عضو هي كانت ولو حتى . الدمقراطية الدستورية االنظمة

؟ الخليج عن الدفاع في وعضو

 الجامعة ام ، فعال كعضو الكويت االقتراح هذا لتنفيذ يدءو الذي من
 الشعبية القوى تفرضه ام ? المستقلة العربية للدول عربية كمنظمة العربية

؟؟ . الثورية بطرقها المنطقة في التحررة

 المعنية اإلطراف كانت اذا جمة صعوبة سيواجه االقتراح هذا ان ريب ال
 إلى واخيراً إوالً موكول وهو . المستقبل من والخوف الرببة نظرة اليه تنظر

 الوحيد الحل بان قناعة عن اعتبروه اذا المناطق -كام الشأن اصحاب موافقة

 كل ات من اكثر ضمان واي . اآلن فيه يعيشون الذي المائع وضعهم النقاذ
 ضمن االمارة تؤون ادارة في شعبه مع يتعاون امارته على رنيساً يصبح امير

 تحقيق الجل سيوضع الذي الميثاق حسب االمارات بقية مع التام التعاون
. التنفيذ موضع ووضعه تحاداال

 انهاليت اااألمر طرفاًفي الواقع بجكم اآلن تكن وانبريطانيااما

 المنطقة حكام رغب اذا منه التخلص يمكن ال الذي الثفل ذا القوي الطرف
 ي تحاداال هذا بفائدة االمارات حكام لقناعة اوالً متروك وهذا .ذلك

 الزاخرة الطبيعية المواد وتنمية مستواها ورفع ، بالمنطقة المحدقة االخطار
 لفنيةوا مادبة ال الوسائل توفر لعدم منها يستفاد ال معطلة زالت ال التي بغناها

 القناع معقوالً حالً نجد كنا اذا هذا . لتنميتها الضروربة الوسائل من وغيرها

 راالخطا لدي م۴وجعكدت اتحادتم عن تجم الق ازة االرانن لحكام اولنك
 لحاكمها ما الكويت دولة المبادأة انتتولى جب وي مناطقهم. ءن والقادمة الحالية

 مواحةرا تجلة من له وما االمارات حكام جميع لدى مرموق مركز من الصااح
 فيه يعرض تمهيدي مؤتمر عقد الى فيدعو . كلها المنطقة في العربي الشعب من

٢٨



 عدم في القناعهم الكافية والضمافات االتحاد فوائد عن يةال ان يمكن ما جميع

 كل مستوى لرفع الشعب مع التعاون بل . اماراتهم في وجودهم بشرعية المس
 فأن الحال وبطبيعة منها. كال تناسب الى و|لظروف االمكانيات حسب ادارة

 الدول ويمثل العربية الجامعة يمشل من اليه يدعى ان بد ال كبذا مؤتمراً

 العربية والمملكة العراقية الجرورية المتحدة العربية المرورية الثالث العربية
 وهي تحاداال من النوع هذا ايجاد في تمانع السعودية ان اما . السعودية

 قيام من هو السعودية تخافه الذي الخوف ان . اعتقد فال فيه عامل عضو

 ينشد بل القبيل هذا من خطة لديه ليست االتحاد وهذا ا لمم معل يقوض اتحاد
 ان ثم . مستواه ورفع بيده لالخذ الكبيرة العربية الدول اثقائه مساندة
 تحذو ان للسعودية وسيلة سيكون الخليج امارات اتحاد في الدستوري النظام

 االمارات اتحاد في سيحصل كا منتخبة تأسيسية جمعية وتؤسس الحذر نفس
 واجراء البالد الدستورفي لسن سنوات ثالث ولتكن لها مناسبة تراها الفي للمدة

 في سيتم وحتمي طبيعي أمر وهذا . السعودية للبالد االمة لجلس انتخابات

 من للمخاوف مبرر أي هناك أجد وال . االمارات اتحاد في سيتم كا السعودية

 وال االشقاء االخوة بين يقام اتحاد أي وجه في السعودية الحكومة وقوف
 بضرورة االمارأت حكام يقتنع ولم اش سمح ال فاذا . ابداً لمصالحها يتعرض

 في التحررية للقوى مؤتمر عقد من مفر هناك فليس . المقترح تحاداال هذا ايجاد
 العربية الدول وعلى الهدف هذا تحقيق أجل من نضالها وتوحيد كلها المنطقة

 القوى تصرف تحت االمكانيات كل وتضع المؤتمر هذا مثل تتبنى ان المتحررة
 لم ما خطير ظرف المنطقة تلك شعوب به تمر الذي الظرف وان . النضالتة
 ستكون واال واحدة راية تحت يجمعه الوسائل من وسيلة بأي االمر يتدارك

. بالل والعياذ سينة العاقبة

 فعسى ، العربي للخليج العملية الحلول عن اكتبه ان لي عن ما هذا
 ان بريطانيا وعسى سواء على كلمتهم يجمعوا ان االمارات تلك في المسؤولون

. العربي العالم من الحيوي الجزء لذلك المصير تقرير بمبدأ وتقر ترءوي
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إلعورةمنثقأف^ييا

 أن بعد البحرين وطني الى افريقيا شرق من عدت ١٩٤٨ عام منتصف في
 الخسائر أثر الجمة المتاعب فيها القيت منطقة في بقائي من جدوى أال رأيت

 الطاله االرباح نشوة بعد ٦تلمذالىءؤ لمصائب أخذت حيث بها منيت التي ديةلماا
 طرأت ، أعوام أربعة طيلة غرتفي اي والسعادة ، الحرب ابان اكتسبتها القي

 كنت الذين التجار احد ذصحني عندما : كبرى أهمية ذات حوادث بعدها
 المخابرات أخذت ان بعد .. زنجبار اغادر بأن التجارة في معهم أنتغل

 االجتماعات في القيها كنت التي الماسية ألخطب اثر على تالحقني البريطانية
 حماريه ت1الفول ومناوأة لذبيحة فلسطين السالملتأييد ودار زنجبار في الشعبية

 أمريكاوبربطانيا سفن بقاطعة ومطاري )اسرائيل( المسمى المسخ خلقت التي

 مني يطلب ان قبل البالد مغادرة األفضل من أن فرأيت . وبضانعهم وفرنسا

 بمباي ثم ممباما الى زنجبار وغادرت عليه اءتزمت ما نفذت وفعال رسمياً ذلك

. البحرين الى هناك ومن

 زنجبار في الحاشدة االهير في خطابي ألقيت لما انني سبةالمنا بهذه واذكر

 لي قال يها الغربية الدول واعتراف ( اسرانيل ) السمى المسخ خلق بناسبة
 مات قد هتلر ان أتصور كنت : االجتماع حاضراً وكان االنكليز كبار أحد
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 : هدوء بكل أضاف شم .. شخصك في جديد من بهث أنه لي يظهر ولكن
 تذكرها القي السبعة الدول ان . األوان فوات قبل عدتهم أعدوا قومك ليت

 ! ية البريطان االستخبارات في عاديون موظفون يحركها دمى سبع إا ليست
 بكم يطول فقد يدري ومن ايديكم من ضاعت فلسطين ان ي صدية يا لك أفول

 وتصبحوا بالدم في األوضاع وتتغير معجزة تحدث م ما ، السترجاعها األمد
 عن وستسمع ااصراخ من جدوى فال اآلن اما . الشرعيين أصحابها ذلك بعد

 ،إالزتكلهزي له ق ما تم لقد وفعاًل، لقوة. ب علىالعرب فرضت اسرائيل بأن قريب
. االمور ببواطن عليم ألنه

 القنصلية من مرور تذكرة أسفاري طيلة أمل كنت العهد ذلك ابان

 مع نزحت حين ١٩٣٣ عام الى ذلك ويعود قطر رعايا من بصفتي البريطانية

 البحرين، في تملك ما كل افقدتها مالية بنكسة اصيبت أن بعد قطر الى عائلي

 تلك خالل قطر في راألجداد االباء موطن الى تعود ان إا لها يبق فلم
 لي تصلح ان يمكن ال قطر ان وجدت الحرب قبل ما أعوام .. األعوام

 ذلك بعد والدي ولحقني اللؤلؤ تجارة أمتبن وأخذت دبي الى فسافرت

 واذكر ، ودبي ، الشارقة من شباب مع نشاطي ازاول أخذت انني واذكر

 ( العصافير صوت ) سميناها باليد نكتبها كنا يومية نشرة اصدرنا اننا كيف

 البريطاني االستعمار ونهاجم الذع باسلوب المحلية االوضاع فيها ننتقد وكنا
 وهو ارزوفي عبدالرزاق السيد عين حين ، الشارقة في اقدامه يثبت بدأ الذي

 ذلك في الرجل هذا وكان عمان لساحل سياسياً ضابطاً ليكون الجنسية كويقي

 مدمرة اية من اقوى وحده وكان البريطاني االستعمار عبيد من عبداً الحين
 وأمات . عان ساحل في مشيناً دوراً لعب وقد . الحين ذلك في حربية
 ساحل امارات معظم تأث أججها والتي المنطقة تلك في المتوثبة القومية الروح

 الجلس تكوين انتجت التي الروح تلك ، استقالله بعد العراق بوثبة عمان

 ولم البقاء لها تم لو مم تنجح كادت صرفة عربية سياسة وانتهاج التشمريعي

، عليها ويقضوا جانب كل من واعوانها والرجعية المستعمر عليها يتألب
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 من والشعوبي االستعماري النفوذ لتقلص اطول عر المجلس لذلك قدر ولو
 الرجعية الحكومات باموال تمكن عبدالرزات السيد ولكن . ساحلعمان

 انيخدع مهدها في النامية الوثبة على والقضاء الدسائس لحبك تدفع كانت التي

 ظنوا حتى حرير من فراش على ينامون ويدعهم وجاعته مكتوم بن مانع
 . يحسبوا لم حيث من الضربة جاءتهم ان إلى االنكليز من مأمن في انهم

 اال المفجعة الحوادث تحدث ان قبل ١٩٣٨ عام في نبهتهم انني الشه ويعلم
 لالطاحة يدبرونه امراً وتساهلهم اغاضتهم وراء الن باالنكليز ينخدعوا

 انه رجةلىدا بنفسه يعتد ما كثيراً كان الل رحمه مانعاً ولكن . ورفاقه بمانع

. وحدد االنكليز محاربة بامكانه ان يقول كان

 وامنيتنا.. املنا كان وكم . مهده في وهو ضيعقضيعلىذلكالر لقد نعم
 ، بعد فيما البحرين حذوهما وتحذو الكويت مع متآزرة دبي تمضي ان

 لحباة نواة تكرن حتى الشعب بصالح مؤمنة قيادة تحت ها أم تجمع عندما

 إبان العراق مع العربي الخليج امارات التحاد وبدابة : كلها للمنطقة افضل

 والرجعية المستعمر لصالح وحولها واعوانه السعيد نوري عليها قضى التي نهضته
. العربية المنطقة في

 ذلك في االمارتين كال على والحضاري العلمي البحرين تقدم من وبالرغم
 الصف ووحدة الكلمة جمع يمكنهم شعبيين قادة الى توفق لم انها اال ، الوقت

 الحواجز يزيل اتحاد اطار ضمن ودبي الكويت في عمومتهم ابناء مع نضاملال
 البحرين في قامت التي الحركة تكن م اذ . واذابه المستعمر صنعها التي
 شخصية مصالح ذات كانت انما اجماعي، او وطني ذاتطابع ١٩٣٨ عام في

 للصالح يعماون انهم منهم ظناً رراءهم العال اندفع موتور نفر بها قام
 بن علي امثال الحركة تلك وراء من يريد ماذاكان للعيان اتضح وقد . العام

 ولو النجاح الحركة لتلك يكتب لم ولهذا االنتهازيين من وغيره الفاضل خليفة
 مجلس تأسيس من االمارتين شعب تمكن اذ ودبي الكويت في حصل < مؤقتاً

من المتحمسين قبل من الالعقلي االندفاع أن لوال البالد دفة وادارة تسريعي
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 ومم االنكليز رأى حي:ا الحركة تلك على قضى البلدين في التنظيم على المشرفين
 باستعال االمارتين حكام فأمروا عليها يقضوا ان العليا والكلمة الشان اصحاب

 المطقة في تستثري الرجعية وعادت الجلسين امر من ماكان وكان العنف
..٠ هذا يومنا الى االنكليز حراب تساندها

 ساحل في اقامته طيلة فاحشاً ثراء اثرى الذي الرزاق عبد للسيد ونعود
 غرضهم استنفدوا ان بعد االنككيز بعدفعزله فيا منه انتةم اظ ولكن ، عمان
 الى سارعوا الذين وتجارها الكويت شعب اريحية ولوال ثروته كل وخسر منه

 وشدوا فساءدوه علىمواطنيهم غيورون والكويتيون كويتي انه بحكم مساندته
 الكثيرين شان معدماً اً فقير اليوم الصبح فقده الذي بعض استرجع حفى ازره

 والمحمرة. شهر بو وفي البحرين في لهم اذناباً االنكيز استعملهم الذين االيرانيين من
 حكومة أن لو حبذا ويا , االردن في الكويت يمثل اآلن انه المؤسف ومن

. الرزاق عبد السيد امثال عن تستغفي الكويت

دي من الغر

 رأس ة لضاً بالذسبة ثروتي نماء ال الصالحة االرض ليست دبي ان وجدت لما

 الشراعية السفن بواسطة افريقيسا شرق الى ال-فر في والدي استأذنت المال
 شراعية سفينة صاحب مع ذلك على واتفقت ، الفكرة تلك على فوافقفي
 فاتفقت . روبية تسعمائة هو معي كان الذي وكل طناً خسين حمولتها صغيرة

 من فيها اشحن زنجبار ميناء الى امرتي تحت السفينة تكون ان على معه

 وابيع زنجبار الى طريقي الموانىءفي من ميناء اي الى واتوجه اشاء ما البضانع
 وكنت ، روبية وخ^انة الف زنجبار في له ادفع ان مقابل ذلك كل واشتري
 ذلك في فالروبية االشياء لرخص بالنسبة قيمتها لها الوقت ذلك في الروبية

. هذا وقتنا في روبيات عثر تعادل الزمن

 ميناء الى وتوجهت . ١٩٣٤ عام نهاية في ذلك وكن دبي ميناء من ابجرت
 تمر اشتريت وهناك . وعمان مسقط لسطنة التابع الباطنة ساحل في الخابورة
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 ذلك بعد ثم ، افريقيا اسواق في رانج الممتاز التمر من نوع وهو ٩ الفرض »
 توجها شم قصيرة مدة هناك ومكثنا السفينة صاحب موطن صور الى توجهت

 االيطالي للصومال مينساء اول وهو حافون الى ثم سقطرة الى طريقنا في
 لحرب نفسها تعد لبا ايطا حكومة كانت ارن وصادف ، افريقيا نحو المتجه

 حام بيد رالمعيشية الحيوية المرافق جميع وكانت الوقت ذلك في الحبشة

 سفينقي وكانت وغيره تمر من معي كانت لتي البضائع مفيجميع فاشترى المنطقة
 اخذ اذ عنها نتج طانلة اراحاً وربحت ، يقولون كا الموسم تفتح سفينة اول

 ربجت انفي ويعلم رأسمالها يعلم وهو االرباح تلك على يحسدني السفينة صاحب

 ميناء الى جاء ايام بثالثة مكوننا وبعد . روبية الف عشر خمسة حوالي
 كبيرة سفينة في الكويت من القطامي عيسى بن الوهاب عبد السيد ، حافون ٠

 التمرليشحن يبيع ان يربد وكان بالتمر. مشحونة وكانت طن اربعمانة حمولتها
 سفينفي تسع ما قدر بصرياً تمراً منه فاشتريت ، وزنجبار مباسا الى ملحاً

 الصومالي الساحل من هوبيا في لتمر بعت وهناك الصغيرة الموانى الى وتوجهت
 مقديشو الى ذلك بعد وتوجرت ذلك وغير وسمناً جلوداً هناك من واشتريت

 مقديشو في وصرفتها حافون في االقشة من بعضاً اشتريت كنت اني وصادف
 رأساً وتوجهت أخرى واشياء سمناً مقديشو من واشتريت ، وغيرها الجلود مع

 ربحت أنني لي تبين الرحلة تلك حصيلة من حسابي وبعد فوصلتها زنجبار الى
روبية. تسعمائة وهو لرأسمالي بالنسبة كثير شيء وهذا روبية الف ٢٥ حوالي

 جاء اذ هناك الى في سبق قد والدي رجدت حتى زنجبار وصلت ان وما
٠ وصرفا البضائع بعض معه وجلب الهند من

 لىميناءا دبي ميناء من الوقت نفس في الممتعة الشاقة الرحلة هذه استغرقت
 فيها ربجت وقد ونصف شبر حوالي ذكرتها التي البلدان بتلك ماراً زنجبار

.الطائلة األرباح هذه

! والنحس نب المصا

 في تبقى ان النروة لهذه يشأ لم مكان كل في يالحقفي الذي النحس ان اال



 سفينة الستأجر روبية الف ٢ خسة حوالي لي وترك والدي أخذها فقد يدي

. الباقية المبالغ هو وأخذ الخليج الى ا٠٠ واتوجه بضائع واشتري

 بضانع اشتريت أن بعد زنجبار من أبجرت . تالحقفي المصائب واخذت

 واشتريت البضائع بعض فيها وبعت ثانية مرة مقديشو على بها كتيرة،وعرجت
 با بأس ال بأرباح وبعتها المكالوالشحر الى ب توجهت شم أخرى بضائع

 الذيتدهن السمك زيت لشراء المهرة بالد من سيحوت الى ذلك بعد وتوجهت
 بالربح مغرية أسعاره وكانت للحيوانات الجفف والسمك الشراعبة السفن به

 الريح هبت شيء كل شحن لنا تم ارن وبعد . الخليج منطقة في
 الكبير الصاري تحطم ان النتيجة وكانت الوقت ذلك في المتوقعة العاصفة

 وظللنا ، البحر في البضائع جميع نقذف ان اضطرا بخرق السفينة واصيبت
 والتعمب االعياء من حال على ونحن مسقط وصلنا حتى ايام عشرة الغرق نكافح

 فضة ريال آالف ثالنة اال الدراهم من لدي يكن ولم انسان يتصوره ال
 انزل ان على بااللفين واحتفظت الفاً السفينة لصاحب سلمت ( تريزا ماري )

. جديد من مسقط

«مطرح » يف مؤقتة اقامة

 لي مقراً — مسقط بعد الثانية التجارية المدينة وهي - مطرح اتخذت

 الحيدر ) الهندية الجالية من ومعظمهم بشبايها واختلط احوالها ادرس واخذت
 رياضي ادبي فاد تأسيس الى ارشدتهم وقد الشيعة طائفة الى وينتمون ( ابادية

 للنادي مجلساداري اول انتدابات على واشرفت االساسي القانرن لهم وكذبت

 ، للبرد الكامل مثل قيمة كتب وهي معي كانت التي الكتب كل واعطيتهم
 للدكتوراالربعاء وحديث ،عقيل الن مالك ابن الفية مع للقالي، واألمالي

 لرفائيل المعاصرون العراق وشعراء ، للعقاد والحياة الكتب ربين ، حين طه

 خمسة حوالي وكانت االن اذكرها ال القي الكتب امهات من وغيرها ، بطي
. كتاباً وعثرين
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 االخضر؛ والجبل الباطنة وساحل مطرح بين التجاري عملي ازارل اخذت
 الى لحنيني للعودة اضطررت ثم شبور ستة حوالي المنوال هذا على ومكثت

 مفي والدي اخذها التي الدرامم مصير عن شيئاً اعرف اكن ولم وعائلتي والدتي
 عشرة بجوالي تقدر ثروة لي اكون ان استطعت الستة الشرور هذه خالل في

 دبي في ألبيعما مسقط من بضائع اشتري ان االحسن من فرأيت روبية آالف

 الومي ان اسمع فكنت البضائع تلك باصناف الوقت ذلك في خبيراً اكن ولم

 ظي البي ابعة سفينة فاستأجرت هناك رائجة سوق لهما والتنباك المجفف

 ابي في البضاعة انزنا نوفق لم فاذا دبي على نعرج ان صاحبها على واتنرطت
 حطب وهو والجندل رالتنباك المجفف باللومي السفينة وشحنت . ظي

 لعدم يوماً عثر خسة استغرقت رحلة بعد دبي الى ورصلت ( المنكروف )
 ليس اللومي ان اذ بضاءي يشتري من اجد ولم ، للسفينة المسيرة الرياح وجود
 كميات منه موجود والجندل الجيد بالنوع ليس التنباك وكذلك الجيد بالنوع
 شت لبيعهاومك محال لي وفتحت بضائعي وانزلت ظي ابي الى توجهت لهذا كبيرة
 . سناً في٠ اكبر وهو اش عبد اخي جاء االثناء هذه وفي . شور حوالي هناك
 شحنت رغبته عند ونزوالً كلهسا بضائعي مع بالعودة علي ليلح والدي بعثه

 ة الشاة المضنية السفرة تلك من ورجعت . قطر الى وارسلتا بضائع من لدي ما

اتخا ال بدر بإ وكاوما ) البدئ صقر وافريذيل دبي ث ا بل عام وكفي

،الوطن الى عودة

 التي البلدة البحرينوهي الى الرجوع فرأيت أرضها سعة على قطر بي ضاقت
 . بي ويأنسون يهم نس ٢ إلذين الدراسة وزمال، اصدقائي لوجود فبها أرتاح

 فيدوائر عليها اتحصل فلم وظيفة ءن وفتشت ١٩٣٦ عام البحرين الى ورجعت
 ان فاضطررت ذلك علي حرم قد البحرين حكومة مستشار ألن |لحكومة

 شهرياً روبية واربعين خمسة قدره براتب البحرين نفط شركة في فراشاً اشتغل
 كل ان - الطالع حسن يصادفني مرة اول وهذا ، الحظ حسن من وصادف
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 ويعرفون اصدقاني هم للشركة الرنيسي المركز في يشتغلون الذينكانوا ااشباب

 الدانرة كتبة رنيس مع رتبوا ثم بعنايتهم فحاطوني عائاتي ومكانة مكانتي
 التولى باالنكليزية الشركة تصدرها التي للبيافات مترجماً يعينفي ان الشخصية

 الوقت ذلك في وكان الضعف الى تي را زيد ر٢ع ا ثالئة وبعد بالعربية ترجمتم!
 بدأت الشركة في مركزي وثبت نفسي وطدت وحينا . به يستهان ال مبلغاً

 شركة منطقة في رياضياً ادبياً ذباً ئ فأسست واألدبي السياسي نشاطي ازاول

 هذا لقي وقد الشركة في يشتغلون كانوا الذين الشبان من نخبة مع النفط
 رفضت ولكنالشركة ين البحر حكومة مستشار من الشديدة المعارضة النادي

 وفد . انا رأسهم وعلى عليه المشرفين حولخطورة ومزاءمه احتجاجه كل
 حينا ١٩٣٨ فيعام العمالية ال^ركة ونظم بعد فيا أفعال درراً النادي هذا لعب

- االستعمارية بلكريف سياسة من اشده على التذمر كان

: جديدة مصانب

 جديد: من الي النحس عاد الشركة في تمركزي على اشرر ثارية مضي بعد
 مؤلمة ما-اة في آلكبر ا أخي بوفاة االليمة والفاجعة الكبرى الطامة جاءت فقد

 قد والنار اال الن رحمه اخي يخرج ولم قطر في للبنزين مخزن في احترق اذ
 وجود ولعدم قطر في األولية االسعافات. وجود ولعدم ، جسمه كل التبمت

 سبعة بعد اال البحرين يصل ولم بجسمه القروح فتكت الوقت دلك في مستشفى
 في وهو ان فتوفاء انقاذه البحرين في األطبا، يستطع ولم الحادث من أيام

 لم انه بالذكر والجدير . ووطنية وعياً انشباب خيرة من وكان الشباب ريعان
 بجراني له صديق مع الصداقة بدافع اال الليل في الجنزين مستودع الى يذهب

 االمريكية الجامعة في له زميالً وكان البريطاي الطيران سالح لدى موظفاً كان
 فمات به متربصاً القضاء فكان لمستودعا في جودالمو جرد في يساعده ان فاحب

. الوفاء ضحية الشه رحمه فذهب صديقه ونجا هو

:قطر يف وظينة
 البحرين في وظيفتي ترك الى فاضطررت لي.. بالنسبة ثقيالً العبء اصبح
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االليم. مصابهم في الواسيوم العائلة افراد من بالفرب الكون قطر الى والتوجه
 مادة ندره براتب قطر نفط ة5 شر لدى ترظهت حتى وقت علي يمض لم

 وظفت .. الناس من كثير لعاب له يسيل مغريا الراتب هذا وكن ، روبية
 في استطعت وقد حينذاك االنكليزية باللغة معرفتي ضحالة من بالرغم كترجم
 وكنت راتي وزيد اكركة في هاما مركزا اشغل ارن سنوات ثالث خالل

 مرندس اشراف تحست والعمال العمل شؤون دائرة الترجمة الى باالضافة اتولى

 يلهااعما عطلت حين سخية مكافأة الشركة قبل من كوفنت ازني حتى اجني
 الى الشركة واضطرت الحرب اليابان اعلنت عندما — ١٩٤١ عام اوائل
.اعالها تعطيل

مباسا ثم دبي نجاحفي
 محل عنده وكان ، دبي في بوالدي التحقت عمالها ! الشركة تعطيل بعد

 ان على معه واتفقت . الخيمة رأس في فكان عائلته مع اقامته محل اما صغير

 الوقت ذلك في يملك ما مجموع وكارن لديه ما كل ويسلمني االعمال في نشترك
. الخرب اليام بالنسبة بسيط مبلغ وهو روبية الف عشر ستة حوالي

 الى النروة بلغت شيور اربعة ظرف وفي واسع نطاق على اشتغل بدأت

 احدى في مركزي اجعل ان والدي على فاقترحت روبية الف وسبعين خمسة
 للخليج البضائع ارسال عملمية التولى زنجبار او مباسا في افريقيا شرق موانى،

 األمرفاذا اول المسألة اختبر ان اساس على فوافق ، شركاء لنا نوجد ان على

 والكويت البحرين في بأصدقائنا نتصل أن يكننا ذلك عند عمايتنا في نجحنا

. معهم شركة لتأسيس والبصرة

 حجمولته-ا سفينة اشتريت هناك ومن . . الباطنة ساحل الى سفرتي بدأت

 واستأجرت مسقط الى توجهت ثم اخريين سفينتين ت واستأجر طناً خمسين
 بجوعاا.ذن فاصبح أخريين فاستاجرتسفينتين صور الى وتوجمت ثالثة سفينة

 وغيرها والسمك بالتمر شحنتما ، بي خاصة وسفينة مستأجرة خسة معي التي
 . زةمتا بأرباح معي القي البضائع وبعت رأساً ممباسا الى وتوجهت البضائع من
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 وبدأنا الرحلة في معي اشتركوا الذين عمي والوالد لي محال واستاجرت

 االخرى السفن على البضاعة ونبيع السوق من نثتري ممبا-ا داخل في نشتغل
. . طائلة ارباحاً فكونا ، الراسة

 بالبضائعالسفن تلك نشحن ان علينا كان للرجوع،كما ذستعد ان علينا كان

 والنارجيل السمسم وزيت والسمن الطيبة دوالموا والشاي كالسكر المرغوبة
 الجنود يبيعها متوفرة وكانت والذخيرة والسالح والمرجرين الفستق وزيت

 تدر وكانت ري المشت يريده الذي المكان الى وبوصلونها بأنفسم البريطانيون

. وايران عمان ساحل في كبيرة ارباحاً

 بالشراكة معهم اتفقنا رلتجار لنا معظمها شراعية سفينة عثرة اثنتا ابجرت

 عامساًمريحاً وكان .ارسلناهااليها القي الموانى، الى بالسالمة السفن ووصلت
 اسفاري في الجو واتخذت الشراعية بالسفن السفر عن اعدل أن الى دعاني مما

 ١٩٤٨عام الى ١٩٤٢ عام منذ ممباسا الى بم نيوري الى القاهرة الى البحرين من
 تنجانيقا ثم يركندا ثم جويا الى كوسي من النهري الزورق طريق عن وتارة
 دوالب دار وقد ١٩٤٨ عام كان حتى . السالم دار او ممباسا الى ذلك وبعد
 بالنكبة فاصيبوا مغامراتهم وواصلوا الحرب ابان المتخمين من كثير على الزمن

 فقدوا الذين من وكنت ثراهم على محافظين فبقوا بالغنيمة ارتضوا الذين اما

. اليسير النزر عدا ما شيء كل

البحرين.. مشاىل

 شي، اول وكان ١٩٤٨ عام منتصف في ذكرت ك البحرين الى عدت
 وفمآل بجرانياً سفر جواز باعطاني طالبت ان مباشرة رجوعي بعد فعلته

 وكن البحرين حكومة مستشار قبل من الشديدة المعارضة رغم اعطيت

 معروفة وعائلقي مجراني انني بججة الجواز اعطاني على البحرين حاكم اصرار
 من الحكومية الدرانر في المسئولين جميع شهد وفد البحرين في القدم منذ

. البحرين في ومولود بجراني بأني ومحكة وشرطة إداريين



 االجماءي نشاطي اواصل بدأت البحرانية جنسيقي اعطيت حينا

 عقبات واعترضتفي افلح؛ فلم الوطنية االندية اوحد ان حاولت .. والسياسي

 تلك ادارة مجالس على واالقليمية الطاب العناصر لتغلب وذلك ..جمة

 يريد لمن يده وبمد القومي الطابع يحمل الذي العروبة نادي عدا ما االندية
 قرأت حين كثيراً ضحكت ولقد والعربي الوطني الصعيدين على معه االلتقاء

 فادي بأن زعم حينا صبحي عمود احمد تأليف ايران ودعوة البحرين كتاب

 سنوات ثالث مدة البحرين في المؤلف هذا وجود من وبالرغم للشيعة العروبة
 إلحقودين السنيين الطائفيين من معينة يجماعة اال يختلط لم لي يظهر ما على فانه
 كان العروبة فادي ان لوجد المؤلف صاحبنا تمعن ولو .. العروبة ادي على

. واالقليمية الطانفبة عن البعد كل بعيداً

. . للصحافة دار تأسيس

 البالد في المثقفة الطبقة أفراد بين تحاداال من نوع ايجاد في فشلت حي:ا

 واقترحت بيتي في منهم نخبة استدعيت ، الحال في نفذتها فكرة لدي انبثقت
 حتى وأدبياً مادياً الشبان هؤال، فيها يسامم للصحافة دار تأسيس عليهم

 اقتراحي على الميع فوافق العربي إلخليج في مرموقة صحافة لدار نواة تكون
 ا رقررن ( البحرين صوت دار ) باسم الليلة تلك في المذكورة الشركة راسسنا
 البحرانية الصحافة لدار نواة لتكون ( البحرين صوت ) باسم مجلة اصدار

 لرفع اعضاء اربعة من لجنة وعينت تأسيسها على مبدئياً الجتمعون وافق التي
 متتالية اجتاعات في مضت ايام عدة وبعد المؤسسين جمعية الى توصياتها

: التالية بالقرارات االربعة لجنة خرجت

 الجالت طبع وسائل توفر وعدم الدائمين المحررين وجود لتعذر — ١

 مجلة اصدار االفضل انمن اللجنة تقترح البحرين في الوطنية بالمطابع والصحف
 محلت ) وتسمى محلياً لطبعها الوسائل تتوفر رينما بيررت في تطبع شررية

. ( البحرين صوت

٤١



 جمعية قبل من المساهمين بين من التحرير هينة تنتخب ان يحب — ٢

 على . والقومي الوطني المخطط ضمن العمل حرية لهم يوكل ان على المساهمين
 رينما مكافاة او أجر من مقال دون يا٠ًقو عالً التحرير هيئة مساهمة تعتبر ان

 المكافأة نوع تعيين من تمكنها التي المالية االمكانات الدار لدى تصبح

فيحينه..

 شبه او كان رسمياً لمجلةا باسم ينطق ان المساهمين من ألي يجوز ا -٣

 على المجلة ملتزمات شتى ءن المسؤولون هم الجلة وسكرتير التحرير فهنة رسمي
. الثعي او الرسمي الصعيد

 من كآل وعينوا باالجماع اللجنة مقترحات على المسامين جمعية وافقت

 العزيز وعبد ، الجشي وحسن ، التاجر وعلي ، <ل حسن ابراهيم االساتذة
 ح-ن مد السيد وعين . لمجلةإ تحرير اسرة من وأنا ، المردى ومحمود ، شمالن
 والسادة للمحاسبة الساعي سف ويو فخرو ابراهيم والسيدان للصندوقى أميناً

 وكرن والنشر للدءاية ريف بلك جيمس الشيراوي الجابر احمد كانو عدان
. ١٩٤٩ذلكفينهايةعام

« البحرين صوت »

 |ج_|لة باصدار بالسماح امر الصدار البحرين حكومة الى بطلب تقدمنا
 لكل حسبت انني الرنيسي والسبب فوراً الطلب على الحكومة فوافقت

 مساهمين المشارب ومتعددة االتجاهات مختلفة بعناصر جفنت : ه حساب يشء
 وسا أل لجلة ا اصدار في ا-اكومة معارضة عدم ألضمن الصحافة دار في

 صحائف لهم الذين او المتطرفين من كلهم عليها المشرفين ارن وجدت اذا
 شيء واول بذلك لهم تسمح فلن البحرين حكومة مستشار نظر في سود

 حكومة مستشار ابن ريف بلك جيمس السيد استدعيت ارن علته
 انه فوعدفي المساهمين عية4ل استدعائي قبل فكرتي على واطلمعته ين البحر

 وعلت المطلوبة بالنتيجة جاءني لموعدا وفي يرمين بعد أيه ب سيخبرني

٤٣



 دءوت ذلك عند . المشروع على موافقته وأخذ والده برأي استأنس انه طبعاً
 السيد اسمي وكنت . فوراً سبقبل الطاج ان ضنت ان بعد همينلمساا جمعية

 ولو نعمله ان نزيد كنا عل اي أن اذ ! ! السحرية بالعصا بلكريف جيمس

 من به اذن على نحصل ان يمكننا ال غيرها او االجتماعية الخدمات نطاقى في
 اماعند : حاال شيء كل، وتحل االمر في السحرية العصا تتدخل لم ما الحكومة

 كنيراً واذكران ! ! البحرين حاكم سلمان عند وحق ( الماما ) او ( البابا )

 او الدعاية لجنة في بلكريف جيمس وجود يعارض كان المتحمس الباب من
 كعضوعامل جيمس وجود بان اقناعهم استطعت ولكنفي ، المساهمين بين حق

 االمالحبة مخططاتها تنفيذ في قدماً السير من التحرير اسرة يمكن ما انحلمت في
 الى مستندة واءالد ووصف الداء ولمس الداخلية االوضاع انتقاد بامكانها ان اذ

 ..اذ نفسه سلمان ومن جيمس واد من اض اءتر كل توقف التي السحرية العصا
 من محبوباً يكون ان البنه يريد جيمس لدفوا ، شفة ببنت ينبسا لن كليهما ان

 وسلمارن ، تقاعده بعد البحرين في يخلفه ك ويه.ءه يعده وهو الشعب قبل
 او بلكريف سياسة هي هذه ان يتصور باكريف من الشديد مخوفه ألمعروف

 االيام انبتت وةد . معارضتها يستطيع فال االنكليز سياسة االصح بالمعنى
 بنا اشتد ولما ى اولا احلنا مر في جيمس من كثيراً ا استفدت وقد نظريقي صحة

. ةومه سياسة طريقة على رميناه االعد

 معها وجاءت وذيف اعوام اربعة رسالته! تؤدي « البحرين صوت » مضت

. « الوطن ، الثانية اختها وخلفتها « فلةالقا » اختها

 القومي الوعي خلق في ساهمت حراً منبراً ، البحرين صوت » كانت لقد

 في بل فحسب البحرين في العربي شعبنا وسط في ليس بالمسؤولية والثعوز
 مصر في االساتذة كبار من واكبار اعجاب محل وكانت الخليج انحاء سائر

 الجزيرة تلك في هناك ان كيف بعجبون وكانوا ، ولبنان والعراق ا و-وري
 لها ويأتي كبيرة عربية قضايا عن صراحة بكل الدفاع يتولى من الصغيرة

. ل لمو لخ با

٤٣



 البحرين في االحتكارية التركات على ءواناً حرباً البحرين صوت كنت لقد
 ممسا — االصالح المسؤولين وناثدت العامل حةوق عن ودافعت ٤ والسعودية

 االحالف على حرباً كانت تم — كثيراً تخشاها كانت فظ الن شرات ان الى ادى

 الثورة ق:ل االجماعية والعدالة بالوحدة تنادي وكانت . جث/كالها االجنبية

 اثر على ، قطر في العبيد تحرير في فعالة مساهمة وساهمت . باعوام المصرية

 بقلم ( االسالم في الرق ) بعنوان البحرين صوت في نترته الذي المقال
 الخليج امارات وسائر قطر في هائال دوياً احدث والذي ( تيمية ابن )

. العربي

 ، الظهران في العمالية الحركة تأييد في كذلك البحرين صوت وساهمت
 واالمريكان السعودية هز االمريكي االستعمار بعنوان مقاالً كتبت وقد

 بن ال عبد على ءجملةشعوا حملت اذ .. البحرين م حا سلمان الشيخ واغضب
 العرب العمال ضد االستعمارية ارامكو ركة مع يتواطأ كان الذي عدوان

 من التذمر او بالشكوى عقيرته برفع نفسه له تسول من وطرد حةوقهم لهضم

 حنقي في زاد والذي . حينذاك العامل فيه يعيش كان الذي السيء الوضع

 من فبدال ! الشرقية المنطقة في العمال شؤون عن المسئول الوزير كان انه علىه
 منه تخلصوا وقد . . رقابهم على مصلتا سيفا كان حقوقهم عن يدافع ان
. بعد فيا

وفضل ٠٠ جهود

 بذل الذي الجبار المجبود ان هنا اسجل فاني واألنصاف الحق والجل

 الملي، القشيب الثوب ذلك في البحرين، »صوت ابراز في االربعة االعوام طوال

 يسمر كان الذي الشخص ذلك الى فيه كله الفضل يرجع واالعجاب بالحيوية

 كمدير الجسيمة مسئولياته من بالرغم صامت وهو ويجالد ويكافح الطوال الليالي
 لحسن المساعدة اليد الى ثم ، اجليش حسن االستاذ هو ذلك ابتدائية لمدرسة

 فيها مساهمتي اما . التاجر عيل االستاذ ثم ، كأل حسن ابراهمي االستاذ وهو

حالتخارجية او ٠ عاذلى وخزات » ركن في المحلية الت4ال تتعدى تكن فلم



 التي ؛ الصغيرة االبواب من وغيرها االمريكي« »االستعمار ، االسالم في »الرق
 على الوصي مع تمت صحفية مقابالت او ، الفرصة لي تتاح حينا اكتبها كنت
 شركة مدير ومع تومسن وليم ومع السعيد وفوري حينذاك العراق عرش

 وقد المجلة في ائر اي لهما يظهر فلم والمردى شمالن السيدان اما . بابكو
 وجدت حينا شور ستة بعد اسرةالتحرير من اسميهما حذف الى الجلة اضطرت

، معها تعاونهما عدم

< القافلة ,

 كن القي « القافلة » جريدة فان الحق واحقاق االنصاف قبيل من ثم

 لعبت قد الوطن بعدها وجاءت سيار علي االستاذ الالمع الشاب عليها يشرف
 ىد لقدسداهم ،و ١٩٥٦ عأم منتصف في عطلت ان الى ١٩٥٢ عام منذ فعاالً دوراً

 علي السيد سافر حين منها اعداد ستة تحرير وتوليت مناسبات عدة في فيها

 ولقد ٤١٩٥٥ عام سعيد بور في عقد الذي االسالمي العالم مؤتمر لحضور سيار

 سائر وفي القرى في الوعي — اسبوعية جريدة وهي سيا ال — القافلة ايقظت
 فيها تتبارى حراً منبراً وكانت ، مسقط الى الكويت من العربي الحليج انحاء

 الحماالستعماري ضد المغتصبة الشعب عنحقوق مدافعة الشريفة الحرة االقالم

. البحرين في

الرسي النشاط

 بل الزمالء مع البحرين صوت تأسيس على الوقت ذلك نشاطي يقتصر لم
 مختلفة اسماء تحت ، السرية المنشورات اطبع كنت اذ سري نشاط لي كان

 . ذلك غير الى ٤ االحر الكف جماعة باسم وتارة ، الوطنية الجبهة باسم تارة

 ولم الدواثر شتى في وعصابته بلكريف يرتكبها التي بالفضائح آتي وكنت
 كل اكتب وحدي انا علي اقتصرته بل الزمالء من كثير مع نشاطي اوسع

 فكان كانو، علي ابراهيم السيد الى الكاتبة ة اآلل على طبعه اوكل ذلك وبعد شيء
 ؛ البريد صناديق في وقسم ، الطريق في نلقيه قسم ليلياً: المناشير ويوزع يطبع

٤٥



 الى حاجة في كان انما ، محض وطني بدافع العمل بهذا يدوم ابراهيم يكن ولم

 ذلك في كثيرة وهي ، روبية عشرين عملية كل على له ادفع فكنت المادة
 ، البالد في خانن اكبر هذا ابراهيم ويصبح االيام تدور ثم . له بالنسبة الوقت

 البحرين يف الشأن ذوي -ن اآلن انه ويقال اهلينة. كونا عليناحينا ويتجسس
 من بدافع يتورعون ال الذين ، االخرين واالنتهازيين معومته ابناء شان شأنه

 بجحقيقة البحرين حكام علم ولو . الخدمات احط يؤدوا ان الشخصية مصالحهم
 االسرة هذه تاريخ فان . بها ينعمون او خيراتهم في يعيشون تركوهم لما هؤالء

 وقد . الخليج وفي البحرين في البريطاني لالستع،ار معواناً كانت منذ معروفة
 والرتبالكبيرة االلقاب ونال لبريطانيا الجاسوسية في مخزياً دوراً عميدها لعب

 منهم تتفرغ الذين عمالئها مع كعادتها رمته منه فرغت ولما ، بريطانيا من

 ما وجدوا لما جديد من بريطانيا احتضنتهم والالحقة السابقة خدماتهم وبغضل
 الوسائل كنت مهما مهمة باي للقيام واستعداد نشاط من االمرة هذه لشباب

 ارن بد وال . البحرين في والعقد الحل اصحاب هم اآلن فاصبحوا . والطرق
 من تلكالحفنة ويبعد لألمر سينتبه ه شباب ريعان الزالي وهو البحربن حاكم

 المواطنين عن ابعاده الطرق بشتى يحاولون الذين به المحيطين االنتهازيين

 لميادينا شتى في البحرين مستوى لرفع جاهدين يسعون الذين ، المخلصين
 نحو المنحدر القوي االيراني الدفع واليقاف ، العليا إلقومية المصلحة من بدافع

 االستعماري النفوذ من الخالص وكذلك عامة العربي والخليج خاصة، البحرين

. المنطقة في البريطاني

جديد صن قطر اىل

 غضون في ، المتنوعة النشاطات شتى لمارسة التلقائي االندفاع غمرة في
 السياسية الميادين شتى في العمل ة ولومزا الصحافة دار تأسيس من أشبر بضعة

 والتالمقا بشركة لاللتحاق قطر الى للسفر اضطررت ، واالدبية واالجتاعة
 هناك المقاوالت في اقدامهم ثبتوا قد كانوا لي اصدقاء مع اسستها التي القطرية

 فعرضوا مساعدتي، وقرروا متينة اخوية وروابط قديمة صداقة وايامم وتربطني

٤٦



 هذا قبلت وقد بالمائة عشر ثماذية االرباح من ولي الشركة ادارة اتولى ان علي
 وبدأت ثقتهم اولوني اا-ذين االخوة ن٠ السخي العرض

 شرر صكل نه-اية في البحريز، الى واتوجه قطر في اشتغل
 ش انق لم ولكفي العمل واءود ءائلتي مع كعطلة ايام ثالذة فيها اقضي

 . البحرين الى اعود حين العروبة بنادي وال البحرين بصوت االتصال ءن

. ١٩٤٩ عام نهاية في ذلك وكان

 وجمدت ليها الدخول من منعمت .ثم ١٩٥٢ عام نهاية الى قطر في مكثت
.لذكرها داعي ال السباب المقاوالت شركة واعال اعالي جميع

 فكرة واخذت ، السابقة ي نشاطات مزاولة وبدأت ن البحري الى عدت

 زمالئي بعض ناقشت . تفكيري حيز كل وتشغل ي تساورن للعمال نقابة تأسيس
 في وشك حماساً ابدى فبعضهم الواعي الشباب وبعض البحرين صوت مجلة في

 بالعدرل نصحوا وآخرون ، فيه بالبحث لي الساح حتى االمر هذا في نجاحي
 طائفتي بين اشدها على الطائفية ازمة كانت وقد الحاضر الوقت في الفكرة ءن

 افتعلها وقد المنامة بلدية مجلن في نشب الذي الخالف اثر على والشهة السنة
 الصيد لهم يطيب حتى الخالف شقة اتساع بغية الطائفتين من المصالح اصحاب

. وزمان مكان كل في ين االنتهازي شأن وهذا العكر الماء في

البحرين حام مع لقاء

 حينذاك وكنت ، معي فيها يخلو ساعة في البحرين حام زرت ان صادف
 حين مادياً البحرين صوت ويساعد ارائي الى يستمع : اليه الناس ب أقر من

 مناصهة قضية حول تم مساا : فسألته . مادي عجز في المجلة بأن أخبره

 مع البحث تحت زالت ال المسألة ان : فقال ؟ البحرين نفط شركة مع األرباح

 وقد ،المتزاد الحاحي من بالرغم عنها ابلغ لم اآلن والى والثركة االنكليز
 الشر.كات مع امورهما سويتا قد والكويت السعودية المملكة بان اخبرتهم
 على تحصل قد أيضاً قطرا ان علمت وقد . تعطيل دون االرباح بناصفة

٤٧



 تريث : فقال البحرين صوت في حملة عليهم نشن ان يجب : له قلت . ذلك
 البترول اتابيب في رأيك وما : له قلت . امرهم من يكون ماذا ارى حتى

 ال والبحرين ، البحرين في النفط لتصفية البحرين ءبر الظهران من تأتي التي

 ؟ العزيز عبد الملك الى منه منحة قدمها قد والدك ان يقال والتي منها تستفيد

 ان ويمكن الدنيا في تغيرت واالوناع ، التاريخ حكم في والدك أصبح واآلن

 مشاريع في األتابيب هذه ضرببة من تفادةلالس الشعب مطالب هذه بأن تقول

 نستحصل ارن نستطيع وم ؟ تعتقد ماذا : فسألني بالخير. الشعب على تعود
 اآلخر الطرف استعداد ومدى للمتفارضين متروك هذا : قلت ؟ ذلك من

 على تتحصل ان يا بربطان مصلحة ومن االختصاصيين تخص أمور وهذه للدفع

 دسم مبلغ بطلب يتقدممون سوف ولهذا السعودي النفط مرور رسوم
 فمن . واالردن ولبنارن سوريا مع سابقاً عليها المتفق االتفافات وسب
 هذا خالل الملة اتولى ان ويحجب الشر هذا مجملتنا نبدأ أن االفضل

 الفي الحكومة ضريبة اما . بيروت الى المواد ارسال من لنتمكن االسبوع
 أفكر دعني شيطانية فكرة : قال بها لنا عالقة ال فهذه المصفاة من تأخذها

 لتحمي للعال نقابة تأسيس وهو أهمية له أمر هناك شم : له قلت . فيها

 هنحة اكبر الشعب سيعتبرها الوقت نفس وفي الشركة ظلم من شعبك مصالح
 تشتري ال الشركة فان المحليين التجار تخص اخرى امور وهناك . اياها تهبه

 مخفضة رسوم بالطبع وعليها الخارج من تستوردها بضانعها ركل شيناً منهم
 لي سمحت فلو . ايضاً سد تفي يس ال الوطني واالقتصاد تستفيد ال فالحكومة

 : قال . حل الى معه نصل علنا المحلي الشركة ممثل مع النقاط هذه ببحث
. ايام ثالثة بعد لي وتعال االمر في أفكر دءفي

 ان أفضل اني : لي وقال أمره حسب البحرين لحاكم عدت ايام ثالثة بعد

 فاني نجحنا فاذا السعودية االفابيب حول البحرين صوت في بجملة تقوموا
 الشركة بدير باالتصال لكم سمح وسا للعمال نقابة تأسيس في اعدتكم بمس أعدكم

ان : له قلت . البالد على بالنفع تعود القي النقاط جميع حول معه للبحث

٤٨



 وقت الى ستحتاج السعودية النفط دب ب اذ؛ حول المفاوضة الن تطول قد القصة
 بعد سيصدر الذي العدد هذا في حملة شنت فاذا ممهد شيء كل ان : فأجاب
 ضريبة يفرض الطلب على تشدد أن ويجب المنثودة بالغاية يأتي فانه اسبوع

 العدد صدر ما وحال . لي اتركه والباقي سنوياً روبية ماليين ستة عن تقل ال

 الخارجية الشؤون في يمثلونه الذين وهم رسمياً االنكليز البحرين حام طالب

 فوافقت القضية هذه في للبحث أرامكو وشركة بالسعودية يتصاوا ان
 يخبرني لم بعد فيا معهم اتفق لما انه إال . الطلب على وأرامكو السعودية

 االمر هذا كتان البحرين حكومة من طلب انه الخاصة مصادري من وعلمت

 لحكومة عالقة وال ! الخاص ه حساب في يقيد به خاصاً الدخل هذا واعتبار

 . زعم كا الشعب لصالح ال يشاء كيف بها يتصرف وهو الماليين يهذه البحرين
 تقدر شخصية ثوة خلف الش رحمه توفي لما فانه لمال حبه األيام أنبتت وقد

 يستغله الضخم المبلغ هذا ان لو حبذا ويا ! استرليني جنيه مليون جخمسين
 من تعد امور في هدراً يذهب ان ال البحرين لصالح سليان بن عيسى الشيخ

 الحاكم هذا بأن اسمع ان جداً المؤسف ومن ، الحاض عصرنا في المتهجنات

 انزل ما » امور على ويسرة يمنة المال يبذز وانه شيئاً شعبه صالح من يهمه ال
 في له ويزمروا ليطبلوا الدنيئة الضمائر ذوي وشراء a سلطارن من يها الله

. متاسة .كا

 عدلتم انم يظبر : المعهود بدهائه وقال طلي في الحام بعث ايام بعد
 المسائل حول الشركة بمدير تصالاال وحتى العبال نقابة تأسيس فكرة عن

 الواقع : فأجبته ؟ البحرين في والتجار العمال ؛صالح مساس لها التقي الهاة

 ويعرقل خاطئة تفسيرات )الطويل( يفسره قد االلحاح وكنرة أوامرك ننتظر

 احاديثي في ريف بلك على اطلقه كنت الذي اللقب هو الطويل ولقب ، معانا

 الموضوع ذا ه. في اتفاق على نحن : كال : قال ، البحرين ٢حا مع الخاصة

 كماستعجال وهو امم غرضاً تخدمون بالذات الوقت هذا في بالشركة وباتصالكم
بممثل تصالاال تطلب ان فعليك حولها او االرباح مناصفة شأن في البت

 ٤ ) المنفى الى البحرين مر٩



 من كثيراً فان معرم شديداً تكون ال ان منك ه ارغب الذي وكل الشركة

 ونفيد نستفيد ان نريد ونحن معهم الحديث في شدتك من يشتكون االجاب
. ظنك حسن عند ساكون : له قلت . الوةت نفس في

! واتصاالت موعد

 سيعين بانه فوءد ( سكبنز ) المستر ( بابكو ) شركة ممثل مقابلة طلبت
 واعلمه ( برارن ) المستر الشركة برئيس اتصل بانه وعلمت الغد في موءداً لي

 اذا موضوع في رأيه ياخذ وانه صحافي حديث في به االتصال اود بانني

 الدولة وبمعتمد السياسي بالمقيم بدوره الشركة مدير واتصل . مقابلتي امكنه

 ، المقابلة هذه سبب عن منهم ليستفهم البحرين حكومة وربمستمشار البربطاني
 بين العديدة االتصاالت وبعد . لي يعطى ان يجب الذي الجراب هو وما

 مستشارحكومة بلكريف ذهب فيالبحرين كلحركة من تخشى القي االطراف
 هذه بطلب علم البحرين كم لحا اذاكان عما يستفهم الرفاع الى فوراً البحرين

 تأسيس قضية اثارة عن شيناً له يذكر لم ولكنه ، يجاب البا فاجابه المقابلة

 بلكريف سياسة يعارض هذا الن ، المحليين التجار مصالح عن وال للعمال نقابة
 بواسطة لندن من حاجاتا جميع تستورد كانت البحرين حكومة ان اذ نفسه

 سلمان فخشي .تذكر ال التي االشياء اال محلياً تشتري اول ،لهاهناك وكيل
 وكل . بالثشركة اتصالي طريق في فيقف الموضوع هذا تشاره لمس يذكر ان من

 والشركة العمال تهم النقاط بعض هناك ان لبلكريف البحرين ٢ حا قاله الذي

 .فلم حولها الشركة مع حل الى والوصول عنها الستفسارا البحرين صوت وتود
 لممثلها بالسماح الشركة مدير الى واوعز شيئاً يقول ان بلكريف يستطع

. بمقابلتي

!الصحافة من يخاف

 وكان ، فاستقبلني الجفير قرب الرئيسي مقره في الشركة بممثل اتصلت
 احيل شم تأسيسها حين للشركة رئيس أول كان النه طويل زمن منذ يعرففي



 والتجار الحكومة بين مكانة من ه لما لها محلياً ممثآل بعد فيما وعين التقاءد الى

 اخاف انني بصراحة : في قال حين االرتباك عليه الحضت ولقد . البحرين في
 آخر في السعيد نوري مع قوياً كنت أنك عنك ويحكى الصحافة رجال من

 اننووي تعرف (وانت بلكريف الى) تصرفاتك شكامن وقد ، معه لك مقابلة
 هذاضاق ومع طويلة مدة بالصحفيين االتصال مهنة مارس وقد داهية؛ السعيد

 انني يختلف، موقفك ان : له فلت . معك موقفي يكون فكيف : بك ذرعاً

 فانك انت ا م منه.ا يخلصه ان ن لاتمنىمنا شقيق لشعب عدواً السعيد نوري اعتبر

 قال: البالد. بأهل تريدالشر ال ولكنها لربح ا تريد تجارية تشغلمنصبافيشركة

 بعض لدي : له قلت : الموضوع صلب في نتحدث دعنا اذن . صحيح هذا

 اريده ما فهذا بصراحة عليها تجيبني ان شئت فان اليك أوجهها ان اود اسئلة

 بعد اال شيئاً أنشر لن انني وتاكد حر فانت عنها تمتنع ان شئت وان منك
 االس^لةوأهمها طرح فباشرت . لك وشكرا اريده ما هذا : قال ، موافقتك

 الذي والعمال العمل وقانون للعمال نقابة وتأسيس االرباح مناصفة حول تدور

 عن تدافع لهم نقابة تأسيس وجوب وعن ك ، حقوقهم ليحفظ يسن ان يجب
 جميعحاجاتا تستورد كانت الشركة ن ا اذ المحلية لمشترياتا وعن ، مصالحهم

 توافق البحرين حكومة او االنكليزية الحكومة بأن اعتقد ال قال . الخارج من

 في والعمال العمل قانون مسألة تبحث او البحرين في للعمال نقابة تأسيس على

 الوقت هذا في كلها الخليج منطقة في خطيرة سابقة هذه ألن الحاضر الوقت
 شركة تمثل وانت ورأيها الحكومات عن تتحدث لماذا : له قلت . بالذات

 نعرف ونحن الطلب هذا من وموقفها شركتك رأي تعطي ان عليك ؟ تجارية

 ، قائالً اضفت ثم . العادل المطلب هذا بتحقيق عندة تولين المس نقنع كيف
 ٢٣ ثورة بعد سيا ال الناس يدبفينفوس القومي الوءي أخذ كيف تعرف انت
 لك اعين ارن االحسن من وارى ذلك اعرف أنا نعم : قال . مصر في يوليو

 التي النقاط هذه حول معه لتبحث مركزه في الشركة رنيس مع موعداً

 بصراحة لك يةول ان يستطيع الذي الرجل وهو اختصاصه من النها ذكرتها

٥١



 حول شي، اي تكتب ال ان وهو عندك رجاء اني اال . الفصل هي وكلمته
 دار بما رأخبره الشركة برئيس هو واتصل بذلك فوعدته وبينك بيني دار ما

. ايام ثالثة بعد مع، وعدا٠ لي وضرب بيننا

 العمال بشؤون والختص الشركة رئيس استقبلني لمقررا للوعد ذهبت ولما
 أعرف ال بانفي ( تجاهآل أو ) خم ظنا العبسي سال اسمه بجراني جم ومتر

 نزر اسمه العمال شؤون دائرة من شخص كذلك تاع االج وحضر ، االنكليزية
 حاداً نقاشاً وكان ساءتين الشركة مدير مع اجتماءي ودام . الرميحي

 ادارة ومسئولية اعباء لتحمل البحرين عمال قابلية وحول العمالي الوعي حول

 تحقيقه المستحيل من عسير مطلب هذا ان هي : بنتيجة وخرجت ، النقابات
 هذا اليجاد الوقت ذلك في الحين يحن ولم ، جبارة شعبية ارادة بفرض اال

 بين متنافرة وعقائد واقليمية طانفية بين نفسه على منقسم الشعب ان اذ النوع
 تبدأ سليمة وقاءدة »ابتة أس لتدءبم طويل وقت الى ويحتاج اجناسه شتى

.االذطالية منها

بريطاني ضابعل ها يسكن التي األنيقة لعتال ا

٥٢



! . .الحام موقف وتغير

 البحرين كم دعانيحا است الثركة عمدير٠ لتي انتهاءمقاب من اليوم ذلك نفس في
 حالة في الرجل فوجدمت المساء في كان ذلك ان واذكر الرفاع في قصره الى

 اقنع رقدم شي، كل على يتحصل سوف بأنه اقتنع قد بأنه وعدت طبيعية غير

 الخطر االتجاه هذا يوقف ان اال علميه وما له تعطى سوف مطالبه جميع بان
 االحتكارية ااشركات مصالح علىو العمال، نقابة ناحية ي لنفط شركة مصالح على
 البحرين حكومة وتزويد تها حاجيا ميع مج الشركة تزويد وراء كانت القي

 يجب ولهذا ، المحليين التجار بواسطة الحاجيات شراء من بدالً متطلباتها يجميع

 ماذا : لي قال عادتي على حييته ان وبعد . من بأي النشاط هذا ف٠بو ان
 والباليوز والرئيس "لشركة اغضبت لقد : قال شي،. ال قلت: ٠? اليوم فعلت

 والمستشار البريطاني( الدولة لمعتمد والثاني السياسي للمقيم الول لقبان )وهذان
 تصبح سوف العمال ة ذن، ان : لي يقولون انهم معقولة غير اشياء طلبت النك

 يضربوا أن الفالحين أو الةصر منموظفي طلبت لو حتى البالد في الحاكمة هي

 ، يطيعونني وال النقابة اوامر ينفذرن فانهم خدمتي عن ويمتنعوا العمل عن
 الشركة لعمال نة!بة نريد فنجن مطلمت( له صحة ال كاذب ادعاء هذا : له قلت

 من البالد حاكم موظفي ان ثم الموظهين واطبقة االخرى الحرف واصحاب

 لاقوا وهذه الحرة النقابات ضن يدخاون ال جنود او شرطة او وعمال فالحين

 ومع : قال . النقابة خطورة مدى كم روع في يدخلوا ان يها ارادوا ملفقة
 : له فقلت . الحاضر الوقت في األمر يهذا المطالبة عن بالكف آمركم هذا

 : قال . الخاصة بطرقنا البحرين صوت في سنعالجه ونحن عادل مطامب هذا
 بعثناه اةسد : له قلت ، الشركة رنيس وبين بينك جرى ما تذشر ال أن يجب

 الحكومة او الشركة يمس شيء اي فيه وليس للنشر بيروت الى المساء هذا

 انتم حال كل على قوة وال حول ال : قال . حرفياً جرى ما سجلت ولقد
 المئولون فانتم الح<ومة بصالح يمس شيئاً فيه وجد اذا المستشار مع وشأنكم

. شك دون : له قلمت . ذلك عن

٥٣



ابحراني المواصن يسكن! الق خ أ؛و ال

 في ن البحرب حام على االعماد الخطأ من انه لى اتضح الحادنة هذه بعد
 طبقات سي على بالنفع يعود اصالحي عل أي واجرء لشاذة األوضاع اصالح

 عليه المتغلبة الخوف نزعة فان بجتاً مادياً كونه الى باالضافة دو ، الشعب
 فعالة وم-:ندة قوياً تحبيذاً يجد وهو شعبه مصلح مع التالقي عدم الى تجره

 ستمر ل للشعب الحق أبسط منح لو بانه دانماً اذنه يوقرون الذين نكلميز ا ال من

 كانن د ونق . ونفوذه ساطانه كل يتقلص حتى بالمزيد المطالبة في النعب
 ربذلك مطالبن عجلة دفع في ليؤازرنا معه اة ب نضع ان به تصالاال من هدفي

 الشؤون في انكليزي تدخل اي ضد مالتأ انسعي انتأبيد وينال دياًما يستنيد

 مني فنفر بي يثق يعد لم ذكره: التي للمخاوف ، الرجل ولكن . ميةالداخل

 ائي—اص-ف لى ا بذلك يسر فهو ! وجمي في تكن لم ان تصرفاتي ينتقد واخذ
 اذ األمور في ي التمادت بعدم ينصحوي ان منهم ويطلب ، يزورونه كانوا الذين

 حتى انثخصية مضالبه تحةةت ارن وما . لي بالنسبة سيءة العاقبة

 ان علين وان 1مذ: يده نفض الرجل بأن ءلمت ذلك عند . عنا انكمش
 له ونثبت . الحين يحين حتى علينا تؤخذ ال باسليب البناء للعمل طريقنا نشق



 وانه . إا ليس االصالح وراندا هدنا وان شراً بعائلته ال ٠ به نريد ال اننا

 المسيطر البريطاني النفوذ من للتخاص ماملال خطوة كانت معنا يده مد كلما
. الخاصة شؤونه في حتى عليه

٠. ٠ خ^ية حرب

 حين اوضح بشكل تظهر البحرين حا وبين بيني االفية االرب بدأت

 بم وبين بيني وجرى البريطاني البرلمان في المحافظين نواب من وفد البحرين زار
 البحرين في السافر البريطاني التدخل وأممها المواضيع شتى عن طويل حديث

 في المكدس االحتياطي عن ثم . بريطانيا مصلحة يخدم ال الذي التدخل هذا
 على بالنفع تعود مشاريع في يوظف ان األجدر وكان بريطانيا مصارف

 ان إال وبينهم بيني دار الذي الحديث نص طبعنا وقد ، البحراني الشعب
 : ويقول ويتوعد ويزجر دد٣ي وأخذ سلمان يائرة وثارت نشره منعت الرقابة

 من جاء الذي هذا ؟ البحرين حكم في يطمع هل ؟ الباكر يريد ماذا اعلم ال انا

 . علي وسيف موسى عصا يحمل به فاذا رعاياة ضمن وقبلناه فآويناه قطر
 قبل من احد يالقها لم اموراً مني فسيالتي وإال غروره من يخفف ان انصحوه

 ان إال . أ ذم واضحك التهديدات هذه سمع ا وكنت . وتشريد عذاب من
 المخاوف ذر االمور هذه وراءكل هم الذين االنكليز واستطاع جاءت االيام

 المقدسة البقعة تلك من ويشردوفي مفي ينتقموا ان البحرين حام قلب في

٠ لي بالنسبة

الرجعية! حاكم موقف

 سالن صدر اوغروا ابحرين في القومي الوعي بتزايد االنكليز شعر فحينا
 انتي الشباب من الحفنة هذه بأرن قلبه في الخاوف يزرءون وأخذوا ، علينا

 في عينه في قذى تكورن ال كي حدها عند ايقافها يجب الصحف في تحرر
 هذا ينتثمر أن من خشيتهم إا ذلك دافع وما امرها يستفحل حينا لمستقبلا

الحكام معظم ابدى وقد سيما ال العربي الخليج اجزاء سائر الى بسرعة الوعي



اسرن في وءاغاالح لعاجا1 يكب الي االكواخ

 بسرعة تظهر بوادرها أخذت التي الحركة هذه من مخاوفم المنطقة في الرجعبين
 الى االندادات ويوجهون علناً مخاوفهم يبدون وأخذوا . العربي الخليج في

 والخطرة لهم بالذسبة الجديدة أفكارة بنشر لنا وادح معنا لتساهلها بريطانيا

 ي . لها مشيل ال بصراحة ذعالجها التي المحلية صح^نا في الهزيلة كياناتهم على
 ذلك عن راضية هي تكن ولم شيئاً تفعل ان لها يكن لم بريطانيا ان حين

 تتخذ ارن لها تسمح تكن لم ١٩٥٥ عام الى ١٩٥٠ معا منذ ظروفها ولكن
 تكبل اخسذت بعد فيا ذلك من تمكنت ولما ، التيار هذا يوقف اجراء أي

 الصحف وبدأت آخر وال لها اول ال تعسفية ومراسيم بقيود الصحافة حرية
 الى اسمه-ا تغير ان القافلة جريدة اضطر مما وااتعط^ل الشديدة ةابةالر تعاني

 من ءانته ما بعد االحتجاب الى النهاية في البحرين صوت واضطرت الوطن
. للمحافظين الحكم !ستتب حي: السلطات من لمةا اعب المت

تنة واله . . ودية مع محاقة

 أبدت حينا السعودية الحكو.ة من محت.لة غير اقة وج سخافة وكانت
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 ذرعاًمن ضائقة بريطانيا الى احتجاجما توجه فكانت كذلك مخاوفهاهي

 البحرين في الصحافة حرية
مم االذكليز بأن منها اعتقاداً

 ناالذكلز٠كان زا لمذجعونلها!1
 وي الة التيار هذا ايقاف ازاء

 افيشغلو لعبتهم بلعبوا ان إال
 موا ويشعل بينهم فيما البحرانيين

 اليكون ىحت الطائفية الفتنة
 ذلك لهم وتم بينهم لق-اء أي

 من مأجورة حفنة بواسطة
 محرم فتنة فكانت . الطانفتين

 بنمد دعج نفذها وقد ١٩٥٣
 حسب بلكريف من بايءاز الخليفة
 . االنككيز رسمه الذي المخطط

 وراء اناى انه المؤسف ومن
 كثيرون العمياء الفتنة تلك

 الوطني واجبهم ذسوا منالشباب
 انسياقاً مبادهم عن وتخلوا

 حانرالعله بحراني مواطن
الفط شركة من هطرود

 غاية أسفت وقد المحرق، في المثقف نا شباب بعض وراءالعاطفةالهوجاءرخصوصاً

 وقد واالفليمية الطائفية فوق انه يدءي كان من منهم بأن ءلمت حينا األسف

 ان الى الحالة وتطورت االعى التعصب راية وحل التيار هذا وراء انجرف

 وجهت قوية ضربة وكانت ، ومنامي ، محرقي ، ضيقة اقليمية الى تحولت

 وكان ، مهدها في البغيضة النزءة هذه لخنق دانماً يعمل كان الذي الشباب الى

 تحت هدراً ذهب وعرق وسر مضن ج,د من اعوام اربعة طيلة بنيناه الذي

. االعمى الطائفي التعصب وطأة
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 انتشرت التي النار تلك أوار اطفى، فبدأت كبيرة مسؤوليتي كانت لقد

 يعملون االنكليز كان كيف بنفسي شاهدت وقد سيا ال البحرين في بيت كل في
 ، والهندوسية سالمية اال الطائفتين بين الفتنه يشعاون كانوا حينا داي في ذلك

النتيجة تكون ماذا التعصب هذا امر اشتد لو ترى : مخيلتي في وتصورت
بالعصي الضرب يتعد لم فاالمر اآلن أما ! الدماء وتراق - اش سمح ال — يوم

 جاره من يخشى معادية لطائفة ينتمي كان اذا جار كل بدأ ثم . والحجارة
عقال، بين بأتصاالق وقمت كثيراً تالمت لقد . المساء في البيت من يخرج وال

تأجيج في يرغبون كانرا منهم ندر ما إال القوم عقالء ان المؤسف ومن القوم
 من شخص كل وكان ، الطائفية حساب على يعيشوا ان ألجل التفرقة تار

 عاقل وكل ، مرموقاً زعيماً ليصبح المعادية الطائفة ضد حماساً يبدي العقالء

 ، وحدي اشتغلت المحموم الجو هذا في . خانناً يعتبر اللين من وعاً يظهر
 الشيعة زعاء من كثير من الطيبة والكلمة االحرام أالتي الش يشهد وكنت

 هذه لي ويقول يجاملني اخذ هم فبعض السنة زعاء أما نيتي بجسن لعلهم

 منها. فدءك بسبولة حلها يمكن ال زمنية ورواسب الحل صعبة مسائلعويصة
 نفراً عدا ما حسابنا على الشيعة تمالىء ولكنك سفي بأنك يصارحفي وبعضهم

 مواصلمة على يشجعونني كانوا الذين وهم االمور في وزنهم لهم الذين من محترماً
. العمياء الفتنة تلك من مخرج ايجاد

لبنان الى ، . ابعاد

 الطائفتين بين التوتر حدة لتخفيف به قمت الذي بالدرر االنكليز علم حينا

 الى ارعزوا . الخاصة االغراض ذوي من انكثيرون فيه فشل الذي االمر
 قد يكن ولم اشهر ثالثة لمدة لبنان الى البالد بغادرة يأمرني ان البحرين ٢ حا

 باسمجمعية مساعدة طلي اش على وذلك ، لبنان من رجوعي منذ شهران مضى
 القضبة حريق منكوبي ءاليوا ب^يام لتزريدة السعودية من االجماءية الخدمات

 بأتصاي سلطته على تعديت انني وقال هذه تصرفاتي من سلمان الشيخ فغضب
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 اتصلت قد بانني له اثباني مع هذا . للمنكوبين المساعدة طالباً بالسعودية
 بدورها استأذنت القي ارامكو بشركة اتصالي قبل موافقته واخذت بستشاره

 بارسال أمر بأنه يخبره لسلمان برقية طير جانبه من وسعود سعود الملك من

 الدالب بمغادرة وامرني له ذكرته بما يقتنع لم سلمان الشيخ ان اال االسعافات

 ، ورجعت قصيرة مدة فيها ومكثت ١٩٥٣ عام بداية في وذلك لبنان الى
 مغادرة مني طلب حتى ذكرتها كأ باتصاالتي وقمت محرم فتنة حدنت ان فما

. االحرار ملجا لبنان الى وسافرت امره فنفذت لبنان الى جديد من البالد

الفتنة نار اطفاء

 تمادوا قد الشعة اخواننا ان فوجدت اشهر اربعة بعد سفرتي من رجعت
 عن الطائفية وكثرت النة اخوانم حساب على مطالبهم في واشتطوا كنيراً

 السنة اخواني من شاباً قابلت كلما ، وسافر فظيع بشكل جديد من انيايها
 العة-الء اجيب فكنت . تربده كنت الذي هذا ويقول اللوم الي يوجه اخذ
 اال يتم ال وطفي مطلب اي نفا فنجان في زوبعة هذه بان يقنعرم بما منهم

 وال وتدرس تنجز سوف االمور هذه وكل لالخرى الواحدة الطأئفتين بمساندة

. ايام غضون ي تتم ان بد

 لي مساندتهم واترقع الخير فيهم أتوسم الذين الشيعة شباب من نخبة جمعت

 الثقة روح العادة والمآتم واالندية االسواق في الجو تهيئة سبيل على مهمتي في
 تصرفات على فاقمين كانوا الشبان مؤالء ان الله ويشهد . الطائفتين بين

 الى حتما تؤدي مزالق الى يدفعونهم واخذوا العوام استغلوا الذي ين االننهازي
 ذا جهد نبذل سوف اننا : قالوا طالت مداوالت بعد و ، للجميسع جمة متاعب

 شخص باصغر حتى وتتصل جديدم من تسعى ان عليك ولكن الجو لتميئة

 كلها محرم حادثة بعد برزت الفي الجديدة الوجوه فان به تأبه ال انك تتصور

. مضى فيما شأن ذات تكن ولم الطائفية حساب على زعامتها اخذت وجوه
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 بالرأس اتصل ان هو اعمله ان ءلي شي، اول وكان الجد ساءد عن شمرت

 وهو الطائفتين من المعتدلة الماعة من والمحبوب الشيعة طائةة بين المفكر

 العمق من وهي الفجوة فتحت لقد بفي يا : لي قال . العريض منصور الحاج
 انا أصبحنا دمبرة٠ مؤامرة كانت انا : خارقة بصعوبة اال رأيهسا يتعذر مجيث

 الكلمات تحمل على والجلد الصبر لك يكون قد بسولة حلها نستطيع ال رانت

 منك ويطلب الطريق عليك يقطع لم اذا النهاية في تنتصر وقد القوم سفهاء من
 هذه الن التدخل من تحذيرك او الماضي في منك طلبوا كا البحرين مغادرة
 والمحتكر والمستعمر الحاكم الطائفتينليستريح بين لتفرق منقبل رسمت السياسة
 ولكني طاقتي بقدر معك سأبقى انفي . الضارية النار يهذه الشعب ويجترق

 مشورة الى تحتاج عندما الي وتعال ك بنفس الجهد فاحمل تعبت بأني أصارحك

. بشي، افيدك علنفي

 الطرف ان يدعي طرف فكل شهور ستة منذ كاكانت سرلة المهمة دكن لم
 منها يشتكي جوهرية امور هناك وكنت مصالحه على القضاء يحاول اآلخر

. ويتخوفون السنة

 اال سني لتوظيف مجاالً يترك ال دائرة رئاسة شيعي يتولى حينا انه : اولما

. النادر في

 تتطور ان ويخشون مشبوهة باالنكايز الجدد الجماعة عالفة ان : وثانيها
 وزارة الى البحرين وضم البحرين حام بعزل الشيعة فيه ينادي فياتييوم األمور

 . نفسها حم من تتمكن حق عدة مراحل في وتنتقل عدن كشأن المستعمرات
 ليسوا ومعظمهم السنة بيد الحيوية المصالح معظم ان الى ينظرون الشيعة وكان

 حدث وقد مناسبة كل في منهم اكثر لماعته يتعصب الحاكم وأن البالد اهل من
 العائلة من قضاة وجود وان األخرى المجالس من وغيرها البلدية مجلس في بالفعل

 من وجود لعدم الشيعية الطائفة مصالح على خطراً يشكل ك ادا في الحاكمة

. المحام في يمثلها

 واذا صحيح غير الدوانر في االكثرية وجود من السغة مخاوف ان ووجدت
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 او والتجارة لالسفار يتوق السني الشباب معظم الن مقصود ب١غه فانه وجد
 لشباب مجاالً يدع مما ، هنساك مغرية وظائف لوجود السعودية الى الهجرة

 مخاوفهم اما الحكومية الوظائف على للحصول القرى اهل من وخصوصاً الشيعة

 االحتمال بعيد فهذا الحاكمة االسرة وطرد لمستعمرات بوزارة البحرين الحاق من
 السياسي وللحل_ البحرين وضع ان كا ذلك تريد ال بريطانيا ألن اال لشيء ال

 هذه مثل ترتكب ان لبريطانيا يسمح ال االوسط الشرق في بالمتاعب المشحون

 واسمه بواسطته اهدافها تنفذ كم حا للبحرين يكون ان لها إلخير من بل الحاقة
 بين يدب الوعي بدأ التي لعربية االقطار من الشديدة المعارضة تجابه ارن من

. ١٩٥٢ يوليو ٢٣ ثورة بعد علناً االئع،ار يناوئون فأخذوا سكانها

 الحاكمةيشكلخطراًعليهم مناأسرة قضاة وجود ان من الشيعة مخاوف اما

 انيقال يمكن وال باسره البحرين شعب على شرفرض اال الحقيقة في ليس فهذا
 بميوله هعروف بلكريف فان العكس على بل اخرى دون بهطائفة المقصود ان

. الشيعة من الموظفين ورنيس كم المحا موظفي ومعظم الشيعة نحو السافرة

 من الهبات ألن صحيح غير فبو لطاثفنه يدعون كا ك الحا محاباة اما

 حدث الذي وانا واسع ذطاق على للسيعة اال تمنح ال الطائلة والمبالغ االراضي
 ذات ليست الشياء مصاربع^ا على ابواب عدة فتحت التي محرم حادثة هو فعال

 اي واثارة . تحقيق^ا الى الشعب يتوق التي الحقيقية للمطالب بالنسبة قيمة
 بعد من رأيت ولهذا . الخيال من ضرباً يعتبر الظروف هذه مثل في موضوع

 ال ان الطائفتين من انشعب طبقات سانر مع اجريتها الفي الكثيرة ]اتصاالت
. قضاياهم لحل االجتماع من الطائفتين عقالء تمكن طريقة ايجاد من مفر

عاةل شباب

 والمنامة المحرق ن٠ السني الشباب ادعو ان المسألة لهذه حل خير ورجدت

 وجهة على وافقوا طويل نقاش وبعد فعال ذلك تم ولقد الموضوع هذا لبحث
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 فاذا القضايا جميع لبحث الطائفتين كتا من وفد تكوين من بد ال بأنه نظري

 تقدم مطالب شكل على تصاغ ان يمكن بعد فيا النظر وجات بين االتفاق تم

 االن جلةالمستع المشكلة هذه لحل وسيلة خير اما . الحكومة الى الشعب باسم

 رؤى وقد االخرى المسائل في ننظر ذلك بعد ثم الطانفتين بين الجفاء ازالة فهو

 الثاني بالجانب االتصال قبل ،االندية احد في ودعوتهم بعقالءالسنة االتصال
 لمعرفة النبض لجس كالعادة اتيباتصال اقوم ان لي اجيز وقد برأيهم لالستئناس

 من تكن لم التي األزمة هذه من مخرج ايجاد في جاداً اآلخر الجانب كان اذا ما

. مغرضة دسيسة يها جاءت وانما الطائفتين من احد صنع

 وتم وشبايها السنة عقالء من نخبة يدعو ان لمحرقا في البحرين ادي رجوت
 يعتقدون فالكبار ينتهي ال ونقاش عريض طويل حديث في وبقينا ذلك لي

 فخذلوهم كثيرة مناسبات في اختبروم النهم الشيعة مع التفاهم الصعب من انه

 وان الجديدة الوجوه ان يرون والشباب نضالهم مراحل من مرحلة آخر في
 فهي التجربة من بد وال معها التفاهم يمكن انه اال قديمة بوجوه ممزوجة كانت

 فرد اي يرضاه ال ما وهذا عقباه تحمد ا الىما تتطور االمور ترك من خير

. البحرين في

 حتى ايام لبضعة انتظر ان فرأيت مثمر بشي، تاع االج ذلك من نخرج لم
 في يرغبون الشيعة عقالء معظم ارن علمت وقد سيا ال أمر من يتم ما نرى

 جوادوهذان عمد وحسن التاجر الرسول عبد هما شخصين عدما ما االزمة. حل

 اي لهما يحسب يكوا ولم ، جدد كزعماء الحوادث مسرح على برزوا الذين من

 دار من االوامر يتلقى بانه متهم الرسول وعبد .. االيام من يوم في حساب

 ال الخبر هذا ان بعد فيا علمت انني حين في له تكال تهم وهذه السياسي المقيم

. له صحة

 ادارة مجالس يدعو ان المنامة في االهلي النادي من طلبت اسبوع بعد
 ان الشباب صعيد على نستطيع لعلنا القضية هذه لبحث البحرين في االندية
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 الجانبين. بين التفاهم باهمية كبارا اقناع من يشسنا ان بعد المأزق مذا من نخرج
 وجماعة بصلة الموضوع الى يمت ال وحديث صاخبة جلسة في كالعادة ذلك وتم

. بنتيجة االجتماع ذلك من نخرج فلم ^ديمة وحزازات البعض بعضها من موتررة

 حتى عديدة والتمحا من بد فال ايأس لم فاني حدث ما كل من وبالرغم
 الى يدعو ارن شمالن العزيز عبد السيد على فاتترحت للمشكلة حل الى نصل
 أبدوا الشيعة عقالء ان اذ حل الى نصل علنا الشباب وبعض القوم كبار بيته

 وكان السنة كبار فدعى . جيعها القضايا ومجث معنا للجاوس استعدادهم
 ! الغاية هذه اجل من اجتمع انه عنه يقال ان من يخاف لالسف معظمهم

 انها على االجتماعات هذه كل يفدر البحرين حاكم ربما انه في اآلخرون وفكر
 ولهذا . لحكه معادية جبهة تكوين ء معنا الشيعة مع التفامم وأن ضده موجهة

 فانه الشه رحمه المؤيد خليل الحاج عدا ما المجتمعين كبار من تأييداً نجد لم

 وقد الكلمة وجمع الصف وحدة سبيل في معنا للعمل استعداده وابدى ايدة
 يوم حتى باالصالح ومطالبتنا حركتنا بداية منذ يجانبنا الرجل هذا وقف

 االزمة هذه من مخرج ايجاد نحاول ونحن بالذات الوقت هذا في . نا اعتقال
 اكثر االمور وتتفاتم الشارع على تامة سيطره تسيطر الغوغائية اخذت المفتعلة

 سبيل في العمق من له لم الصفوف لمع السريع العمل على حفزني مما ، فاكأر
 المستعمر لصالح بعضا بعضه ياكل الشعب هذا ان من بدال ، القومية المصلحة

. والرجعية

 المطالب تقديم وهي كله للشعب بالنسبة كبرى امية ذات امور فهناك
 فيشتى البالد في جذري اصالح اليجاد الحامة للسلطات الطائفتين باسم الشعبية
 باالضرار وتعود العدو منها يستفيد عمياء فتنة في انفسنا نشغل ان ال المرافق
 للكثير بالفعل وقدحصل بنارها سنكتوي الذين البالد سكان نحن علينا الفادحة

 ويستغل وتمكنالعدرانأنيستثمرها تمزقت كيف بالطائفية تليت اب القي منالشعوب
 أمرهم انيجمعوا الطانفتينالعقالءمنكلتا على يحتم فالواجب السنين. منات خيراتها

 الصالحيةا بالمطاامب 1و ٠يتذد ان الياوعيب؛ االومبة لمصلحة ل الجل فيمابينهم ويوفقوا
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. االخرى الطائفة حساب على طادفة قوق مج اجحاف دون

 البالد في الواعية الطبقة مع اتفقنا العريضة الطويلة المحاوالت تلك بعدكل
 يوسفالساعي، الزين، عبداشه اسماؤهم: التالية الشباب من لجنة نكون ان على
 الباكر، الرحمن عبد ، الوزان علي شمالن، العزيز عبد الغفار، ءبد الرحمن عبد

. االمور تتم حتى سرياً االجتاع ذلك يكون ان على الشيعة بزعاء لالجماع

نجاحمبدني
 يمشلون وانهم السنة شباب وفد بتكوين واخبرترم الشيعة بزعماء فاتصلت

 أن على فوافقوا الفنات. سائر بين المرموقة مكانتهم ولهم الشعب طبقات سائر

 ، رمان برأس العرادي حسن الحاج بيت في وبينهم بيننا اجتاع اول يعقد

 المحرن عبد ابراهيم، بن علي السيد : وهم ايضاً ستة من الشيعة وفد وسيتكون
 وحسن ، هندي ابو وعبداشه ، ذيب ابو ئ عبدال ، العليوات علي عبد ، التاجر

 في رمضان ش^ر من الرابع اليوم في ذلك وكان بم مع اجماعنا وتم ، العرادي
 ان اذ ، بنتيجة نخرج ولم الجانبين بين مجامالت الوقت اكنر مضى ١٩٥٤ عام

 الماعة كبار واين نثل من يعرف أن على يصر يزال ما كان التاجر محسن

 فقلنا وغيرهم ، شمالن بن وسعد ، الفاضل وممد ، ومسلم ، وفخرو ، كالمؤيد
 النفسهم كبار فهم بالكبار سميتهم الذين اما الشعب طبقات سائر نثل نحن له:

 قد ، االشخاص لى النظرة من اكبر هي المسالة ان ثم احداً يمثلون ال لكنهم

 االرتكازعلى خطا اثبتت االيام ولكن نظرك وجهة من اهمبة لالشخاص يكون
 منصور اين : لكم نقول ال لماذا . الشخصية المصالح ذات الطنانة تماءاأل

 وقت الى كانوا الذين من وعالن فالن إن ؟ مديفع حسن اين ؟ العريض
 صفه يوحد ان يريد شعب قضية القضية إن ! المجالس شتى في يمثلونكم ريب ة

 اجداعات عقسد في ترغبون كنتم اذا اليتم وهذا بجقوقه ليطالب كلمته ويجمع

 البلدية قضية وآخرها االحتكاك من كثير وبينهم بينكم وكان عرفتموه من مع
 يحضر ان يكفي وانه ايام ثالنة بعد اجماعاً نعقد ان الشيعي الجانب طلب

 االجماع يكون ان على واتفقنا زواا والساءي ز شمالن وهم فقط ثالثة االجتماع
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 باالتصال اكتف لم وانني هذا . االول تصالاال فيه تم الذي البيت نفس في
 اخواني من الشباب مع دانم اتصال على كنت فاني ذكرتهم لذين باالشخاص

 باول اوالً اطلعه العريض بمنصور اتصال على دائماً كنت لقد وكذلك ، الشيعة

 انم اعتقد لي: وقدقال بالجماعة لنا اجتماع وآخر واتصاالي مباحثاي نتائج على
 والعليوات التاجر محسن تعرف وانت الصدر وسعة بالصبر هدفم الى ستصلون

 احياناً؛ ويختفون احياناً يبرزون كثيرة ادراراً لعبوا الذين الخضرمين من وها
 البن وصفقوا التيار مع تمشوا ولكنهم قوية شعبية لديهم ليست ان وتأكد
 انما . جديد من برزوا ولهذا باطال وإن حقاً إن يربد فيا وأيدوه الشارع

 ولديه شي، لكل المفتاح فهو علي بالسيد تصالاال بالذات انت عليك ان المهم
 حقيقة وأفهمته به االجتماع من تمكنت فاذا . ابضاً والمدينة القرى في انصار

. صالحكم في سيكون يء٠٠ فكل االمر

 وحسن التاجر عبدالرسول بيد لةانهآ افهمه الذي : له قلت ذلك عند
 اغراضه لتنفيذ كأداة يستعملهم انه بل تصدق ال : قال ، جواد عمد

 مني اسمع ، االيام هذه عليهم ينفق بما القرويين يستميل ألنه حسن وخصوصاً

 وسترى معه اجذعاً لك يرتب ودعه الشواف بصديق واتصل ليه واذهب

. لك قلته عا بنفسك

 وهو سراً ف ا بالنر اتصلت بل عليه عزمت بما زمالني من احداً اخبر لم

 ان منه وطلبت والكبير الصغير عن االمر يكتم ان ورجوته السوق في تاجر
 بيته في اجتاعاً معه وعقدت ذلك وتم . بمفرده علي بالسيد االجماع لي يمهد
 تصرره كما ليس الرجل ان فوجدت طويالً معه وتباحثت احد معنا يكن ولم

 يعيش ان يريد رجل ، شيئاً االمر من يملك ال ضعيف رجل هو بل منصور
 حتى منطق لديه ليس رجل ، تريد فيما الجماهير يساير ان إال يستطيع وال

 جانبنا في يكون بأن استعداده ابدى انه إا ، الجاهير في يؤئر ان يمكنه
 وقال بنفسه لمسه وقد ضروري امر وهو البين ذات اصالح الى ندعو ألننا

. لالخر مكمل الطائفتين من ال ان ،إذ عمل بأي الشيعة انفراد الجنون من

٥) البحرين الى المنفى من٦٥



 مدة ع االجت ودام منا ثالنة وحضرد الموعد نفس في الشاني االجماع عقدا
 قطع علي السيد ولكن ، كعادته والدوران بالف التأجر محسن دأها طويلة

 نكون ولن الينا ايديهم يبسطون جازو! الماعة ان : له وةال الطريق عليه
 اليهم يدي أمد فانني لهذا ، اجله من جاؤوا لم وتأييداً ترحاباً منهم أقل

 الماعات بين دانم صلح وايجاد األزمة هذه حل على جميعاً نتعاون ان راجياً

 رفد ويقوم التفاهم وسوء الجفاء لةإلزا لقراهم بزيارة منهم وفد يقوم ان واقترح
 فوافقنا . نختاره مكان أي في ءاماً اجتماعاً قد ذع ذلك وبعد قراا بزيارة منا
 الخامسعشر في لمحرق ب العة مسجد في عالعاماالجتا يكون ان وقررفا رأيه على

 االجماع لذلك تمهيداً يجماعته كل التصاالت ب الغد منذ نقوم ان على رمضان من

. العامة قضايانا حول له ع. يمكن ما لدراسة لجنة نعين ذلك وبعد

 وقام .السعة معظمها يقطن التي بالقرى باتصاالتنا قنا الثاني اليوم في
 هاج حق يتم سوف بما البحرين م حا علم ان وما ، اتاالتصال بنفس الشيعة
 وابراهيم ، والشمالن ، والعلوي ، والزين ٠ الوزان علي الى رأرسل وماج

 الطائفتين بين البين ذات الصالح عليه تقدمون عمل كل : وقال وهددهم خلفان
 ذلك سأمنع انني : لهم وقال مصالحهم في وهدده ضدي موجه عمل هو

 اطالق الى اضطررت لو حتى القوة المحرق في عقده تنوون الذي االجتماع
.المجتمعين على النار

 أراه أعد ولم حولي من انفضوا حتى به هددهم ما القوم سمع ارن فا

 حول كلمته وكدا الوزان علي محل في اجلس داغاً كنت انفي من بالرغم
 نكن لم ولكننا اتصاالتنا عن يرضى سوف انه متصورين كنا : قال الموضوع

 يمكن وال مصالح اصحاب اننا تعرف وانت االشياء هذه كل وراء انه نعرف

 هذا في البحث عدم ارجوك ولهذا ، كهذه امور اجل من لحذا يرط نهدد ان
 كدمة كل يرصلون سوف انم تعرف الذين االشخاص امام وخصوصاً الموضوع

 . معكم بأنفي يشعر ان دون اخدمكم ان اريد وأن . حرجاً موقفي وسيكون

 يتجسس كان انه تثبت م الي ب إذا و قاله. فيا صدقته نيتي لحسن انني ي وصدقو
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 النافذة الكلمة صاحب اآلن اصبح حتى باول أوال اخبارةا ويرفع علينا

والنراءالواسع.

 سبهتح الذي هو العدائي ووقوفه لالجماع منعه ان تعرف هل : له قلت
 كفاحنا. في نستمر ان المظلوم الشعب هذا بجق المؤمنين من رلغيري لي الطريق

 اتضح فقد يدري ال حيث من خدمة اكبر القضية خدم قد هذا بعمله انه
 لالجتماع بنا حاجة فال ولهذا الطائفية الفتنة وراء البحرين حكومة ان للناس
 . الناس معظم لدى الطيبة الروح ولمسنا طيباً تمهيداً له ا ممدة الواقع في ألنا

. الش شاء ان ذلك وسترى القريب في األخوة بين اللقاء ويتم

فردي حادث

 يد التمم من مزيد الى حاجة ودون طواعية وحدها تنفرج االزمة بدأت

 في زالوا ال الشيعة اخراننا كارن وان مجاريها الى المياه الجانبينوعادت بين
 االتصال دون خطوة اي اتخاذ عدم قرروا لكنهم ، كونوها التي منظمتهم

 قرية في الثيعة بعض تشاجر إذ مؤسف دثحا حدث االئناء هذه في . بنا
 السنة احد طعن الى الشجار وأدى قريبة قرية في النة من جماعة مع سترة

 التي والتالمحا من بالرغم فردياً حادثاً لله والمد اعتبر الحادث لكن بننجل
 ، االنكليز لحساب تعمل الني ألجانبين بين للتفاهم المناونة العناصر بعض أبدتها
. القضاء بواسطة تعالج ان يجب القضية ان على الميع رأي واتفق

لبنان الى ٠٠ ثان ابعاد

 البالد اغادر أن البحرين حام امرني رمضان انتهى وقد األثناء هذه في

 مدراً نشاطاً أبدي وجدني كلما له. عادة هذه اصبحت وقد اشبر ثالثة لمدة
الطيب البلد لبنان الى البالد وغادرت أمره فلبيت البالد مغادرة مني يطلب
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. ١٩٥٤ جون ٢٨ في ذلك وكان ٠ المضياف

واكرثة . ٠ صبياين معل

 من تسعة فيه استشهد الذي القلعة بجادث سمعت لبنان الى وصولي من شهر بعد
. الثرطة برصاص ماتوا المواطنين

 مدداً بالسجن سترة فتنة مسبي على حكت المحكة ان الحادث وفحوى

 المحكوم الخراج القلعة وهاجموا الحم هذا على الشيعة اخواننا وثار متفاوتة

. نارها واصلتهم القلعة حامية لهم فانبرت عليهم

 الشيعة زعاء قبل من صبيانياً وعال طائشة مجازفة <انت انها والواقع

 فحكم شيء في الحق من ليس انتحاري بعمل للقيام منهم بالغوغاء غرروا الذين
 مغامرة سبيل في امواطنين من تسعة ارواح انتزهق وحرام عادالً كان المحكمة

 في وزجوهم يهم غرروا من ضحايا كانرا الشهداء اولئك ان والحق جنونية
. ضحاياها ذهبوا القي المقاء المظاهرة تلك

 الشيعة زعماء واستغله لسنية األوساط في سينا أثراً الحادث هذا ترك وقد

 . ايام تعة لمدة لعام االضراب واعلنوا جديد من والمتاعب القالقل اثارة في

 اطالق اسباب في تبحث لجنة بتعيين الحكومة وعدت ارن بعد عادوا ثم

 وقد رمعاقبته النار باطالق امر الذي للشخص المسؤولبة وتحمل الرصاص
 التقرير وقدم ( قبرص في القضاة رئيس ) انكليزي قاض من لجنة تعينت
 بهم العقوبة لنزاوا الجانين لمحاسبة عمليه خطوات اية تتخذ ولم ولين للمسة
 دماء وسفكت . الحكام رهم الخصوم وهم شي، كل عن المسؤولون هم النهم
 العابئة االدي ب لمبت انه تيل بسيط بمبلغ اال ذووهم يعوض وم ابرياء تسعة

 فينظري كله وهذا . المتزعمين ايدي به لعبت وقيل القاصرين اموال دائرة في
 االستعاري بالحم المنكوبة الجزيرة تلك في البشر بمقدرات ستهتار اال الى مرجعه
٠ البغض
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 به انفرد والذي ايام تسعة دام الذي االضراب هذا في كه—ال يشترك م
 شبان ان والحقيقة سفري بعد التصالا بدور يقوم من هناك يكن م ول الشيعة
 موةف الوقوف الى دءاهم مما ابة االستر نظرة المساذل لى ينظرون اخذوا السنة

 رده به الشيعي الجانب ببديها التي المحاوالت عنه تسفر ان عسى لما االنتظار
. ادوولبة تقدر ءة جا ع٠ الفعلي لالشتراك استعدادهم أبدوا وةد

 المسافرين معظم وكان مشوهة لبنان الى البحرين من تأتي التي االخبار كانت
 اكثر الشيعة مركز ليدءم بلكريف من لعبة انها يعتبرون السنة من وخصوصاً

 الماية وطلبهم جدميد من الشيعة اثارة به يقصد كان الرصاص اطالق وان
 دار الى وذهبوا ! البريطاني بالع-لم موتاهم لفوا فعال انهم وقيل .. البريطانية

! بريطانيا وبجياة الخليفة عائلة بسقوط يتذون واخذوا السياسي المعتمد

 بهذه قام الذي ان بعد فيما علمت ولكني كثيراً االخبار هذه لمفي٢ لقد

 على ظهر ايضاً جديد زعيم وهو ، العرادي علي يقودها الغوغاء بعض زلةالمر
 سخطوا الشيعة يعغلم٠ ان مع العمل بهذا للقيام ماجوزاً وكان الحوادث مسرح

 مقتولورن وهم البريطاني بالعلم الموتى لف وخصوصاً عمله ما وانتقدوا عليه

. ! 2 بريطانيين ضباط بايدي

القاهرة اىل وسفر ٠ اقرتاح

 ، القاهرة الى اذهب ان المعاخلن بعض علي اقترح بيروت في كنت حينا
 البحرين في العمالي الوضع تطوير في مساعدتنا امكانية المسؤولين مع الدرس

 المضمار هذا في جهودنا وحدنا اذا حتى ، السعودية من الثسرقية والمنطقة

 وعلى االحتكارية الشركات على ارادتنا ونملي صفوفنا ننظم ان استطعنا
 الل من يكون وقد بعيد زمن منذ تراودني فكرة هذه وكانت ، المستعمرين

 االمر ولكن السريع الشعي والوعي ي مالالع التطور حسب البحرين في تحقيقها
 من خوفاً التامة بالسرية يحاط كبير ومجهود دقيق تنظيم الى يحتاج السعودية في
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 ارن اذ ، القاعدة الى الشيوعيين منتسرب وخوفاً جلوي ابن جالدهم بطش
 يعرف ال كان ولو الثيوعة الى يميل كان الوقت ذلك في العمال زعاء بعض
. اسمرا اال عنها

 فيبا االجتاع من اتمكن لم يوماً ١٥ فيها ومكثت القاهرة الى السفر قررت
 وطعيمه الطحاوي يتوالها التحرير هيئة اال هناك يكن م ول مسؤول باي

 ان االحسن من ارن لي قيل وأخيراً افلح فلم بها االتصال مراراً وحاولت

 الجهة الى سيوصلني بدوره وهو ب العر صوت اذاعة مدير سعيد باحمد اتمل
٠ ها ريد ا القي

«معيد احمد » مع

 البحرين من شبابنا بعض به اجتمع ان سبق وفد سعبد باحمد اجتمعت

 ذلك من العكس على الرجل وجدت ولكنني بي لالجتاع تواق انه لي وقيل
 متهمون « البحرين صوت 3 مجلة اصحاب يا :نتم : لي قاله شيء اول كان فقد

 تجدوا لن انك اعتدد ولهذا ! سالم١لال معاكس واتجاهك ! لالستعمار بعمالتم

 لتيالبحرينا صوت اعداد علىجميع اطلعت هل : له قلت !! اليم تصغي اذناً
 : فال . عنرا سمعت انك ام ? هذا يومنا الى ١٩٥٠ عام منذ صدرت

 ان :فهمت له قلمت ٤ تردني التي الرسائل اصدق تقدي.ات ال هذا

 خوان اال جماعة الى ينتمي وس مته ثباب من تردك الرسائل هذه
 الجزء ذلك في الحرية لواء تحمل التي المجلة هذه على دس فيرا ما وكل المسلين

 البحرين صوت مجلة ءن شيناً تعرف ان تريد كنت اذا . العربي الوطن من
 والحفاجي والعقاد والزيات امين كاحمد مصر في الكتاب بكبار فاتصل

 انك . مثلخبير ينبئك وما بالحقيةة سينبئونك فهم وغيرهم ابراهيم ورضوان
 بالقومية ننادي اننا ! ! العربية بلقض:را عرد حديثو وامثالك انت أحمد سيد يا

 انني رتأكد . هـذا انتم تعرفوها ارن قبل االجماعية والعدالة وبالحرية بية العر
 مسؤول رجل الى اصل أن وددت وانا ألستجدي اجى، لم اليك جنت حين
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 بعد االحرار وم.قل الحصينة قاعتنا مصر نعتبر ونحن .. يجري ما ألفهمه

 اللقا، دن بد فال اليوم بالمسؤولين نجتمع ان علينا امتنع فاذا ، يرليو ٣٣ ثزة

٠’االيام من بوم في

 أحرار مع التعاون فيطلب هذا سعيد احمد ويأتي ، نبوءتي األيام وتصدق

 القومية االهداف صعيد اللقاءبينناءلى ويتم مناسبة فيكل بهم يشيد ثم البحرين

 زلنا ا و كنا الذين المتحدة العربية ورية الجم في العربي النضال دة قا مع السامية
 ي الكبرى منية األ تتحقق حتى رايتهم تحت ن منضوي الحكيمة بقيادتهم نؤمن

. شاملة عربية وحدة

..األمل خانب وعدت

 أيام بضعة بيروت في ومكثت األمل خائب ران القاهرة من سافرت
 األجرة سيارات أصحاب اضراب ليوصو يوم وصادف البحرين الى بعدها عدت

 فرفست لحكومة ا ان ب الضرا ا في بب٠٠ال وكان ين البحر في كة الحر شلوا وفذ

 شيءطبيعي وهذا ، الثالث الطرف ضذ سياراهم على االجبازي التأمين عليهم
 الجل الحكومة من فرض أنه مخيلته في ودخل يألفه ل البحرين شعب ولكن

. االجنبية التأمين كات شم مصالح

 ال أن يجب. فرصة وهذه فعال بدور قوم ال سانحة الفرصة وجدت هنا

 لهم تأمين صندوق وتأسيس ٤ ين للسواة جمعية تكوين من تكنت !فاذ تفوتني
 فيسه استطيع يوم ياتي ان بد اول اهدافي بعض تنفيذ في بدأت انني فمعناه
. فوراً بالعمل ابدأ أن اذن فعلي والموظفين للعال نقابة تكوين

 األمر بداية في يستسيغوه فلم رأيي عليهم وعرضت المضربين عماءبز اتصلت
 ألمسؤواين واقناع اعمالهم الى بالهودة ألفنعبم به. اذصاالني اوالي واخذت

 إلتعويضات صندوق بتأسيس يسمحوا ان المؤيد وخليل العريض منصور بواسطة

 نجحت ايام وبعد السيارات. الصحاب تعاونية تأمين شركة بثابة وهو التعارني
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 نوناالساديالقا بوضع فوراً الرأيفشرعت بهذا الحكومة واقتنعت اقناعمم في

 مت فوافة الحكومة على وعرضناه فخرو قا-م السيد مع باالنتراك للمؤسسة
 رذة وتكونت مديراً باالحرى او للصندوق اً سصرتير اختياري وتم عليه

 الدعامة هي المؤسسة هذه وكانمت ، السواقين زعاء ومن القوم كباز من ادارية

 . والسنة الشيعة طائفق بين المتين لترابطوا الشعبية التكتالت عليها قامت الفى
 كمؤ-ة لدؤسة ثابتة أسساً اضع لم ألني بالخطا ي اءتران هنا اسجل واني

 ار المتحدة العربية المورية في التعاوذة المؤسسات عليه درجت كا تعاونية
 وحي:ا ، ية ارتجال الشياءا فجاءت االمور □ ن -ه خبرة لي تكن لم إذ . غيرها

 ونيف بشر ١٩٥٦ سبتمبر اواخر في اعتقالي قبيل االخيرة سفرتي من رجعت
 لمصريةا المهورية في درسته الذي النبج حسب لدؤسة ثبتة أسس وضع قررت

 مشروع كل عرفل الذي العتقال ووقع حوادثالسويس جاءت ولكن حينذاك
 امر وهذا ، اليوم حتى القديم علىنفسالمنهج ماضية الزالمت المؤسسة ان ويقال
 باعتبارهم المساهمين اوائل مصالح يحمي قانون يرضع ان إذيجب اليسر

. ١٩٥٦ عام نهاية بعد اشتركوا الذين جديد تنظيم شم للمؤسسة المؤسين

التعاونية املؤسسة دور

 كمدير اعمالي وزاولت التعارني التعويضات صنذرق تأسيس تم ان بعد
 سيارات اصحاب من النظير المنقطع االقبال الحكومة ووجدت للمؤسسة

 الكلي، والتأمين الثالث للطرف المؤسسة لدى سياراتهم لتأمين والمالي االجرة
 الى فأرعزوا ، لعبتهم يلعبو! ارن طبعاً شركائم من بايعاز االنكليز أراد

 لها تقوم لن ة—ألمؤ- هذه ان العتقادهم البحرانية جنسيتي بسحب بلكريف

 مساع من بذلته تجا االجنبية الشركات تكتف ولم . البالد غادرت ما اذا قانمة
 . .شوة ال دفع الى تعدته بل ، التعويضات صندوق مؤسسة عن البعادي داخلية

 يحمل رسوالً لي بعثت ارن االجنبية الشركات باحدى االمر وصل لقد حتى
 في فضحكت حاالً المؤسسة اترك ان شريطة روبية الف خسين مبلغ الي

 وطفي. لبني مجهودي تره بيدي اقتطف حتى باق أذ : له وقلت الرسول وجه
 الوطنية الحركات كل ان يعتقدمون البحرين حاكم ى وح: ، االنكليز وكان
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 في الوضم ان إذ ، جداً خاطناً اعتقاداً ذلك وكان شخصباً أنا مصدرها

 لقيادة الكافية الشجاعة لديه لمن إال يحتاج وال لالدبدار قابال كان البحرين
 خصوصاً سياسية ومرونة خطابية ومقدرة شعبية له تكون ان على الماهير

 االوضاع والتذمرالسائدمن الشوري بالزخم المليئة الحرجة المرحلة تلك في
 من يومه بقوت يضحي وعامل للفداء متحمس شباب من . البالد في الشاننة
 الذي الحال ومتوسط االحتكارية الشركات ظلم من وانقاذه حاله تحسين أجل

 الجاورة البالد في العيش لقمة عن يفتش متثسرد ومواطن افضل حياة يريد
 وطبقة ، وخيراتها بالده مرافق على تولون يس االجناس شتى من االجانب بينا
 خوفاً وضع اي تغير ان تريد ال ولكنها البحرين من انها تدعي الرأسمالية من

 انتهازية وطبقة ، االنكيز مائدة فتات على تعيش مرتزتة وطبةة مصالحها على
 العوامل هذه كل . الكادح الشعب هذا اكتاف على لتصهد الفرص تتحين
 مرجل في يعيش الشعب كن ولهذا البحرين في ااوضع على مسيطرة كانت
. السليم الطريق الى يةوده من الى ويتطلع نفجاراال على يوشك

! الجنسية ثم .٠ الجواز محبوا

 ارن أمل على سفري جواز بسحب الماعة من ايا اخبر لم االمر بداية في
 يتم كي1 بلكريف ولكن سرية بطريقة الحكومة وبين بيني الموضوع انهي
 جنسيتي بسحب امر البحرين م حا ان : فيه-ا يقول ة سال بر الي بعث لعبته
 احتجعلى رسالة له فكتبت ، شئت مق قطر الى البالد اغادر ان في حر وانني
 باق وانفي البحرانية يجنسيقي ساحتفظ بانني ومؤكداً له ذاكراً جنسيتي سحب

 ان بعد بالحام تصاللال البحرين في بشخصين ذلك بعد واتصلت . البحرين في
 اليه فذهبا . حصل بما يخبروه ان ورجوتهم االتصاالت وبينه بيني انقطعت

 بان : تامة بصراحة لهم يقول به واذا بلكريف قرار عن التراجع وراء سعياً
 الباكر نشاط عن علوا ان بعد االنكليز من ارامر انها بد وال بذلك ه العلم
 ان اضطررت بالجواب علمت فلما . واالردن وسوريا مصر بين يتنقل كان حينا
 بين كبير اجتماع عقد يقررون عظيم هياج في بهم واذا حصل بما الجاعة اخبر
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 بادرة اها ويقررون المواطنين ضد سفة اتع االجراءات هذه من للحد الطائفتين

 مسجد في االجماع وتم . المستقبل في وخيمة نتائج لها تكون قدم خطيرة
 اجتماعاً وكان ١٩٥٤ عام من اكتوبر شمر اوائل في ذلك وكان بالمنامة خيس
 فيه واتخذت الطائفتين زعماء ومن الشباب من الواعية النخبة ضم كبيراً

التالبةباالجماع: القرارات

 تتولى بلكريف في المتمثلة كتاتورية الد لجايهة موحدة جبهة تكوين - ١
 االستعماري االستبداد من والحد المهضومة حقوقه ينال حتى الشعب قيادة

. الشعب ق مخنا اآلخذ الرجعي
 البسط عنالغاً واعتباره الباكر جنسية سحب باستنكار بيان -إصدار ٢

. الدنيا في مواطن اي حقوق
 العناصر جميع يضم سنابس قرية في اسبوع بعد آخر عام يعقداجتماع — ٣

. ممثليها وانتخاب الجبهة لتكوين الوطنية
 ألحكومة الى الشعبية بالمطالب الشعب ممثلو يتقدم الجبهة تكوين بعد — ٤

. االجتماع ذلك في تتخذ التي القرارات حسب
 كل في عليه ويقسم االحرار لدناشلي دستوراً سبر يعت قسم يصاغ — ٥

. اجتماع
صفاً ليكون والنشر الدعاية وسائل بشتى وتهم^ته الشعب تعبنة - ٦
. ممثليه مع متضامناً واحداً

 الجبرات جميع ووقوف شخصياً لي التام الشعبي التأييد هذا رأيت حينا

 النضال في واخواني انا وجدتا ، جنسيقي بسحب المجحف القرار ضد لتأييدي

 جنسيتي سحب حول بيارن اصدار ان واعتبرت ، تضيع ال ان يجب فرصة
 تكتل في كلمة على الشعب جمع من اليه نصبو لما بالنسبة ، كبيرة اممية ذا ليس

 المؤتمر ءقد النجاح جمودنا واصلنا ولهذا ، وشوانبها ، الطائفية عن بعيد وطفي

 دفع من نريده الذي التنظيم لنا يتم حتى سنابس قريه في عقده قررنا الذي
 الجبة حيال الحكومة موقف يكن ب شرعي اطار ضمن الشعبية المطالب

. الوجود حيز الى ابرازها المقرر
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٢

امليئتالنفييالعليا
- األول القسم -

 التي والقرارات بالمنامة خميس مسجد في عقد الذي الكبير االجماع اثر على

 مدن جميع في الشعب طبقات سانر بين كثيرة بإتصاالت قنا فيه اتخذت
 من تعسفي تحد أي لمجابهة الشعي الشعور وتعبنة العام الرأي لتبيثة البحرين

 للحكومة تقديمها ننوي التي االصالحبة المطالب في ولمساندتنا الحكومة جانب
 لباسأ١ءلى حغية٩الع حمدي بدأت بالذات الوقت هذا وفي . الهينة تشكيل بعد

 صفحات على جريء صريح مقال في البحرين حكومة تنتهجها التي التعسفية

 المقال ذلك احدث وقد . ١٩٥٤ اكتوبر من العاشر في ذلك واذكر فلةالقا
 بعض^ا الخارج من عديدة رسانل وجاءتني والخارج الداخل في هائال دوياً
 ستوسع ألنا فيها االسترسال عدم يطلب واالخر المزبد ويطلب الملة يحبذ
 حاراً ترحبباً لقي فقد الداخل في اما . والحكومة الشعب بين الخالف شقة

 االستبدادي الحكم من األمرين عانت الفي البحرانية الشعبية االوساط جميع من

 مةصودة حملة انها البحرين حكومة تصورت ولقد . الشائن الرجعي والوضع

 سافر تحد هذا ان جانبهم من االنكليز وتصور االنكليز قبل من يها موعز
 برزت وقد طويل أمد منذ مهباًة هانلة شعبية قوة من الحرب اعالن معناه

 واالنكليز . الحكومة مع السافرة للحرب مستعدة وانها قواها استكملت لما

 معارك في تدخل ان البحرين لحكومة السماح يستطبعون ال موقف في حينذاك
 الحكومة ضد الشعب مع التعارن وال األمن اضطراب الى تؤدي الشعب مع
البحرين حكومة وأمروا . الحيرة موقف فوقفوا مصالحمم ضد ذلك ان إذ
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الثيراري زنى ومع: الوعاني االتحاد لهينة التنذيدية "ألجنة

 سيا ال ، العواقب اوخم الى تؤدي قد تعفية خطوة أية ذتخاا وعدم بالتريث

 أية اخماد من يكنها ما الرادعة األمن قوى من تملك ال البحرين حكومة وان

 كيال قواتهم انزال في يرغبون ال واالنكليز . انبحرين في قامت لو شعبية ثورة
 في الحام الحزب مشاكل حرجاً الموقف زاد والذي . ضدهم ذلك يستغل

 المناوى المحافظين وحزب العمق اعقى لىا متاءبه في غائصاً كان فانه بريطانيا
 وكل االبواب على واالنتخابات يرم بعد يوماً قوة يزداد كان الحاكم للحزب

 ولو ألنفسنا رسمناه فيا قدماً لمضي ال-بيل لنا مهدت مجتمعة العوامل هذه

 تابتة أس على حقيقياً تنظيماً منظمين كنا ولو ، وفعالية وافمية اكنر كنا

 على االمور جاءت ولكن الكنير الشيء لكسبنا مدروسة وخططات
. الحسبان غير

 اكتوبرعام من عرش الثالث يف واكن سنابس يف االجتاع مت اسبوع بعد
املدن جلميع عثلني والسنة الشيعة من٠ الوطنية العنارص مجيع ومض ١٩٥٤
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٠ التالية القرارات واختذت البحرين يف والقرى

 لجنة منها ينبئق وعثرون مائة قوامها عليا تنفيذية هيئة اختيار — ١

. للشعب الممثلون هم شمانية قوامها تنفيذية

. العليا التنفيذية للهيثة عام امين اختيار — ٢

. الصندوق ألمين مساعد اختيار - ٣

 في الضروري لالجتماع تستدع لم ما شبرياً ومية الع. الجعية اجتماع — ٥
. التنفيذية اللجنة وتقره العام االمين يراه وقت اي

 المانية اعضاؤها اعتقل لو فيما التنفيذية للجنة خلفاء عمانية تعيين — ٦

- االول

 هوالمسؤول العام وامينها السلطات لدى الثعب تمنل التنفيذية اللجنة - ٧

. مقرراتها تنفيذ عن المباشر

. الحاكم الى المطالب بتقديم االسراع - ٨

 ان يجب المطالب ان اال التنفيذية اللجنة الى المطالب صياغة تترك — ٩

: التالمة الرئيسية النقاط على تركز

. تشريعي مجلس تأسيس — ١

. ومدني جنائي للبالد عام قانون وضع — ٢

. للعمال نقابة بتأليف السماح — ٣

. واالبرام للنقض عليا مكمة تأسيس - ٤

. العليا التنفيذية للهيئة التبرعات يجمع فوراً المباشرة - ١ ٠

 التنفيذية اللجنة اعضاء شرعية الثبات التواقيع يجمع فوراً شرةلمباا -١١

.نية الثما

ويجب للمينة دستوراً األول االجتماع في صيغ الذي القسم اعتبار -١٢
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 التني الشعبية المؤتمرات او الععومية الجمعية يعقد اجتماع كل اول في يتلى ان

. تقبل—أ؛ في تقام

االتية شخصا والعشرين المانة باختيار بدأنا ، اتخذت التي القرارات بعد
كان فانه فخرو ابراهيم عدا ما االجتماع حضروا قد جميعا وكانوا اسماؤم

. المحرق لجنة بل ق اختيرمن ولكنه لبنان في غانبا

٤ لغليا ا التنفيذية اهليئة اعضاء

بوحجي -جاسم٢٠ المسقطي ابراهيم - ١

مراد جاسم -٢١ محروس بن ابراهيم - ٢
خلف سلمان جعفر -٢٢ فضل بن علي بن ابراهيم - ٣
عمد سيد جواد سد — ٢ ٣ الصباح ابراهيم - ٤

الزياني سالن -حمد ٢٤ المؤيد ابراهيم - ٥
الرميحي عمر حسن -٢٥ كال حسن ابراهيم — ٦
رماني رأس علي حسن -٢٦ اجور ابراهيم - ٧
سلمان جواد محملم حسن — ٢٧ حجي بو ابراهيم - ٨
- عبا حاحي حسن -٢٨ رشدان بن أبراهيم — ٩

علي حاج حسن حاج -٢٩ الجابر احمد - ١ ٠
حوب لمد ا عمد بن حسين — ٣ ٠ يهلول النه عبد احمد - ١ ١

المرزوق مد بن حسن -٣١ التينون جاسم احمد -- ١٢

الماكنة حسن - ٣٢ عنان بن احمدعلي - ١٣
حسنبنخميسوبعدذلكانسحب — ٣٣ معراج بن احمد-١٤
خميس ئ امد حاج حسين -٣٤ - ٠ ته - سند بن احمد - ١ه

ابراهيم سيد حسن السيد - ٣ ٥ علي ممد احمد -١٦
ابراهيم السيد خليفة - ٣٦ غريب ن احمد - ١٧

المطوع ابراهيم خلميل - ٣٧ بهزال جاسم - ١٨
صبيع بن راشد -٣٨ مطوع -جاسم١٩
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القوتي راشد -٣٩
البنعلي الرحمن عبد بن راشد -٤٠
العالي ابراهيم حاج راشد -٤١

الذوادي حسن بن راشد — ٤٢
العرادي حسين حاج ملمان — ٤٣

العصفور يوسف سلمان — ٤٤

جشير صالح - ٤٥

جير بو صالح - ٤٦
الدرازي حسين صالح - ٤٧

الزين حسن بن نثد اً عبد — ٤٨
بشمي احمد بن عبدان - ٤٩

الوزان الرحمن عبد بن علي-٥٠
العلوي الفقار عبد الرحمن -عبد ٥١
أجور الرحمن عبد — ٥٢

سيار -علي ٥٣
هاشم عبدالنه عيسى -٥٤

مطر بن الرحمن عبد -٥٥

لهاشل أ عيسى — ٥٦
عاتير الرحن عبد - ٥٧
فخرو الرحمن عبد عبدانه — ٥٨
السيسي الوهاب عبد — ٥٩
رشدان بن عبدالرحمن -٦٠

لبنعلي بنعلي -عبدالل٦١

-عليجمشير٦٢
اكروفي زس بن عبدالشه - ٦٣
)دال( لرحمنعبدا عبدالش - ٦٤

المد يوسف عبدالله -٦٥

الدرى علي بن عبدالش - ٦٦
الماعي عيسى بن نه ءبدال -- ٦٧
الميدان لحسينعبدا - ٦٨

الساهيجي علي - ٦٩
العليوات احمد الرضا عبد -٧٠
هندي ابو علي عدان - ٧١

النوفذا ى عب - ٧٢
إلمحزق يوسف الحاج إلمحسن عبد - ٧٣
الدرازي حسن المجيد عبد — ٧٤
التاجر سلمان لرسولعبدا — ٧٥

 العرادي ابراهيم الحاج علي - ٧٦
ادي الع راشد لحسينعبدا مال -٧٧

العويناتي ش عبدا - ٧٨
البصري حسن عبدمالمهدي - ٧٩
 مرزوق حدن حاجي ببن ءلي - ٨٠
العصفور عبدالنه الحاج -٨١

فردان بن ابراهبم ن -علي ٨٢
منصوز بن العزيز عبد — ٨٣
شهاب حسن، الحاج عبدالجيد - ٨٤

الخباز علي عبداش - ٨٥
احمد سيد علي ميد — ٨ ٦

جعفر بن الحسين -عبد ٨٧

العال عبد علي حاج - ٨٨
السماك س عبا - ٨٩

الجشي علي عبد -٩٠
النوخذا عمد الحاج علي عبد - ٩١
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 علوي جمفر السيد كاظم - ٩٢
 ممود النه عبد بوسف ممد - ٩٣
كال سلمان ممد — ٩٤

الشيراوي قاسم اد -٩٥
الجامع ممد -٩٦

الشهابي كمال -عمد ٩٧

المماوده مد - ٩٨

جالل يرسف بن عمد - ٩٩
هندي بن مبارك — ١٠٠

لشكر قاسم -ممد ١٠١
صالح ال مال — ١٠٢

 ابراهيم سيد ممد سيد — ١٠٣

 سيف بن مد بن مبارك -١٠٤

هجرس بن عمد — ١٠٥

عمود قاسم ممود - ١٠٦

المردي معود - ١٠٧
العفار ابراهيم ممد — ١٠٨

 المحروس حسن الحاج ممد -١٠٩

 ضيف بن علي بن ممد-١١٠
علوي يد٠ مهدي سيد — ١١١

قاسم نوح - ١١٢
العسومي ناصر -١١٣
الحداد سعد حسين نصر — ١٤
التويالني هاشم السيد — ١١٥

الخاجة يعقوب - ١١٦
الساعي يوسف — ١١٧

 انجيز الرحمن عبد يوسف -١١٨

زليخ يوسف -١١٩
ري زبا يوسف — ١٣٠

 محسن ، ابراهيم بن علي : السادة وهم العمومية ازعيت من شمانية اختير ثم
 لعزيزعبدا ؛ العليوات علي عبد ذيب، ابو ظ Iعبد ، موسى بن ابراهيم ، التاجر

 قبول للمجتمعين تكفلت وقد ، الباكر الرحمن عبد ، فخرو ابراهيم ، شمالن

. لبنان في مسافر وهو عنه بالنيابة ووقعت االختيار هذا فخرو ابراهيم

 املحروس محد السيد واختيار للهينة عامًا امينا اختياري ذلك بعد مت و

٠ الصندوق ألمني مساعدًا اجلابر امحد والسيد للصندوق امينا

االول بياننا واصدرنا

 االخرى ات لبيان مع سيرفق الذي االول بياننا اصدرا االجماع انفضاض بعد
٠إلتكغبيتإلبا الهيثة اسمها وطنية هينة تأليف عن للشعب نعلن الكتاب فيهذا
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 التواقيعلتئبيت جع في فعالً باشر البحرين م لحا مذكرتنا نقدم ان وقبل
 عدد وهذا توقيع الف ٢ ٥ جع واستطعنا البحرين لشعب المانية تمثيل شرعية

 ثم ؛ الفا تمانين على يزيدون ال الذين االصليين البحرين لسكان بالنسبة ضخم
 قبالاال ركان الوطفي التوفير صندوق علمشروا وسمينا التبرعات جمع في باشرا
 اما الوسطى والطبقة والوظفين العاملة الطبقة قبل من التبرءات على عظيا

 في هول رقد ! البحرين حكومة بطش من .رآخوفاً بعضهم تبرع فقد االغنياء
. جمعت كبيرة مبالغ هناك ان وتخرصوا جمع الذي !لمبلغ

الجسيهة... المعزولين

 توضيحه سبق ما يذيةحسب الننف ولجنتها العليا التنفيذية لهينةتشكيال بعد
 نحوي واتجاهاتها قواها يجميع منصبة راضح بشكل تتجسم المسؤولية بدأت

 التعقيدات وجاءت اتصوره كنت ما فوق ثقيالً العبء اصبح إذ شخصياً
 لهذا تنظيمية اساسية فاعدة هناك تكن لم . لها مسنعداً أكن ولم ، متالحقة

 مجزب بكون ما أشبه وأصبح ، الحوادث رليد جاء الذي السريع التشكيل

 مخطط وا مدروس منهاج هناك فليس تنظيم كل من JL; هو بينما .سياسي
 تجمعات هناك كانت انا بل ذكرت الحزب،وك قيام حال التنفيذ موضع يوضع
 سياسية منظمة الى الظروف متطلبات بهعل تتحرل بها فاذا ، الحاجة ولدتا

 الداخلرالخارج. في لها المذاوئة القوىالجبازة وتجابه المسؤولية كالعباء تتحمل
 ثقلما بكل الجاشمة ديةاالستبدا لالوفماع بالنسبة ثقيل وعبء عظيم عمل وهذا

. قضيته الةبعد االنأن اال سالح كل من االعزل البحرين شعب على

 معقدة مشاكل عينيخيوط امام تبرز اخذت ذكرتها التي العوامل هذه كل
 جسيمة مسؤوليات أعباء سيتحمل الذي الوحيد الشخص ذفدي ووجدت

 . معي للتعاون الشباب من نخبة ايجاد البدمن فكان يهاوحدي لي القبل
 النشاطات ميادين شق في معهم اتعاون كنت الذين باالخوان وفعاًلاتصلت

نرسم وبدأ . والمعرفة الخبرة ذوي من وهم ادتشارية لجنة منهم وكونت

 (٦) المنفى ا^ىا منالبحربن ٨١



 اللجنة تشكيل لي تم ان وبعد . الهينة عليها تسير ان يجب القي المخططات
. البحرين حام الى هنا المدرجة المذكرة بصياءة بدأنا االستشارية

املعظم، خليفة محدآل بن سملان الشيخ البالد حام العمظة صاحب حرضة

: اله ورخمة عليكم السالم

. العمظة صاحب يا

 لهذه الحكومية االدارة اسس وضعت منذ قرن ربع من اكثر مضى لقد

 البدائي الطور ذلك في البالد حاجات لبت قد االس هذه كانت واذا البالد.
 الحاضرة؛ الحياة لمتطلبات مالئة االحوال من بجال تعد لم فانها فيه كات الذي
 واسعة خطوات وخطت كبيرا ٢تطور الحين ك ذل نذ البالد تطورت لقد

 على الحكومية االدارة بيناجمدت . واالجماعي الفكري الحقلين السيافي
 نتانج من فكان الطبيعي التطور هذا مسايرة تحاول أن درن األولى أوضاعها

 عنها نشا والحكومة الشعب بين واسعة هوة انفرجت ان االداري المود هذا

.اليوم البالد يسودان اللذان والتذمر القلق هذا

العمظة ماحب يا

 بأيحال المحكوم وال م الحا لمصلحة ليس البالد في األحوال اضطراب ان

 اصالحات تحقيق من بد ال الطبيعية مجاريها في األمور تسير ولكي االحوال. من

 شؤونه؛ولقد ادارة في الشعب باشراك الحكوميوذلك الجهاز في جذرية عامة
 لسارن على الشعبية واجتماعاته صحافته في عديدة مناسبات في الشعب أظهر

. وتقدم اطمئنانه عليها يتوقف التي االصالحات تحقيق في رغبته ممثليه

 العظمة صاحب ا انتدبنا فقد اليهما المشار والتذمر القاق عوامل على وللقضاء

 تحقيقها على تعملوا ان آملين اآلتية بالمطالب الشعب باسم عظمتكم الى لنتقدم

. البالد هذه تاريخ في ناصعة صفحة تسجلون ربذلك

 طريق عن صحيحاً تمثيالً البالد اهالي يمشل تثسريعي مجلس تأسيس - ١
. الحرة االنتخابات
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 القانون رجال من لجنة يد على ومدني جنائي للبسالد عام قانون وضع - ٢
 على القانزن هذا يعرض أن على ة المرء وتقاليدها حاجاتها مع يتمشى

 وتعيين وتنظيمها المحاكم اصالح وكذلك . القراره التشريعي المجلس
 قد ويكونون الحقوق في جامعية شادات يحملون ة كذاء ذوي فها قضاة

. بها المعترف القوانين ظل في الةضاء مارسوا

 نينهاقوا تعرض الحرة المبن ألصحاب ونقابات للعمال نقابة بتأليف السماح — ٣

. القرارها انتثريعي المجلس على ولوانحها

 تطرأ التي الخالفات تفصل ان مهمتها واالبرام للنقض عليا محكة تأسيس — ،
 وأي الحكرمة بين يجدث خالف وأي والتنفيذية التشريعية السلطة بين

. الشعب أفراد من فرد

: العمظة صاحب يا

 بمركز المساس الى ترمي ال االصالحات بهذه المطالبة ان نؤكد ان نود

 الودية والعالقات البريطانية الدرلة مصالح مع تتعارض ال انها البالدكما حاكم
 للنظم طبقاً واالنصاف العدل قواعد ساءالر ضرورية خطوة هي وانما . معها

. اليها نننمي التي الحر العالم شعوب بظال تستظل التي الديمقراطية

: العمظة صاحب يا

 والخير بالبالد الرقي في ورغبة لالصالح حب من عظمتكم في نعهده ما ان
 البقة١المط'لب وتحقيق المطالب لهذه استجابتكم في وطيداً أملنا ، يجعل لشعبها

. التنفيذ موضع ووضعها ممثليه بواسطة لعظمتكم الشعب بها تقدم التي

 التحية فائق السامي عظمتم مقام الى نرفع الكريم جوابم انتظار وفي

املخلصون واالجالل.

 الحاج ، ابراهيم السيد بن علي السيد ،مومى بن احمد بن ابراهيم
 ابراهيم ،الباكر عبدالرحمن ، التاجر محسن ،ذيب ابو عبداله

عليوات عبدعلي ، شمالن العزز عبد ، فخرو حسن
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البريطانية الخارجية وزارة الى نسخة
 بالبحرين البريطانية الجاللة صاحبة لحكومة السياسي المقيم فخامة الى نسخة
 بالبحرين البريطانية الجاللة صاحبة لحكومة سيالسياالمعتمد سعادة الى نسخة

. البحرين حكومة مستشار فخامة الى نسخة

إلشعب مثيل يطرد احلامك

 ابراهيم السيدين باالجماع قرا اخ الذكر اآلنفة المذكرة على التوقيع تم حينا
 اللجنة نيابةءن التنفيذية اللجنة في عضوان وهما ذيب ابو وعبدالل موسى ابن

 منالشخصيات ءدد مع الرفاع صر٠ الى وتوج،ا البحرين كمالىحا المذكرة لتقديم

 بها الالئق االسنقبال يستقبل^ما لم البحرين حام ان المؤسف ومن ، رافقتهما التي
 ثم امامه علىطاولة ورماها كرةالمذ ستلم ا ذلك من علىالعكس بل للشعب كممثلين

 البالدوالمسؤول حاكم فكيفوهو ينءادكانسا به تليق ال بالفاظ عليهما يتهم اخذ

 رعايا ا ال انتم وما شؤوننا ندير كيف نعلم نحن لهما رقال والكبيرة، الصغيرة عن

 ليس التصرف هذا فان وبالطبع . مجلسه من طردهما ثم والطاءة السمع عليكم

 في تقبلهويس والكبير للصغير يش ان عنه المعروف البحرين م حا اخالق من
 البحرين حكومة اصدرت الثاني اليوم وفي ، االنكليز من بايعاز كان انما مجلسه
 ممثلين انفسهم سموا ( اناس بعض ) ان فذكرت اليء-ة مذكرة على رداً بياناً

 أحداً يشلون ال النهم بها يتقدموا ارن حقهم من ليس بمطالب تفدموا للشعب

 تحذر وانها رسمته الذي المخطط ضمن االصالحات تنفيذ في جادة والحكومة
بشدة. ايديالعاب^ين لذربءلى١تادرةءلى الحكومة فان باألمن االخالل من هؤالء

: الشب تذمر

 لألمال مخيباً جاء والذي اله^ئة لبلمطا المناقض بيانها لحكومةا اصدار بعد
 بهم بلغ الذين المتطرفين طبقة بين وخصوصاً تفاتماً يزداد الشعي التذمر أخذ

 في ملحين والجبن بالضعف ممثليهم يتهمون أخذوا أن حد الى واالندفاع الماس
 تالسلمطا الرغام العنف طابعها كان ولو حتى االيجابية الخطوات اتخاذ وجوب
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 كبار بعض بين حتى سائداً الرأي هذا .كان الشعبية للطااب الستجابةا على

 تثبت كي اضراب من بد فال مظاهرات تكن لم اذا انه الهينة في المسؤولين
 مع وترابطه الشعب لتماسك وسيلة وليكون وفعاليتها شعبيتها مدى الهيئة
 الخبينة األيدي وتدخل الماس يفتر بما ف خطوة اية تتخذ لم ما وأنه هينته

 وتصبح نتهامكا الهيئة تفقد وهناك اكذيب وال االشاعات الشعب بين فتدس
 االستشارية اللجنة اعضاء وبعض انا !ما السلطات. قبل من للفتكيا تناوالً افرب

 التريث سياسة نتخذ ان رأينا بل الرأي هذا نر فلم القوم من العقالء وبعض

 االمن تتكون لم لهيئةالطريقوا بداية ي زلنا ال ونحن بالحكة الور ومعالجة
 هراتلمظاا اما . نتائجنا دراسة قبل خطوة اية اتخاذ يمكن وا اسابيع بضعة

 في اكدا دمناقد ما العنف وسائل من وسيلة اية اقر وال قطعاً اقرها ال فاني
 تعذرت فاذا السلية بالوسائل الحق قاتى باح ونطالب مالمون باننا بيااتغا جيع

 شعبيتنا لنثبت خطوة اي: اتخاذ من لنا مناص ال ان ووجدنا والسبل الوال

 والواتع مطالبنا. تستجاب حتى االضراب اعالن سوى سبيل لنا يكون فلن
 واعتراف[صالحنسا في جاء الذكر االنفة مذكرتنا رداًعلى الحكومة بيان ان

 للذكرة الظاهري التجاهل هذا فان وبالطبع الخطورة من ضنياًلمالنا
 جاياً ذلك ر٠٣ظ وقدم المسؤولون يبديها كانن التي المخارف حقيقة يخف لم

 نتصوره كنا مما بكثير اقوى شعبياً رصيداً لنا واصبح مذكور ال بيانهم في

 التحدي يةابل واخذ هيئته لمؤازرة الشعب كتل الذي هو البيان وهذا

 العقل رجاحة من البحرين حكومة ستشار٠و االنكليز كان ولو . بالتحدي
 ولم المذكرة والهماوا افهيئة لصالح جاءت التي الح'طة هذه اتخذوا لما ؛كان
 ثمي الحكومة قبل من التصرف جاء اذ . البيان ذاك البحرين حكومة تصدر

. ا جم نتا يحسبوا ان غير من للقضية خدهة كرت ذ

شعبية تعبنة

 الشعبية باالذداالت قوية تعبشة الشعب ىء٨ل ان هـذه والحالة علينا كان

في رائعاً احتفاالً فأقنا الحسين لسيدا األربعين مناسبة فجاءت واالجتماعات
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١٩٥٥ ءام البحرين في إثه.ية ن التجمع.

 لمطات ا ب ا وو بها تقدمنا التي ومطالبنا الوطنية القضية ولناتنا مؤمن مسجد
 على ١٠ ل بأ اجتماءنا ختمنا ثم ، تامة بصراحة الحكومة موقف وانتقدفا عليها

 الغالي ذلك سبيل في باذلين الشعبية المطالب تحقق حتى الكفاح نواصل ان
 يربو ما حذره شعبياً احتفاالً فاةنا النبوي المولد مناسبة ءت جا شم . والنفيس

 البحرين في يحدث نوعه من شعبي احتفال اول وكان : مواطن الف عشرين على
 على ين المسؤول وانتقدن الوطنية القضية وتناولنا ، العيد مسجد في اقناه وقد

 يدعو لما يكترثون فال بالده في باالصالحات يصالب بشعب الالئق غير تصرفهم

 فقد : ببريطانيا قتهاعال من والريبة الشك موضع في هيئتنا كانت وقد ، اليه

 تكوين على نقدم لم واننا باالنكليز صلة على باننا تعتقد البحرين حكومة كانت
 صلة ادنى لنا يكن م انه والواقع والحقيقة ! لنأ بريطايا تأييد بعد اال الهيئة

 المقيم دار في الثالث انسكرتير ءدا ما منهم احناً اعرف اكن ولم باالنكليز
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 ٤ العامة النقاط معي يبحث البحرين صوت مجلة في يزورني فقدكان السياسي
 هناكادنى يكن م ول الشعبية بامطالب يتعلق موضوع أي معه اطرق لم ولكفي

 عفو سابقاً ذكرت كا جاءت بل هيئة لنا ستكون بان الوقت ذلك في تفكير

 عفي ابتعد الهيئة تكونت وحينا . حديثي من مر فيا ذكرتها السباب الساءة

 اللجانلمتفرعة تنظيم في انشغلت الني امره في افكر انا اعد ولم الرجل ذلك
 . بعد يحبو ولما وليداً ايضاً كان الذي التعويضات صندوق ي ثم ، الهيئة من

 ، اصدرته الذي الشديد والبيان الهئة يه تقدمت لما السلطات رفض إن اال
 . !.منقضيتنا النكلميزموقفايمكنفيمعرفة كيف في جدياً افكر ان الى دعياني

 تعسفية خطوة أية تتخذ ال ان البحرين حكومة نصحوا االنكليز ان اسمع انا

 عن وابعادي اعتقالي تنوي البحرين حكومة وكانت احداً تعتقل ال وان ضدنا

 اوجمعيات منظمات او اضراب قيام بتحريم مرسوماً ذلك بعد تصدر ثم البالد.

 وعلى مناسب غير الوضع ان اساس على االنكليز نصح جاء . البالد في سياسية
 في الهيئة تمادي مدى وتراقب اءصابرا تضبط ارن البحرين حكرمة

 بيانات على مقتصرة المسالة كانت فان للحكومة المعادي موقفها

 اذا انما ، بال ذات ليست فهذه الصحف في ومقاالت وخطب
 ام كانت صغيرة باألمن الل االخ وسائل من وسيلة اي الى تطررت

 ارن شم ، االمن بصيانة الكفيلة االجراءات اتخاد الحكومة فعلى كبيرة
 الذي التدربب بالمدربة ليست البحرين حكومة لدى الموجودة األمن قوات

 سائر ي انبشرت اضطرابات الى االمر ادى لو الموقف على تسيطر ان يمكنها

 االنكليز وكان ، المحرق وفي النفط حدرل في وخصوصا البحرين وقرى مدن

 عناصر استكملت ان بعد برزت شم سريا منظمة كانت الحركة ان يعتقدون

 بالتريث. نصحوا النتائج من تخوفهم لكثرة االنكليز فان لهذا و وقوتها تكوينها

 على واالنتخابات العمال حكم اواخر في برزت انها الحركة صالح من كان شم
 من المنطقة أمن على الحفاظ عدا ما مرسومة سياسة لالنكليز تكن ولم االبواب

 قليالً يظار كان وان الوقت ذلك في وارداً يكن لم وهذا الناصري النفوذ
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 علىمو^ف الحصول يمكنني كيف كثيرا فكرت . العرب صوت مذياع بواسطة
 بوظف اجتمع ان اال اجد فلم مبسانرة باالنكليز أتصل ان دون االنكليز

 سر( به فاجتمعت قديم من لي صديق وهو السياسي القيم دار في بجراني
 وفاشدته به اتصالي ويكتم منه أطلبه ما يكتم ان بجراني كمواطن وزجوته

 اتصاله بواسطة بذالك االنكليز يشعر ان دون بالموقف يأتيني ان وطنه ياسم

 ف ة مو تكشف ملفات من عليه يمر وما ٠ ؤ يقر ما وبواسطة موظفيهم بكبار
. حركتنا من الصريح االنكليز

سار
 ىالوطنيةالقو على ان في تتلخص الهبئة قيام قبل خطة لنفسي رممت لقد

 الدكتاتوري بالحكم تندد ان عليها السرل من اذ جبهتين في تحارب ال ان
 معركة أتون في نفسها ستلةي ولكنرا البحرين، وحكومة لكريف ب في المتمثل

. معاً واالنكليز البحرين حكومة حاربت اذا متكافدة غير

 المعتمد دار في يشتغل لي آخر بحديق اتصلت بل بذالث اكتف لم انفي شم
 المراسالت يتولون الذين الهنود أصدقائه من يستشف أن منه وطلبت سي السبا

 فيها،حتى وعنرأيهم الحركة من االنكليز موقف ، التقارير وبةرؤون السرية

. العمل طريقة زمالني مع ارسم ان التقارير هذه ضوء على استطيع

 على للحصول الوسانل كل يستعمل ارن له بد ال ملل مسؤرل وكشخص
 ان المؤسف من انه اال . طريقه يرسم كيف يعرف حتى العدو من المعلومات

 للمسؤولية مؤهلة غير بايد االموز مقاليد ووضعت الحسبان فوق جاءت االمور

 وماشينا بمكن الرجاحة من كنا ولو تلقيناها التي المعاومات تلك من نستفد فلم
 فحسب البحرين في ليس كثيراً الوضع لتغير وظروفه تطوراته حسب الوضع

. المنطقة تلك شعوب لصالح كله العربي الخليج في بل

! . ٠ للحام ملك . . البحرين

 من ونضلب الشعب لنمدى، بياناتنا نصدر نزال ال ونحن االيام مرت
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 على و*لها الءماد ا ودار السياسي المقيم دار من تترى التقارير وجماءت التريث

 ة٠غاال—|لطم دا.ت وما بالموضوع شأن لهم ليس االنكليز ان هو واحدة وتيرة
 تقدمت التي المطالب بعض في الهينة يؤيدون فمم بالتعة^ل تؤخذ واالمور سلمية

 الوانه سابق تثمريعي مجلن طلب ان يرون اذ . في.معظمها ويخالفونها يا
 المجلس مقاعدهافي تحتل ن ستطيع التي الك^اءات أصجاب وجود لعدم

 ،الللع نقابة تكوين ؛ؤدون ال ائ وكذل التشريعات وشرع القوانين وتسن

 والقوانين الالوائح ضمن النقابي العمل بمارسة الكفيل العمالي الوءي وجود لعدم
 الى نيؤدي ة——واعج غير مالالع ن٠ طبقة بين نقابة وايجاد . العالم في المتبعة

. ألبالد في اآلوشادي الميزان في اضطراباً ويحدث العكسية النتيجة

 هذه لسن خبراء وانتداب وجنائية مدنية قوائين وايجاد المحاكم تنظيم يؤيدون
 أفراذ م بدالً ا^قضاء شأن ن ل يتو وتزاهة كفاءة ذوى قضاة واتيجاد القوانين
 ان مم يو وكبف اشيانم حعناه يستطعون ال الذين الجملت الحاكة االسرة

 التثمريبي المجلس من بدالً أنه ويرون شؤرنهم في والبت الناس امور يتولوا
 كاللمددات ة ل الحي! انجالمئ ن٣٠ أكر تقدمي طابع ذات تكرن مجالس ايجاد يكن

 الوعي اكتمل ما ادا٥ . البالد في العامه المرافق. من وغيرها والصحه والمعارف

 المرجلة ولتكن المذكورة، االعضاء.فيالجالس اكتبها التي التجارب اكتمال بعد
 غرب انال يجب التشريعي.ثم بالمجلس المطال بمكن ذلك عند ، سنوات خس
 هو الحام وان ورائي الملك وان خلفة آلل ملك البحرين ان الهيئة بال ءن

 ل الحا يعتبره سه مننف طواعية sالحا يمنحه ال الذي والثيء المنفذ وهو المشرع
 طاعت ءن خارج فيو الحكم ي بمشاركته يطالب من وكل سلطته على تعدياً

 تكسبعطف ان الهيئة أرادت اذا والتروي بالحكمة االمور معالجة يجب ولهذا
 العالقات بدير أو الثالن بلتسكرتير أتصل ان نصحني من جاء ثم . االنكليز

 عد هست انني وقال رعني غير طريق من الياسي لمقيم بدار الملحقين العامة
 من االوتراح جذم هل : له قلت بيني في أردت اذا االجتاع هذا لك امبد أن

فيالر اجبتةسأفكر ثنت. 6 فسره قال: ال به إنتقوم اليك أوعز أم عندك
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 الرسميين من باحد االجتاع الصالح من أرى فال الحاضر الوقت في، اما
 قبلهم من مدفوعون باننا منهمون بهم نتصل لم ونحن اننا تعرف وأنت نكليز اال

 دعاية ويشنون ذلك من يتأكدون سرف اعداءنا ان ا االجماع تم اذا فكيف
 باالنكليز اتصال على انكم للناس تظهروا أن مكان.قال:أرى كل ي ضدنا ب

 لكم ليس ان وجدوا اذا الشعب معظم فان اكثر الشعب حولكم يلتف حتى

 مندفعين اآلن راذاوجدتهم منحولكم وانفضوا حماسهم فتر فربا باالنكليز صلة
 ان يجرؤ فمن واا الحركة وراء االنكليز بان الجازم االعتقاد يعتقدون فانهم
 أجله من الذي السبب هو وهذا االنكليز يسنده لم ما البحرين حكومة يقارم

 لم ولو حتى باالنكليز صلة على بانم الدعاية بث وشم . بهم لالجتماع ادعوك

 بل يؤكدرن وال ينفون ال جانبهم من واالنكليز االن بهم صلة لكم تكن
 صلة على انكم يعتقدان ومستشاره البحرين ٢ حا ان وتأكد . الصمت يلزمون

 السلطات ومجابهتم الهيئة تكوين على اقدمتم وااللما انت وخصوصاً باالنكيز

 باتخاذ الرضا عدم االنكليز من لمسوا رفد سيا وخطبكمال اجتماعاتم في عالنية
 تقوله الذي الرأي هذا : قلت . ضدكم السلطات قبل من تعسفية خطوة اية

 الحاضروسنرى الوقت في م بم تصاللال داعيا أرى ال شخصيا ولكنني صحيح

 انجنب ان دعاني الذي القوي والدافع . احداث من االيام عنه تتمخض ما
 واضطراب التآمر هذا وراء االنكليز بان الجازم اعتقادي هو بهم تصالاال

 ارامر حسب الداخلية البحرين سياسة يسيرون الذين مم اذ البحرين في الوضع

 حكومة وما السياسي المفي قبل من المرسلة االعتاد دار عن تصدر يومية
 وعدم بهم تصالاال عدم رأيت ولهذا سياستهم لتنفبذ واجهة اال ن البحري

. معهم سافرة حرب في الدخول

نجد،! لم .٠ المقر حتى

 بياعاتنا واصذار العلسا التنفيذية الهيشة تأليف اعالننا بعد علينا كرن
 لم ولو حتى ، رسمبا مقراً لنا نفتسح ان نلناه الذي الشعي والتأييد المتتالية

هذا في جمة صعوبات وجدفا ولكننا سياسية كمنظمة بنا الحكومة تعترف
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 يكن فنم ! . . الحكومة نقمة من خوفاً مقره يؤجرا من وجود لعدم ، السبيل
 مقراً التعاوني التعويضات صندوق مكتب استعمل ان اال هذه والحالة امادي

 من يريدون الذين القضايا واصحاب والحاجت ل أ'الر] طالب اليه يأتي موقتاً
 بيت في تارة فكان التنفيذية االجنة اجتماع محل اما فيما لهم تبت ان الهيئة
 ، فخرو اهيم ابر السيد مكتب في او بيتي في وطوراً ات العليو علي عبد الحاج

 وفي الشمالن عبدالعزيز السيد بيت في غالباً يتم فكان لعموميةلجميةاا اجتماع واما

 ى لفتحولكلشيا ٤١٩٥٦عام فيمارس بعد فيما لهيئةبا االءتراف جاء حتى بيتي.
،الماية لمكظمآت I ع٦حم ل برسائل بعش ا أن رأيت الذترة فيهذه مقرهاالرنيسي.

 العادلة ومطالبنا البحرين رضع حتيقة لهم ح اشر الدول ساءورؤ لوك٠ والى

- سعود الملك لهم بعشنا من جملة ومن

 نصيحة وال عطفاً وا تأيبداً ال ب.شناها التي رسائلنا على ردوداً نستلم ولم

. الي بعثها التي رسالته نص وهذا سعود كبك جواب سوى احد من

٠ اشه ممله الباكر الرمحن عبد املكرم حرضة اىل العزيز عبد بن سعود من

: ته وبرك لثا ورجمة علبكم السالم
 الموضوع بهذا لنا كتبتم انم وبا محتوياته على واطلعت كتابكم اخذت

 الذي الطريق ان واعتقد مكان . كا في امرهم يهمني والعرب مؤتمن فلناصح

 اخي من اعلم وانا هكم لحا وال ، لبلدكم وال اكم مصلمحة فيه ليس سلكتموه
 كل من قريب وهو وابنائه بالده صلحة٠ على الناس احرص انه سلمان الشيخ

 قيل وكا حامكم مع التفاهم هو البلد وصالح لصالحكم الوحي^م والسبيل . خير
 انه اعتقد فال ولذلك : لث لثا مصلحة اثنين مخصا : نجد اهل عند المثل في

 اكرر ولذلك الدوائر يها والمتربصون البلد اخصام اال الخالف هذا من يستفيد

 بعيد ذكرنا ٤ وهو مكم حا وبين بينكم همفاوالت االتفقى بوجوب لكم نصيحتي
والسالم بتوفيقه جميعاً يتوالنا ان الل نسأل خير . ك من وقريب شر كل من

سعود ١٣٧٤,٤ -١٥ درر
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 ضمنياً يعترف انه عدا ما جديد من فيها ليس سعود الملك رسالة ان الواقع
 واكثر بلمان معرفة الناس كهر ا هو بم نسويه ان يجب واننا خالفاً هناك بان

 ال فانهم وبااطبع . االنكايز هم فعلمياً البحرين يحكم الذي بان معرفة الناس

 الوضع على يؤثر مما ن البحري في النطاق واسعة اصالحات تجري ان لهم يروق
 وهم عمان ساحل من المتأخرة المناطق في سيا وال العربي الخليج منطقة في

 تلك خيرات يستثمروا كي هناك يجري ما على كثيذاً ستاراً يلقوا ان يريدون

 تدفق ان ما فانه رأبي صحة االيام بتت ائ وقد . لمحليين إ والمحكام لهم الناطق

 العرب للمعمال السماح بعدمم حاكعما اقنعوا حتى ظي بابي بغزارة النفط
 انصياعاً بدوره وهو ٠زم ز علىحد نم المح! المتنءب ا يذإذو كيال اليها بلدخول

 االن^كليز عنهم يرضى الذين عدا ما العرب ل <ا ٠اا ن دو ب بوا ا ال اوصد يحتهم لنص
 ايران الى بالتقرب العرفي الساحل حكام يغرون اخذوا بل ذاك يكفم وم

 في افدامها تثبيت بعد العربي الساحل الى العربية النورة دامتدا من خوفاً

في العراق.

رد.. ال الحام

 سوى لها فعل رد نجد وم م الحا المذكرة ارسالنا على ونصف رثم مضى
 موقف زال وال المذكرة على وةعوا اذن ص نخ؛ ت ال ب! منددة الحكومة نشرته ما

 الى تدعو والحالة االنتظار في والشعب متزايد وعناد تصلب في هو كا الحام
 الفقرة هذه خالل في ورأيت لهم رسمناه حس؛ الترين المندفعون قبل اذ القلق

 فخرو وإحمد العريض منصور السيدان وها مكانتيما لهم! بشخصين اتصل ان
 الشعب بين المستفحلة االزمة من للخروج والحكومة الهيثة بين الوساطة بغية

 ال معظمهم بأن لعلمي الهيعة اءضاء راجمة٠ دون بما فاتصلت . وااسلمطات

 لبحرين حكومة توافق لم ما الحكومة مع حتىالتفاهم يريد وال الوساطة يربد
 شعب تمثل سياسية بهاكمنظمة فواالءترا الهيئة مع المباشر االتصال مبدأ على

 ين البحر حكومة ان اذ االحتمال. بعيد الوقت ذلك في نظري في وهذا البحرين
 ان تمكنهم القي المكانة لديم لبست انهم على الدعب اختارهم الذين للمانية تنظر
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 اهل من وليس ي اج: وآخرهم امي وبعضبم مفلس معظمهم وان الشعب يمثلوا
 ! . هذهلنظرة. الحكومة اليهم تنظر يجماعة االجتاع يتم فكيف آخره لىوا البالد
 اللذين الشخصيتين هاتين بواسطة اال المشكلة هذه لحل سبيل من فليس اذن

 زمن منذ عديدة مسائل في االنكليز ومع مستمشاره رمع م الحا مع تفاهما طالما
. القضايا معظم معالجة في خبرة ولهم بعيد

 لها وذكرت ي^ما اجماعي أسباب لهما وشرحت وفخرو بالعريض اجتمعت

 نجحا ما اذا بانهما لهما تعهدت ولكفي ؛ مفي خاص طلب هو الوساطة طلب ان
 فيه شك ال فمما فيها نحن التي المتاعب عنا يرفع مخرج او للقضية حل ايجاد في

 فيكيف بجثنا م الشعب،ث طبةات سائر ومن الهيئة من التام التأييد االنسين نها ا
 بالحام مباشرة تصالاال االنكليز يقبل ان اما : امران هناك الوساطة. تتم

 التي لمطالبا حول مع، للتفاوض يذهبون نالنة فوامما الهيءة من لجنة ونكرن
 تطيمب حتى يعينهم ومن مستشاره مع يجتمعوا ان واما الهيغة بها تةدمت

 يمثلونهم الذين باالشخاص اعترفت قد البحرين حكومة ويعرفواان خواطرالناس

 ومن البحرين ة٠حكو من شديدة معارضة ستالقيان انكا صحيح : لهما قلت

 الهيئة تعلن ارن خوفاًمن اقناعهم من جاهدمين حاوال وراءهاولكن الذين
 الحكومة استجابة عدم على احتجاجاً الناس مصالح وتعطل العام االضراب

. الشعب لممثلي م الحا مقابلة وعدم الشعبية !ب لرط.ا
 المساعي ذه ه تؤد فلم ؛ المسؤرين لدى هما اعي بمس وفخرر العريض قام

 ذة باله االعتراف عدم من موقفهم على مصرين المسؤولون ظل إذ نتميجة الى
 هذا فنن وبالطبع الهيئة ها تذددت التي المطالب من مطلب اي تنفيذ وعدم

 ره ر رددان ااشيخ البحرين كم حا من زياً اختيا ليس سابقاً ذكرت < االصرار
 لعدم االكليز قبل من المتواصل الضغط لسبب علبه مرغم هو انا بل الله

 ايجاد في الرغبة كل يرغب كان بأنه اعم فاني وإال الشعب لمطالب االستجابة

 معشم لحلمت يتصرف االنكليز كه ز ولو : شعبه وبين بينه المشاكل لميع حل
 ونعلم واحترام تقدير كل له نكن كنا كلنا إذ الجانبين بين التفاهم وتم مور ال ا

 بيدهم ت االط؛ جميع فان . النكليز ا هم طبيعي الغير تصلبه وراء من ان
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 والسياسة السياسي لمقيما دار من العلياً السياسة في يومي بأمر تصدر ذكرت كما
 والضباط البحرين حكومة مستشار وينذذها السياسي المعتمد دار من الداخلية

. دائرة كل في المنتشرون البريطانيون

 الشرعي كم الحا بصفته فانه اش رحمه له المبررات ابدي ال فاني كله هذا ومع

 بنصائح ويضرب كالعتبار فوق شعبه لمصلحة ينضر ان منه لمفروضا كان للبالد
 مع للتكاتف الكاملاالستعدماد لديه الشعب وكان .الحائط االنكليزعرض

. السفن تشتهي ال ا ب الرياح تجري ولكن . للبحرين بالنفع يعود فيما حاكمه

.. االضراب

 بداً الهيئة تجد لم السلطات مع حل الى للوصول الوسائل كل نفذت حين

 من اضراب اول كرن وقد . الشامل االضراب فأعلنت االضراب اعالن من
 الهيئة واصبحت الحركة وعطل الحياة مرافق جميع شمل . البحرين في نوعه
. ايام سبعة طياة البالد على المسيطرة هي

 يمكن كيف الحطيرة المشكلة تجمعت وهنا البحرين سائر االضراب عم
 كيف السكان لميع ااضرورية المواد تأمين بمكن كيف الهائجة الجماهير ضبط
 والماء اءكالكهرب العامة والمرافق المستشفيات وموظفي االسعاف تأمين بمكن

 االمور هذه كل . وذويهم العمال من العاجزين مساعدة ثم المخابز واصحاب
 الي الهينة بيد شيء كل تركت البحرين حكومة ألن دقيق تنظيم الى تحتاج

 عاتق على ستقع المسؤولية فان باألمن اخالل اي وقع فاذا باالضراب امرت

 كانت ولهذا الطربق بداية في ونحن سيما ال فيهتال نزيد كنا ما وهذا الهيئة
 فترات إا النوم طعم أذق لم انني حتى علي االيام اصعب من السبعة االياء

 محمد بدأ إذ شتى نواح من متعب وضع في وكنت الليل آخر في متقطعة

،كرزكارن لمنعالة انجاورة القرى اهالي يستفز٤١سلمارنا الشيخ بن

 مكنته الذي البحرين جالد نفس هو هذا سلمان بن ممذ ان رحة. لبابا ليلة ال اشبه ما نع. ( ١)
 "لمؤسفة الحوادث ابان الشعب بناءبا ويفتك يبطث وأخذ المعأم لالمن مديراً يكون ان الظروف

- االخوة
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 بالمعتمد اتصل ان اضطرني مما منازلهم في وي-ددهم ، وعالي
 االستفزازات على لديم واحتج باالنكليز فيها اتصل مرة اول وهذه البريطاني

 وعليك داخلية شؤون هذه ان : جوابه وكان ، سلمان بن عمد بها يقوم القي

 بان انبهك ان أود االانني .باألمر لي شأنفالامااناالبالد ٢مجا تتصل ان

 ايدي على الضرب في تتردد لن حكومتي فان باألمن واخلوا تمادوا اذا جماعتك

 وهذا . ومركزه كيانه تثبيت في الشرعي البالد ١ك حا ومناصرة العابثين

 في ومحاررتهم نكليز الا مناررة أءرف النني كثيرا فيه افكر لم تهديد بالطبع
 دائم اتصال على نظل ان أرجو : قال ودعته ال انني ا ال الظروف هذه مثل
 أن أعتةد ، قلت . فيه وقعتم الذي المأزق هذا من نخرج ان يمكننا حتى

 وتعيين بالهيئة الحكومة اعتراف وهو المأزق من الخروج به يمكن ما هناك
 االتصال أن أعتقد له،اذن قلت : االحتمال بعيد هذا : قال . للفاوضة موعد

 وغايتكم سلمية تسوية في حقاً ترغبون كنتم اذا : قال . منه جدوى ال

 الوعرة المسالك هذه دون تطرقوها أن عليكم شق طرق فهناك االصالح

 فانكم واقعية اكنر تكونوا ان يجب ثم االستفزازية والبيانات كاالضرابات
 قستم واذا االوسط الثسرق بلدان ارقى في بعد تتحةق لم باشياء تطالبون

 شعب بها ينعم لم حرية رفي نعيم في فانم لكم المجاورة للبالد بالنسبة وضعكم
 أنكم فيه تقعون الذي الجسيم الخطأ أن اعتقد قلت . المناطق هذه شعوب بين

 اردتم واذا أوضاعنا عن وتعرفون تشاهدونه لما مغاير هو بما انفسكم تغالطون

 لحلوالعقد اصحاب انتم لمتكونوا اذا هذا خير واسطة تزعون كما تكونوا أن

 مستعدون نا فان ذلك ومع دتكمبارا تسير ادأة ا رينال البح حكومة وما الواقع في

 الحالي وضعنا ان ترون كنتم اذا اما ، مطالبنا بنود من بند كل نناقش ان

 فيمثل البحث من جدوى فال ، الخليج في لشعب يكون ان يمكن ما خير هو
 : قلت ؟ تهديد هذا : قال . الظروف تفرضه لما حلها ولنترك ، االمور هذه

 ولكن . الفوة بيده من تهديد طاقتنا في ليس ? القوي يهدد الضعيف كان متى
 الذي هذا اما ٠ سننتصر باننا واثقون ونحن قضيتنا بعدالة ايماننا في قوتنا
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 بجقه يطالب مسالم شعب من الوسائل اضعف اال هو فما منا استفزازا تسميه
. اخرى جهة الى نقل اذ ذلك بعد أره ولم عنده من وخرجت . المغتصب

.. تظهر .. خفية اتجامات

 بعض عقلي في الكامنة الخفية االتجاهات تنعكس بدأت االضراب إبان في

 البحرين وضع لتغيير يطلقونها شعارات شكل في تظرر واعوانهم الهينة اعضاء
 تكن ولم البحرين في العام الرأي عن تعبر ال االتجاهات تلك فان وبالطبع كله

 موؤورة عقول في اوهاماً كانت انما . العليا التنفيذبة ألهيشة هدف ما يرماً
 ر٠ئ من ارادوه ما علبهم فونا ولكننا لالنتقام األوان آن قد ان تصورت

 ، الغوغائيين بعض من تنطلق كانت التي الكثيرة الشعارات الر وعلى للبحرين

 ليقدم له سانحة الفرصة - البحرين عرش في الطامع وهو الخليفة دعيجبنحمد تومم
 مدير لي فبعن سالن اخيه مسن بدالً البحرين امازة يتولى ي الخالبة الوعود
 األمر هذا في ليفاوضني دويغر عمد السيد القاصرين لاموا دائرة مكتب

 وبرف دعيج في رأني ويعرف لي صديق دويغر والسيد بي واجتمع الخطير
 وقبل سالة،الر تبليغ اا عليه فحا رسول انه اال البحرين في الناس معظم رأي

 دعيسج الشيخ من خاصة شفوية سالةر احل اني : قال معي بجدينه يبدأ ان

 هات : له فقلت . يطلبه بما زمالئك او باستجابتك ايماني عدم مع هذا اليك

 الشيخ عزل بطلب نية هناك بان سمع دعيج الشيغ ان : قال : عندك ما
 تء اذا ولهذا كلها الشعبية االوساط قبل من ملح المطلب هذا وان سلمان
 عرش يتولى ان نفسه يعرض دعيج فان الشعي المطلب هذا استجابة للهيئة

 وشيحه بان ويؤكد الهينة يها تقدمت التي المطالب لجميع ويستجيب االمارة
 اشاعات هذه ان : دويغر السيد فاجبت . االنكليز قبل من الموافقة سينال

 وال السلطات لدى الهيئة بها تةدممت معروفة ومطالبنا ومدسوسة مغرضة

 البحرين حام سيظل وسلمان البالد الدستورية الشؤون في البحث قط يمكن

 ارن من اليه اقرب السماك ان امثلها التي الميئة وباسم لساني على لدعيج وقل

 ن ا : له وةل خليفة ل منآ طهل اال يبق لم ولو حتى البحرين عرش يتولى
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 ر دغ و نظري في سالن الن . سالن بعزل ذطاب ال فسوف بغيظه يموت
 الشر عن بعيد فاذه العناد فيه كان وان خليفة آل خالصة العقالء الكثيرين

 . سمعته ج دء: لوث كا بشيء سمعته يلوث م ول اعةل^م وهو الكثمير الخير وفيه

 اشكاالت في سنقع الننا الدالب في لحكمؤونالش نتعرض ان قط يمكننا ال ونحن
 هذه ي.رض ل ان دويغر السيد ورجوت . ها نتجنب ان جاهدمين نحاول كثيرة

 فاجابني البحث. هذا اغالق ويجب ااشيعة اخواننا منكبار احدم على الفكرة
 اغلق معك اخذقت اذا المدبر أس الر النك اليك بعثني دعيج ان دويغر السيد

 المتاجرة اريد ا ول ساكتمه طبعاً ةلت الخبر هذا ستكتم انك يعرف وهو الباب
 االضراب فك ةر^ا الشارع على تسيطر ان وغائيةللغ مجاالً نترك ال ركي . به

 الجسام المسؤوليات وتحملنا الجة المتاعب عانينافيه كامل اسبوع بعدمضي

 وصالبة حكتنا لوالكياننا في تفتك كادت التي العديدة وحاربنااالتجاهات

 على اصرت البحرين حكومة ان . المخربة االتجاهات تلك جميع من موقفنا
 فك من بداً نجد لم ولهذا االضراب يفك لم ما الهيئة مع التفامم عدم

. االضراب

 يمكن ماذا المرء بفكر عندما سيا جسيمةا كانتجد المسئواية ان الواقع
 وباعة الصغيرة متاجر ل واصحاب المجدود الدخل ذوو٠ والفالح العامل مله أنيع

 ا.دية الناحية من فالهيئة اليومي صكدهم من قوتهم يكسبون الذين من الخذر

 ايمام من بالرغم والمضربون ،للضربين نفةات دفع على قدرة ذات ليست
 فاالضراب اذن ذلك. من أطول لمدة يجوعوا ان يتطيعون ال قضيتهم بعدالة

 اذا شم . بالنفع يعود مما اكثر ر بالضم يعود مادياً يدعم لم ما االحيان بعض في
 وتوقفت كثيراً تضررت نها ا نجد البالد في العامة القتصادية ا الناحية الى حظرذا

 سيؤث بالطبع ذا ره . الع-الم انحاء سائر و البحرين بين التجارية الحركة كل
 واذا السيا الحركة على يعطفون الذين المواطنين من كثير مصالح على كنيراً

 قلوبهم المؤلفة اولئك سيا وال شي، كل يذسى فانه مادي بضرر المرء اصيب
 وكا مصالحبم تضر باساليب تأت لم اذا الحركة يؤازررن ربا االيان ضعفاء من

(٧) لمنهى البحربنالى مر٩٧



 جدل هناك فان المواطنين جيع من قوية مؤازرة الى حاجة في فاننا ذكرت

 يؤيد باسره الشعب بأن يدءون فهم وبيننا المتطرفة الطبقة بين بيزذطي
 ذاتمصالح معينة فئة كأنت واذا ذلك من باكثر يضحي ان ومستعد االضراب

 الشب ان فليسمعناه بمصالحرا االضرار االضرابخشة في االستمرار تريد ال

 نحن لهم ونقول يضحي ان عليه فيجب الحق نيل اراد من الن ذلك يريد ال

 أتى يومياً منه يعيش وهو عمله ترك الذي العامل هذا ان المواطنين بين نميز ال
 فهو الهيئة مطالب تحققت لو فيا افضل حياة على يحصل سوف انه بدافع

 والفاةة الجوع مقامة يستطيع هل ولكن ، االمل ذلك أجل من يضحي

 من مطلب أي للهيئة يستجب ولم أطول مدة استمر واذا ؟ اسبوع من اكثر
 اننا كثيراً للشعب قلنا لقد ؟ فعل رد سيحدث أنه تعتقدون أال ، مطالببا

 سوىاصدار شيء عمل بامكاننا كان هل ؟ شيناً نفعل أن استطعنا فهل سنفعل
 االنتهازبين حسابكم في تنسون وهل االضراب وأخيراً خطب والقاء بياات

 في لتشكيكه الشعب صفوف في دوراً يلعبوا ان يمكنهم اال ؟ اميين نهز ا رال

 ارن يجب كان النوع هذا من المدى طويل اضراباً أن تشعرون اال شم زعائه
 المال ايجاد من : بأشر حدونه قبل القوى سع جمي فيه وتعبا كمالً اعداداً يعد

 أمة أية فيتاريخ سبق ومتى ، المضربين من المعوزين ولمساعدة االضراب لتدعيم

 نسمع نحن ؟ البحرين في سوى تم قد البالد مرافق جميع يشمل اضراباً أن

 البلد نفس في العمال كل أضرب أن يحدث ولم نقاباته-ا حسب العمال باضراب
 للمضربين تأييداً تضرب ى االخر النقابات فان النقابة تلك تنصف لم اذا اللهم
ايام. لمدة نتمطالبهمعادلةكا اذا

 بد ال انه حتمية بنتيجة منها خرجنا لهم اها ذكر التي العوامل هذه كل

 التيجاءت العنف رسائل ننس ال ثم . الزمام يفلت ان قبل االضراب فك من

 السيارات لنعطيل الطرق المساميرفي زرع الى فباالضافة .االخبة االيام في
 يرموا أر إلسيارات ليحرقوا اتباعهم يرساون اخذرا االجانب من كثيراً فأن

 فعالً ذلك حدث وقد األمن رجال اتدخل وسيلة تكون حتى بالحجارة الناس
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 ولم حده عند شيء كل فاوقذت حذرة كنت الهينة ولكن احيا، عدة في
. وتعت ااقي الحوادث من حادث أي في األمن رجال يتدخل

. . . االتصال االجنلزي وبدأ

 المبانر االتصال من لهم مناص ال أن االنكليز وجد االضراب فك بعد

 ان اال السياسي المعتمد دار عع دانماً اتصالنا يكون ان المفروض وكان بنا
 السكرتير الى فوكل . به مبانرة االتصال اختهرالطريقوجعل السياسي المقيم

 .البريطاني االستعالمات مدير مع باب ليقوم السياسي دارالمقيم في الثالث
 لالضرابات تجنباً االوضاع تهدئة بعد فيا فهمتها ك ذلك وراء من الغاية وكانت

 تعسفي اجراء أي يتخذوا ان لهم يسمح ال وضع في ومم عديدة ومشاكل

 واستجابة الهيئة شعبية مدى لمسوا ان بعد السيا االمور تتفاقم أن من خوفاً
 تستكم-ل ان الى المطالب بعض بتلبية تخديرا الوقت نفس وفي . ال المواطنين

. بعد فيا الحركة لضرب البوليسي دهااستعدا البحرين حكومة

 بان القضية على عطفبم يبدون فكانوا بينهم و بيننا االتصاالت بدأت

 انجازها يمكن حتى طويل وقت الى يحتاج ذلك ولكن عادلة المطااب معظم
 نفسه من طواعية يعطيه ال شي، كل أن باعتبار ! المتعصب م الحا واقناع

 صميم من نود ، اش يعلمكنا، و . قوة بكل ويقارمه لسلطته اغتصاباً يعتبره
 وايمارن عقيدة عن ذلك كان سواء ، كم الحا وبين بيننا التفاهم يتم ان قلوبنا

 واضطراب التوتر اذ ، ورائه من تتتر بريطانيا أن أم ، المعني الطرف بأنه

 ونتمنى حقى طالب فنحن ، الجانبين من اياً يفيد ال ستقرار اال وعدم االحوال
 بعض نعطى ولو ، المداوم النعب هذا صالح في االزمة تنفرج إن مخلصين
 أن يمكن ال شي، فذاك مطالبنا جميع تهمل ان اما ، بالباتي ونطالب الشي،

 الشاذ الوضع هذا على للقضاء الوحيد السبيل : لهم نةول وكنا . عليه نسكت

 باعتبارها العليا التنفيذية بالهيءة االعتراف هو المسؤولين تصرفات من الناتج

 حزب بأي االءتراف من عندا مانع رال البحرين شعب يمشل سياسياً حزباً
 من جاعة أي من بد التأي وينال البحرين شعب اصالح رعى درو م بمنهاج يتقدم
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 والنعتقد الوانه سابق الطلمبهذا االنكليزلنابأن جواب فكان .الناس

 وجهاً تواج،وننا ال لماذا : بصراحة لهم نقول وكنا . عليه سيوافق م الحا ان
 نعلمجيداً بالدا في ويلةالط بخبرتنا ونحن . الحام ال الشأن أصحاب وانتم لوجه

 . الموضوع هذا في الحديث من يتملصون وكانوا والعقد الحل اصحاب انكم
 ت لجراح الحرىمسكنبا بجألو لنا جاءوا اسابيع لطوا متمر جدمل وبعد

 واالستاذ ابراهيم السيد ءلي السيد وها بالذات شخصين ذعين ان هو . الدامية
 ان مستعد هو التي النةاط بعض معه ويبحثا الحام ليةابال الشمالن العزيز عبد

 تحين عندما الحق وقت الى تؤجل االخرى المطالب وبقية . معهما يبحثها
 : قالوا ؟ الشخصين هذين الحام طلب ذا ولم : لهم فةات . لتحقيةما الفرص

 الهيئة بسكرتير اجتماعه أن اذ ، الهينة سكرتير مع يجتمع أن يرغب ال النه

 من كانا وان بشخصين اجتماعه أما ذلك في يرغب ال وهو بالهيعة ترافه اء معناه
 الدعية مع طويل نقاش وبعد البحرين سكان من يعتبروا فانه الهيئة أعضاء

 علي السيدان يذهب ان على وافةنا البحرين في البارزة لشخصياتوا العمرمية

 النقاط حول معه والبحث ك بالحا لالجتماع الشمالن يز العز وعبد ابراهم السيد

. عليها االنكيز مع اتفقنا التي

 بتاريخ قصرالرفاع في تم الذي االجتماع محضر في مدرج هو كا االجتاع وتم
. ١٣٧ع االرل ربيع ١١

 وسعادة عبدالنه الشيخ وسمو العظمة صاحب بجضور العامر الرفاع ةصر في

 العزيز عبد والسيد : ابراهيم السيد علي السيد : السادة من وكل المستشار
 قشةمنا تم وقد الشيراوي يوسف والسيد ، العامة العالقات ومدير الشمالن
: التالية النقاط وتقرير

. وجنائي مذني قانون لسن خبير جلب ١

 باوضاحنا يتعلق فيا لمساعدته لجنة وانتخاب ةعبين ءام كمبدأ وضع — ٢

. بأمد وصوله بعد وذلك وتقاليدا

 مواد لتطببق وذلك المحليين القضاة يجانب محكمة لكل قاض جلب — ٣



. سنهما بعد ال^الد الخاصين الةانوذين

. العالم في المتبعة النظم حب على االمن تنظيم - ٤

. والصحة المعارف بلجنة يتعلق ما في -٥

 ة٠الكو قبل من المعين المبلغ نطاق في بماليتها لجنة كل تستقل ( ١ )
 يعود بما للصحة الصحة ومالية للمعارف المعارف مالة تصرف ان على

العام. للصالح

 الحكومة مع التعاون مع ادارياً استقالال لجنة كل تستقل ان ( ٢ )

. سنتين مجلس كا عمر ياًكدن ( ٣ )

 والمعارف الصحة مجلس انتخأبات لدرس أشخاص أربعة من لجنة تأليف — ٦

. العامة العالقات هدير مع بالتعاون فقط

 قد االصالح بأن فأجاب السجون مسالة ءن العظمة صاحب سعل — ٧

التوقيع . جارياً يزال وال جرى
بلكريف ،شارلس الشمالن العزيز عبد ابراهم، ميد علي السيد

«القبوة » جلس

 انصار معظم رآها التي لة1التف1 هذه مداد ينشف لم انه المؤسف ومن
 على االتفاقية وضعت حتى بئة لل فوز ال البحرين للكومة انتصاراً الهيئة
 االتفاقية بنسف االنكليز من بايعاز وطبعاً ، البحرين حكومة وباشرت الرن

 وبعض الحاكمة االسرة افراد بعض من كونته الذي االداري الجلى واعتبار

 تصل اني الشعب على وان الرئيسي المرجع الشعب من واننين الدوائر ساءرؤ
 كالحا ويدرس ? للحا يرفعها بدوره وهو مقترحاته ويقدم داري ال بالمجلس

 نقف ان نستطع لم الحد هذا عند . منمسا صالحاً يراه ما وينفذ المقترحات
 الشعب وطالبنا لمس الج هذا بنأسيس فيه نددا بياناً فصدرا االيدي مكتوفي

 فاما . خائناً فيه العضوية يةبل الشعب من شخص اي واعتبرا بقاطعته
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 ألجلس وبةي . واستقاال المجلس في االستمرار يستطيعا فلم ب٠الث من االننان
 القليل اال اليه يذهب ولم الهيئة ،ذدا الى باسره الشعب استجاب اذ معضل شبه

 البحرين حاكم ان االنكليز يبرز ان هو المجلس ذلك تشكيل من الغاية وكانت
 جلس بمثابة يعد الذي المشلول المجلس هذا بتكوبنه باالصالحات بدأ فعال

. القوة واعوانهم الشيوخ فيه يتناول
 اجراء على يوافقوا ان اضطروا ثال ؤا اة و I لهد ا هذه ان االنكليز رأى فال

 بعد سي ال يتفاقم كد توتر من فترة بعد رالصحة المعارف لمجلسي االنتخابات
 ذلكالقانون تنفيذ تأجيل على الحكومة وحملنا الجنائي القنون تنفيذ على حملتنا

 سيأتي رااتي بريطانيا خارجية وزير الى ها رفعن التي مذكراتنا وبعد . الجائر
. موضعه في ذكرها

جديد من . ٠ الدس
 ة اذابة تصرفاتهم من درساً ياخذوا م المراو^ة ~م رد االنكليز ان اال

 في جديد من بذأوا ، بإ الذريع الفشل بذلك يكتفوا م ول الفاشلة ومناوراتهم

 لحدو العارف مجلس انتخابات فبعد البحرين وحكومة الهيأة بين الجو تعكير
 حكومة ومع معهم عليه المتأتى فكان االعذت بتي تعيين وهي جديدة مشكلة

 في الهينة مراجعة أساس على م الحا ةبل من االعفاء تعيين يتم ان البحرين

 كم الحا ولكن المجلس في االعضاء بين االنجام يتم حقى يعينهم الذين االشخاص
 . البالد في لالصالح لمناوثرى ؛د الهيءة اعداء من اشخاصاً وعين القرار هذا ينفذ لم

 االنكليز يريده كان ما وهذا المجلس في مثليها اشتراك الهيئة رفضت ولهذا

 وبذاك العامة الشؤون الى يده! تمتد ان ة للهي: يريدون ال احية من فهم

 اي الهيشة يعطوا ان يربدون ال اخرى فاحية ومن االستعماري منهاجهم تعرقل
 منطقة في المجاوزة البالد الى المكاسب هذه حمى انتسري من خوفاً مكسب
 تلك في االصالحات عرقلة على هذا يومنا الى الحريصونجداً وهم العربي الخليج

 تفرض التي للمجالس مقاطعتنا في جادون باننا لالنكليز نثبت ولي . المنطقة
 مع التعاون المجالوعدم بمتاطعة فيه نناشدهم للشعب بيأناً اصدرا فرضاً علينا

دن اك الحا شككله الذي الداري سا1لنشج الشبش ا بن ب ا ات مع و # دي ي ا في عة لحكر ا
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 مقاطعة وكذلك المواطنين من وعضوين الدوائر رؤساء وبعض الحاكة االسرة
 الخالفات من الناجمة القضايا حل عن م-ؤولة زفسها اليئة وبقيت . المحاكم

. ٢ للمحا اللجوء دون الشعب بين

للمضاد نقابة أول

 من اذن على الحصول دون للعمال نقابة تأسيس فررا المعمعة هذه غمار في

 على العمال افبل وك والعمال العمل ةانون سن من االنتهاء وقبل الحكومة
 يتصورها منا احد يكن لم وبصورة النظير منقطع اقباآل النةابة في االشتراك

 جهلهم من المرجفون ممايروجه بكثير اقوى العمالي الوءي ان على يدل مما
 االوساط ارتجت المال نقابة اتحاد تأسيس اثر وعلى . الوضاعهم ١٦تبأ وعدم

 السرعة يهذه حدوثه متوقعاً يكن لم الذي ءالجراا لهذا الستعماريةوا النفطية
 االندفاع مغبة من يحذرون كعادتهم االنكليز وجاء منا وتضايقوا وانزعجوا

 وكذت . الحركة على عطهمم بسحب ويهددون اساسية قاعدة يجادا دون

 إال اجراء اي نتخذ لن ونحن فروري امر مال٠ال نقابة ايجاد ان لهم اقول
 نريد كنا النقابة تأسيس على اقدمنا وحنا ، والعمال العمل قانون سن بعد

 حتى نقابة ضن كلمتهم وتوحيد اوضاعهم تفهم من ال.مال نكن ان بذلك
 والذي سيسن الذي للقانون طبقاً بجقوقهم المطالبة المستقبل في يستطيعوا

. لموااال رؤرس اصحاب مصالح ويصون |۴حقوم لهم سيحذظ

 نريد الننا بةاالسترا نظرة الينا ينظرون واالنك^يز ذكرته الذي هذا كل

 وهذه كلها المنطةة في بل فحب البحرين في ليس جذزياً االرضاع نغير ان
 حكام مضجع كذلك الخبر هذا اقض وقد . مخابراتهم رجال سخافات من

 ان رأوا رسموه الذي النهج حسب على االنكليز ان إا والخليج السعودية

 على والقضاء الحركة لضرب استعداداتا الحكومة تستكل حتى االمور تترك
 الصراع ألوان بشتى حافال ١٩٥٦ أوائل الى ١٩٥٥ عام لقدكان . تنظيم كل

 قرارات عدة اتخذت فقد الهيسة فاحية من اما والحكومة الشعب بين الفوي
 ونأسيس المحاكم ومقاطعة ذكرت ك لس المج: مقاطعة وهي االذراب بعد
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 بياسة تندد بيانات واصدار السل لمكافحة صندوق وتكوين للعمال، نةابة

 وزارة الى مذكرة تسليم ثم التقدمي الركب اللحاق عن وتخلفم-ا الحكومة
 وجواب كراجي الى طريقه في ( ايدن ) المستر مر حين البريطانية الخارجية
 المذكرةالبريطانية على الهيءة وجواب الهينة مذكرة على البريطانية الحكرمة

. بالقتابع اوردها

العليا التنفيذية للهينة الجاللة صاحبة حكومة مذكرة

 السيا-ي المعتمد الى سلم الذي الكتاب البريطانية الخارجية وزر استلم

 وهو البيان هذا لم اكتب * ذر كلفني د وة بالبءدرن مروره عند البريطاي

. سالةالر على رد بمدابة

 على م تعط العالم اقطار جميع في ذلك اظبرت كا البريطانية احفوة ان

 . وتقدممية نظامية حكومات على الحمول في وتؤيدها الشعوب جميع رغبات
 العناصر بوجود اال تحقيقه يمكن ال بتالشا الكامل والتطور التقدم هذا ولكن

: وهي التالية الثالثة

 مجيث االدارية نظمها على االصالحات تدخل و التطور تسار حكومة — ١

 والتعلي الثقافة ذسبة وارتفاع للبالد الطبيعية الموارد زيادة مع تتكافأ

. بناعا ا بين

 في آرائه عن يعبر ان للشعب تتيح دستورية ووسائل انظمة وجود — ٢
 البلدية الحكومات في وافر بقسط يساهم وان به وتتصل تخصه التي االمور

. مة للحكو العامة االدارة وفي ( والقروية البلدية اس لج، ا اي )

 ، الخبرة من وافر ف_ط لدي^م الذين اولئك وباألخص الشعب ان -٣

 اراعهم ءن ليعبروا الدستورية والطرق المجالس هذه وجود يستغلوا ان يجب
 مؤسات بايجاد يةوموا أال عليهم ويجب . العسامة دارة اأ في ويشاركوا
 على يضغطوا او واالضراب الفوضى ليحدثوا ومنأفسة مضادة رجمعيات
. دستورية غير ووسائل بطرق الحكومة
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 انخذت قد ألحكومة الن ذلك ، االوالن العنصران البحرين في وبتوافر
: الحديث التطور متطلبات حسب وتغبيرها االدارة لتنظيم ية التال الخطوات

 والعمال المل ةانون ايجاد على زمه العظمة صاحب اعلن لةدم ١
 والحكومة . البحرين في وشؤونهم والمال العمل نشاط أوجه لجميع شامل

 — اوزلي مستر — الكباز موظفيه-ا احد اوفدت قد فون ت-ر ذا البريطاية

 مبدنية بزيارة ليقوم االوسط الثرق في والعمال العمل شؤون في الكبير الخبير
 هذا وسيعود ، الخصوص هذا في آراءه يقدم لي الماصي االسبوع في للبحرين
. وتنفيذه القانون هذا ايجاد في وخبرته بآرائه ايساهم اخوى ة مو الموظف

 وقد . التنفيذ تقريباً جاهز اآلن وهو جديد جنائي قانون سن لقد - ٢
 يشمل ان فيه وروءي الكبار القانونيين براءالخ من لجنة الةانون هذا بوضع قام

. بالموضوع الخاصة والتشريعات التوانين احداث

 ١١ تاريخ ١٣٧٤/١٣ رقم بيانه في الحاك العضمة صاحب اعلن 6-٣
 في العمل بدأ قد بيس مسقر البريطاني التضائي المتشار فان ١٩٥٤ دي-مبر

 من تمكن وقد الجنانية القضايا نجضور ن اآل ويقوم اشرر بضمة منذ البحرين
 نفسه الوقت في ويقوم القضائي الجهاز على كثيرة واصالحات تعديالت ادخال

 في للتمرن البحرانيين من عدد امام اخرى وتنظيمات عديدة قوانين بسن

. انجاترا في والمحام القانون شؤون

 الواسعة الخبرة ذا البوايس قومندان مساعد سلي هامر الكولونيا ان - ٤
 وادارتها الثرطة قوة بتنظيم ديسمبر في ه وصول منذ يقوم البوليس شؤون في

. البريطانيين البوليس مفتشي من اننان كذلك عين وقد . جديدة اسس على

 فيقونين وتعديالت ات تغيير احداث على الحام العظمة صاحب وافق — ٥

 المعارف ادأرة على لتشرف لجأا كذلك عين وقد . البحرين في البلدية المجالس
 في التحقيق باجراء اآلن ٠تقو ال-تي الرسمية إالجسة توصيات على بناء والصحة

. البحزين نحزر دارة اء شؤون
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 استلم وقد الحكومة اطباء لرئيس كمساعد بريطاي دكتور عين لقد — ٦
 ،٠تحثضاال االطباء هيئة الى بريطانية دكتورة انضمت فقدم كذلك . راه

 ك المجاورة البلدان من العرب الممرذ-.ات من عدد لتعيين ن اآل الخطوات وتخذ

 الىالبحرين. باً قري وسيصل الصحة دائرة خدمة في للتخدير بريطاني طبيب عين
 جامعات في ودزسوا تدربوا و^ديرورن متخصصون اطباء ء هؤال وجميع

 خسين ليسع للسل مستشفى انشاء في العمل ريجري . بريطانية رمستثفيات
 وقت منذ هذه افتتحت وقد للسل خاصة عبادة في العمل بدأ سريراًك

 في بدى ةد ءدميدة اخرى اصالحات فناك ذلك الى وباالضافة . قربب
 التتراحات ذتيجة ةالصحةدائر في فيبا البدء وشك على أو التنفيذ موضع وضعا

 فمنالك واخيراً . البحرين جزر في االدارة لشؤورن التحقيق لجنة وتوصيات
 وينتظر . الحاهر الوقت في فيه العمل يجري سرير ٢٠٠ يسع للذساء مستمشفى

 شفى اذبل هذا ينتهي وحينما . السنة هذه نهاية من ابتداء من قسم يستعمل ان
٠ البحرين مستشفيات ستتنماعف

 يونيو في العمل ستبدأ فيالجفير تبنى التي الكهرباني التوايد محطة ان -٧

 بالقوة ن البحري في النائية والمناطق القرى تجهيز هر الرنيسي وعلها
.امرالة

 اخرى ومدرسة لالوالد كبيرة مدرسة اء—رت- في االن العمل يجري — ٨
. المنامة في للبنات كبيرة

 ومشاركة والرغبات األفكار عن للتعبير وكافية وسانلعديدة هناك : ثانيا

: وهي االداري الجهاز في الشعب

الحام عظمة مجالس — ١
. قريباً جديد من ستبدأ الفي الجريدة - ٢

 ولجنةواالوقاف، ، التجارة كمجالس طويل وقت منذ المؤلفة اللجان — ٣
. وغيرها الزراعة

 اهالي ال دعت والتي الشعب عن ممثلين تضم التي الحكومية التحقيق. لجنة — ٤
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 ولم اللجنة هذه امام يحضر لم انه المؤسف ومن . وافاداتهم تهمباةتراحا للتقدم
. البحرين شعب ممثلي يدءرن الذين اء هؤل من أحد الفرصة هذه يغتم

 وامعارن للصحة انشاءهما الحكومة تعتزم اللتان الدالمتان اللجنتان - ٥
 العام الرأي ليمنلوا الشعمب طبقات مختلف عن ،نلين اللجنتان هاتان وستضم

. الصحة ودائرة المعارف دائرة شؤون يخص فيا به صلة على وليكونوا

 االعمال واصحاب الموظفين عن ممثلين ستضم التي والعمال العمل لجنة - ٦

. للساوي با

 تكون مجيث وستعدل االساسة نظمها االن وتدرس البلديات مجالس — ٧

اوسع. ها واستغالل اكثر سلطاتها

 الشعب مشاركة وهو مفقوداً االسف مع يبدو فانه النالث العنصر عن اما

 ناشى وهذا وغيرها دستورية من له المتاحة والرسائل المؤسسات في رمساهمته

 امام وبياثتها بافاداتها تتقدم ان رفضت القي جماعتم اتخذته الذي الموقف ءن
 المساهمة سجيل في والصوبات العراقيل ورضعت الحكومية التحقيق لجنة

 الذين االشخاص تمنع ان تحاول وااتي ، والعمال العمل لجنة في واالشتراك
 ولجنة المعارف لجنة - الدوانر لجان في االشتراك من الدءوة اليهم وجهت
 في تنفذ ان يجب اخرى اصالحات هناك ان بالطبع يعرف وكلنا — الصحة

 أال المرء على ولكن . العالم بالد من بلد لكل بالنبة صحيح وهذا ، البحرين

 هذه تستغلوا ان رفضتم واذا . المشي من يتمكن ان قبل الركض يحاول
 االنتخابات قاطعتم واذا ،لم المتاحة االصالحية الدستورية والوسال الطرق

 لصالح تعملون حقيقة انكم في كثيراً نشك فاننا ، الحكومة ستجريها القي

 الذي اللمي بالتقدم االهمام اثد مهتمة البريطانية الحكومة ان . البحرين
 نصائحها وستقدم العطف بعين ورفاهيتها البحرين تةدم تراقب وستظل تحققه

 االعتران يمكنها ال البريطانية الحكومة ولكن . منها يطلب حينما وارشاداتما
 يرفضون حينا وخاصة دستورية سلطة بأي المكتوب وقعوا الذين لالشخاص

 السلمي النقدم لزيادة الموجودة الكثيرة والوسائل الفرص هذد يستغلوا ان
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 ان . العامة اال-ارة في ومشاركته الشب مساهة وزيادة الديةراطي والتطور

 قوة وزيادة االصالحات دخالا في اا^حرين ح<ومة تؤيد البريطانية الحكومة

 لوةتا في ن البحري حكومة مل دع ما وهو والشعب الخكومة بين تصال اال
 العنن باءال م الب الى البحرين شعب فئات من فئة اية عمدت واذا . الحاضر

 الق.اتوذه__ة . الوسائر وتركت قانوني غير سياسي بضغط قامت أو وااستفراز

. ية البريط الح<ومة عطف دم فة ست ذلك عن-د فانها روءة٩المش والطرق

 واالمن النظام على بالمحافظة تقوم ان هو علىكلحكومة االول الواجب ان
 الخارجي. العالم قبل من المطلق يد تأي بال البحرين حكوعة1ستحظى هذا وفي العام

 لياً ح" الموجودة والخالفات الصعوات هذه بأن البريطانية الحكومة وتؤمل
 ودستورية ة سلمي ووسائل بطرق ستحل البحرين رشاب البحرين بينحكومة

 ونصبحة الصالح.ا وبعيق .النقد -يؤخر سلمي غير عمل أي ان حين مشروءة

: هي البحرين شعب الى ية ريطا الب الحكومة

 والني ؤخرا٠ً جرت القي واالصالحات والتطور ذم التق يالحظوا ان - ١

.ذلك الى تدءوالحاجة ب ح: البربطانية الحكومة ستستمربمعونة

 والمجالس المختلفة اللجان حدفي أبعد يساهمواويشاركواالى ان - ٢

- لها المتاحة المننخبة

 الوسائل من وسبلة أو العنف اع-ال من عمل في اطالق( يفكروا أال - ٣

.التعاون عدم هوقف الوقوف او تخربب اي احداث او المثروعة غير

١٩٥٥ هارس ١٧
-بجرين الجاللة صاحبة لحكومة الياسي د المعته دار
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الربيطاية احلكومة مذكرة عىل اهليئة جواب

٥٥ - ١٣٧ العدد

١٩٥د - ٣ - ٢٩ التاريخ

 ملكة اجلاللة صاحبة حكومة خارجية وزير الفخامة صاحب حرضة

املوقر، بريطاية

: وبعد حتية

 وغير معنونة غير كرة مذ البحرين في اابريطانية ولةالد معتمد -لم لق-د

 شخصياً العليا التنفيذية الهيئة سكرتير الى ١٩٥٥ مارس ١٧ في ؤرخة٠ موقعة
 كلفه قد المذكرة هذه ان : له وقال فقرة فقرة المذكرة علميه تال ان بعد

. فخامتكم عن بالنيابة ن البحري في السياسي المقيم بتسليم^ا

 فخامتكم جواب هي بيانات من عليه تحتوي ما ان المذكرة في جاء لقد

بالبحرين. مروركم اثناء ليكم رفعت التي ١٩٥٥ فبراير٢١ المؤرخة المذكرة على

 المذكرة ا ٦٠ استهات الق المقدمة على ابذاللة صاحبة حكومة نشكر اننا
 اليجادحكومات الطاحة الشعوب ج.ع لرغبات وتأييدها عطفها اظهرتفيها والتي

 العناصر توافر ضرورة على معها نتفقى اننا كا بالدها في وتقدمية نظامبة
: وهي ثابت وتطر تقدم لكل األساسية الثالثة

 االدارية نظمها على االصالحات وتدخل التطور تساير حكومة وجود — ١

. فيها ١ب٠الت نسبة وارتفاع للبالد الطبيعية الموارد زيادة مع لتتكافا باستمرار

 ارائه عن يعبر ان للشعب تتيح دستورية واساليب وسائل وجود — ٢
 البلدية الحكومات في وافر بقسط ي-اعم وان بصالحه تتصل التي الثؤون في

. للحكومة العامة االدارة وفي ( والقروية البادية المجالس )

 هذه وجود — مذه الخبرة ذوو وخصوصاً — الشعب انيستغل يجب — ٣
. العامة االدارة في والمساممة ارائه ءن للتعبير الدستورية واالساليب الوسائل

 بالحةوق البحرن لشعب الجاللة صاحبة حكومة اعتراف ارن شك ال
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 الى يتطلع شعب تحقيقها الى يتوق التي الجوهرية مناآلمور هو اعاله المذكورة
. سليمة ديمقراطية حياة

 الى البحرين شعب يتطلع ما ارل هي الديقراطية الحياة هذه ان ريب وال

 مستوى علىرفع العمل مسؤولية عاتقها على اخذت القي بريطانيا يد على تحقيقه
. البحرين في وادارته الحكم

 وأن اآلن البحرين في متوافران األولين العنصرين ان مذكرتكم في جاء لقد
 از٣لج ل ٠تطور أن شأنا ومن طماص^شح-ة وصنت خطوات اتخذت ةد الحكومة

: يأتي بما ذلك على نجيب أن غب ز ونحن ، العصر روح ليماشي االداري

 ( ... الخ — التطور تاير وجود أي ) األول بالعنصر يتعلق فيما - ١

 سار نشوئه منذ الحكومي فالججاز ٠ الرأي هذا في تماماً نخالفكم ان يؤسفنا
 ، عاماً ثالئين من اكثر لهمنذ رسم الذي النمط نفس -يسيرعلى يزال وال

 كارن ك انه ،الحديثة األدارية ساليبواأل الزمنية بالتطورات يتأثر أن دون

 وهو فيه؛ وكبيرة صغيرة كل على ويهيمن شؤونه دير واحدي فرد يد في متمركز
 وهذا . الشعب لرغبات وزناً يقيم ال دكتاتورية بصوزة السلطات هذه يمارس
 الدوانر أوضاع اليه وصلت عما المؤول وحده هو الفردي االكم من النوع

 حكومية لجنة تشكيل الى الحكومة معها اضطرت لدرجة فساد من الحكومية
 من اآلن حتى اللجنة عنه كشفت ما وان . الدوائر هذه فساد في للتحقيق

 اشرا ما يشبت قوي لدليل واألمن وارف الصحة دواثر في وفوضى فساد

 التي الدوائر سائر أوصال في يسري الفساد أن من تام يقبن على ونحن . ( اليه

 المعلومات لها تتوفر لم اللجنة أن من بالرغم هذا اآلن. حتى التحقيق يتناولها لم

 قبل من الخطوات هذه بجدية ايمانه لعدم ، لها الشعب لمقاطعة نتيجة الالزمة
.الحكومة

 جميع على الكلي االشراف واحد فرد يستطيع ان المعقول غير من انه
 في فعال واقع هو ك والكبيرة الصغيرة االدارية وشؤونها الحكومة مرافق

 االدارة فروع من فرع كل في واسعة كفاءات يملك ولوكان حتى - البحرين
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 فكيف األكمل الوجه ءلى بواجباتسا والقيام الم-ؤوليات تح.ل من تكنه

 لنا وهذامايفسر ؟؟2 االمكانيات هذه المسلشار(اليملك )الفرد والحام

 التي الدوائر في بجرية بالعمل االختصاصات لذوي الجال افساحه عدم

. عليها يشرفون

 ال جزنية بنقاط المذكرة ستشهد7 ان نستغرب فاننا تقدم ما ضو، وفي

 للعنصر تحقيق انها على الشعب منها يشكو التي الساندة االوضاع جوهر تمس
هو<يلي: ذلك على بايجاز وتعليقنا !!االول

 والعمال للعمل شامل قاذون سن البحرين حكومة نية في ان ذكرتم - ١
 مع ونحن . االوسط الشرق في البريطاني العمالي الخبير أوزلي المستر بساعدة
 من كان القانون هذا مثل ان الى نشير ان نود اننا اال الخطوة مهذه ترحيل^نا
 اخيراً تظهر لم النية هذه ان ك االقل على سنوات عنر قبل اصداره الواجب

 تدافع موحدة نقابة في العمال وذكتل بوضوح العمالي الوعي لبروز نتيجة ا ال
 على ( التنفيذية ) الحكومة اقدام ن٠ وا—ا أن بعد ةهموحقو هم مصال عن

. هم مصالح يصون ايجابي عمل

 للعمل بقوانين تتمتع للبحرين المجاورة البلدان بعض بان العلم مع هذا
 تةدم ما على وبناء . ببعضها ولو يحظوا ان البحرين عمال يتمنى والعمال

 وانا . مرسومة تطورية لسياسة نتيجة العمل علىهذا تقدم لم فالحكومة
 ة—ني زال ال فالموضوع ط| ومع . اليه اشرا الذي الواقع االمر عند نزوال

 ويصون الشعب يرضاه الذي الوجه على تحقيقه سيتم هل ندري وال مجردة
٠ العمال مصالح

 لجنة بواسطة جديد جنائي قانون سن قدم انه الثاني البند في ذكرتم — ٢
 نناشد كنا التي الخطوة يهذه ترحيبنا مع ونحن ، الكبار والقانونين الخبراء من

 ان بعد اال أخيرا ا علب تقدم لم والتي ها تقوم ان طويلة سنوات منذ الحكومة

 تزال وال كانت التي المرتجلة بقوانينها العام الرأي مواجهة في السبل بها ضاقت

هذا انيفرض نقر ال اننا ال ، يومية أرامر او ناتاعال صيغة في تصدرها
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 تقاليده مع متمشياً ويكون فيه رأي له ن يكو أن دون ااشعب على القانون
 أي يتقبل ان يمكن وال اسالمي ءربي بلد البحرين ان حيش ، ودينه وءرفه

 عن المناسبة بهذه تتاءل ان ونود . االسالمية "لعربية تقاليده يماشي ال قانون
 القانونليكمل عام ددني قانون سن الى االشارة اغفال الى دءت التي االسباب
 القوانين هذه ن با له-ا وو المذكرة من البند هذا في أيضاً نظرة لفت وبما الجناني
 في القانوني التفكير اله وصل ما وآخر أحدث ضوء في وضعت قد الجنانية

 غير الفردي الحكم نظام مع التقدمية القانونية االفكار هذه تتاشى العالمفكيف

!؟؟البالد هذه في السائد والرجعي الدستوري

 البريطاني القضائي المستشار )بيس( المستر وجود ان على نوافق نحن — ٣
 المحلية المحاكم ازاء الناس زفوس في معدومة كانت التي الثقة من نوعاً خلق قد
 من البريطانية الحكومة أبدته لما تقديرنا مع ونخن . األميين قضاتها ظل في

 أن نود انجلترا. في القانون دراسة على البحرين ابناء من عدد لتدريب استعداد

 دفع مواصلة عن امتنعت قد — نعلم ما على - البحرين حكومة أن الى نشير

 نوفق فكيف ، لندن جامعة في القانوية دراسته ل رك واحد لب ط مصاربف
 هذا في البحرين حكومة وساسة الجاللة صاحبة حكومسة رغبة بين

2 الخصوص

 كالكولونيل ) العام واألمن الشرطة شؤون في مختص خبير جي، ان - ،

 امام الخبير هذا دات اف^ أن اليةين علم نعلم ولكننا مستحسز شيء ( هامرسلي

 اجراع بشان وصوله منذ ءسدة تقارير قدم قد أنه الحكومية التحقيق لجنة
 م ول اهتام أي تاق لم ولكنما السجون وفي الشرطة دائرة في واسعة اصالحات

. منها شي، أي بتنفيذ يؤمر

 لمدة االققراحات هذه تفيذ في الحرية له تركت لو انه ) قال أنه وذكر
 خبيرمها ألي تعطى أن يمكن ال الحرية هذه ومثل الكثير( لعمل واحد سمر

. البحرين في الحال هي ك استبدادي فردي حكم ذلل في رتبته كنت

 صاحبالعظهة موافقة الى البلدياترأشارت موضوع المذكرة تناولت — ٥
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 ، البحرين في البلديات مجالس مختلف في عصرية انظمة احداث على البالد حاكم
 تحظى بجيث الصالح ! ثلم-ا ي البلديات هذه ان الى آخر موضع في وانارت

 على أعلنا كا البلدية ان هو ذاك على وتعليقنا . اوفر واستقالل بسلطاتاوسع

 اي للحكومة وليس للشعب ملك ، الدنيا بالد سائر في متبع هو وكا ، المأل
 الى يعيد أن شانه من اصالح كل نشجع فنحن ولهذا نها ؤو٠ في مباشر تدخل

 التشربةات هذه منل ان في كثيراً نشك اننا اال : وحربتها استقاللها البلديات

 واحد فرد البالد شؤون على يهيمن دام ما التنفيذ في أز أي لها سيكون

 ونكتفي ، نقول ما صحة تثبت كثيرة امئلة الماضي من رلدينا لكلمته الراد

٠ اثنين بمشلمين منها

 الشمالية الزاوية بازالة الغادي قرارها تنفيذ البلدية استطاعة عدم : ارلهما
 وذلك المرور حركة على مباشراً خطراً تشكل الني المستشارية دار حديقة من

 مصلحته من جانبا يمس نه ال ، القرار لهذا الرضوخ رفض المستشار ألن

. الشخصية

المكشوفة السي:ا دور تسقيف بوجوب البلدية قرار فبو : الثاني المشل اما
االحتجاج مع الموافقة سحبه ثم ار الق, على تمشار المس وموافقة فصاللشتاء خالن ٠

 ال األمر هذا أن بججة صدره من شبوز ءدة مضي بعد القرار هذا على بشدة

 قرارما عن التخلي على البلدية ارغت وهكذا . البلدية اختصاضات يدخلفي
 هذا ان . البحرين حكومة ملمشار قبل من شؤونها في التدخاللمباشر بسبب
 انتاجها وعدم شلل ة السا:ر التدخالت هذه أمثل اى وبعزى كتير من قليل

. بمهمتها القيام في قراراتها على وتسيطر الحكومة تعينها القي المجالس وفثل

 على بناء والصحة للمعارف لجنتين تشكبل من المذكرة اليه أشارت ما اما
 أوصت لما مخالف ذلك أن هو عليه نا فجواب الحكومية، التحقيق لجنة توصيات

 سلطة ألحد ليس ثابتة مجالس بايجاد أوصت انها اليهاحيث المشار اللجنة به

 مجالس هينة على وليست شؤونها من وصغيرة كبيرة كل على تشرف عليها
فيا الناس نظر وجهات اليها لتنقل تكون ان الحكومة ارادتمها ا6 ا-تمشارية

 (٨ المنهى) الى البحرين من ١١٣



 اق٠٠ ل I عر ص لح 1 شرح من الخامسة المادة في جاء ذا الدانرتين هاتين بشؤون يتعلق

.المذكرة في

 دانرة في وموظفين أطباء تعيين عن الحديث في المذكرة اسهاب اما — ٦

 يدعو ما فيه نجد ال )روتيني( شي، و فم البحرين في المستشفيات وبناء الصحة
 ريادا ال الجهاز ^غيير في هي العبرة أن تقدمية(اذ ) حكومة به تلباهى ان الى

 واكده الحكومية التحقيق لجنة به أوصت ما وذلك ، أساسه من الصحة

 مقترحاً ااصحة وزارة وكيل ( مك-نزي . دي . ام ) الدكتور عليه ووافق
 تحقيقه امكانية في كنيراً نشك ما وهو الطي الج,از عن االداري الجهاز غصل

.القاثم لفردي الحم فيظل

 والمنساطق القرى لتجهيز اءالكرر توليد محطة بثروع يتعاق ما اما — ٧
 القي ذد ه قرى أي نتساءل فنحن ، بانية الكه: بالقوة البحرين في النائية

 لحزينة البازسة مناالكواخ روعة ض اكنرهايتألفر بالكرربا، الحكومة ستزودها
 تزوبدها الخكومة( أيقوانين )نهسها تجيزالحكومة والتيال ،منسعفالنخيل المبنية

 القرى هذه ناءمستوىاب برفع تهمالحكومة نفضألمناال أليس بتباركهرباني!؟

 ترى ام ؟ الجمل عليهم ويخيم والفقر الجوع ويهددهم االمراض بهم تفتك الذين
 المسروع هذا بشل التباهي عليها أملى الذي هو المظاهر ء ورا الحكومة سعي ان

 البالد شؤون على يشرف كان لو التنفيذ في االرلبة ينال ان يمكن ال الذي
 من األم من المم ويعرف بآالم يحس الشعب من منبثق تشريعي مجلس

؟2 ه بالد شؤرن

 المنامة في )كبيرتين( مدزستين بناء عن كرةلمذا اليه اشارت ما اما — ٨

 الى ولكن فقط مدرستين الى ال حاجة في فالبالد مندهشين وقفناعندها فقد
 المتعطشن الشعب وبنات أبناء من إاللوفي لتستوعب المختلفة المدارس عنسرات

 وانا فةط سلمدارفتحا هو لتعليمبا يتعلق فيا االمر فليس هذا ومع . للعلم
 المعدين واعداد. للمعارف االداري لجهاز تشظيم هو - جوقبلكلشيء

 من واالستذادة عصرياً ومبا7ً بياً ت نرجيهاً رتوجيبا البرامج: واختيار
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 الحيوية الثؤون ن٠ ذلك وغير ، والترية التعليم فيحقلي لحديثة التطورات
 . المؤسف الراهن وضعر-ا في المعارف تفتقراليه نذكر لم وما ذكرا ما وكل

 االمور؛ هذه لمنل يتفرغ الشعب قبل من منتخب مجلس وجود من بد ا .ولهذا
. واالختصاصيين الخبراء من يرتضيه بمن مستعيناً

 مالمة وسائل وجود وهو مذكرتكم من الثاني العنصر الى هذا بعد وننتقل
 ، العامة االدارة في بها ويشارك ورغباته افكاره عن الشعب يها يعبر كافية

: يلي بما ذلك على واستشهدتم

 وعن المجالس هذه صفة عن نتماءل ان نود : احلام عمظة جمالس — ١
 المجالس من مجلس اي عن ل—حآلفم مدى وعن فيها اتخذت التي القرارات
 مجالس ان فيها نسمع رة٠ اول رهذه ؟ البالد ارجاء في المنتشرة الشخصية
 الشعمب رءبات عن التعبير وسائل من وسلة لتكون وجدت العظ.ة صاحب
. االدارة شؤرن في الشعب هذا ومشاركة وآرائه

 على ا تعلبة و ، القافلة .ة١جري بها المقصود ان نعتقدو : اجلريدة — ٢
 انها يذسنا ال جديد من الصدور الى الجريدة هذ. عودة ان لنةو ذلك

 سبب ي١ ابداء وبدون سدى٠ غير ألجل فردي اداري بقرار عطلت

 فماذا . التعسفية لطريقة )صوتالبحرين(بنةس هي ذل من لها اخت كاءطامت
 وعلى عليها مصلتا االردي التحكم سيف دام ما االستمرار الجريدة لهذه يضمن
 عنمطامح بجرية تعبر أو هدفما تحقق أن الجريدة لهذه يمكن وهل ؟؟ غيرها

 جربدة على االفتمار العام الرأي عن التعبير وسائل من وهل ورغباته الشعب

بوجودهالمذكرة؟ -اكءقرأطي.االطوري.ا.لذيا.تشد احذم ,هذا,هو ويل ولحدة؟

 على المعينة اللجان نهذه المذكزة تتتشهب يدهشثاأن : املعينة اللجان ت ٣
 االداري الجهاز في و:شاركته الثعب رغبات عن التعبير منزسائل وسيلة أنرا

 منأعضاء تتألف الجالساو اللجان فهذه .تماما ذلك يخالف بيناالواقع

 تهمصال أو ثرواتهم على اعماداً الحكومة عينتهم ذلك شبه أو أميون أكنرهم

 ليس المجالس هذه فان ذلك ومع الشعب من منتخبين ليسوا وهم : بها الوثيقة
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 ميزانياتهاوأسرارها عن تعرف وال عليم! ترفى الي الدوانر على سلطة اية لها
.شيناً رية االدا

 تكون ما كثيراً بدائية محكة كونه يتعدى ال فبو التجارة مجلس اما

 وغير المتعلمين غير من المجلس هذا اعضاء واكنر المفعول ٠افذ غير قراراتها
 بعد الزراعة لجنة الى انتقلمنا واذا . التجاري القضائي الفانرن بشؤون الملمين
 عبعض٠ باالشتراك الحكومة موظفي من جملة نضم اللجنة هذه ان وجدا ذلك

 اجتماعاتها في البحرين الى اللجنة هذه قدمته ما وكل الكثيرة، المزارع أصحاب

 غيرهم ومنع المحظوظين من لنفر اآلبر لحفر الرخص اصدار هو سنوية النصف

. ذلك من

 وابداء الري ياه٠ وذوفير البور االراضي استصالحو الفالح حالة تحسين اما
 فيخلد يدر لم ما فهذا الحيوية الشؤون من ذلك وغير للمزارءين الفنية النصانح

 سيا ا علىغيرهال ينطبق االجان هذه عن باختصار قلناه رما بعد، اللجنة اعضاء
في د القاعب عليم توزع افراد بضعة على مقصورة اللجان هذه ءضوية وأن

 شخصاً هناك أن نذكر المشال سبيل وعلى ، سنين عدة منذ لمجالسا او المجلس
 زيةالتيالصو الجوفاء لجالسا هذه من مجلس فيخدمة قعدا٠ً يشغل أميا واحداً

 هذه في التفكير له يسمح ال ألنه آخر واد في الشعب ومصالح واد في هي

 هو النظام هذا فهل ! التطورية( ) الحكومة مصالح مع تتضارب الفي المصالح

؟ المذكرة وجوده الى تشير الذي الدستوري النظام

 الحكومة التحقيق بلجنة المذكرة اشادت : الحورية التحقيق جلنة ٤
 ويدلي بآرائه ليبدي البه وجمته الذي *للندا النعب تنبيه لعدم اسفم-ا وأبدت
 االجنة مع وا يتعارن لم بانهم الحقيقيين الشعب بممنلي رنددت ، بمقترحاته أمامنا

: هو ذلك على نا وجواب ، حفاً البحرين شعب يمثلون بانهم معقرفة غير

 من فبعضرم اآلخرون أما شخصان اال الشعب من فيها ليس اللجنة هذه ان
 أرن ورغم . البحرين حكومة في وظفون٠ اآلخر والبعض الح-اكمة العائلة

 وقف وقد ، ينتخبها لم النه يمثالنه ال فانها الشعب من المذكورين الغخصين
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 آن يها الحكومة وأرادت لرغباته تحدياً كلت٠ ألنها الموقف هذا منيما الشعب

 ٠ المعروفة مطالبه وراء السعي في المضي عن وتلهيه الشعب صفوف بين تفرق
 الحازم الموةف ذلك مثلوه منها ووقف ب الشم قاطعها ما اذا عجب فال ا لمدن و

 رفعتها ااتي التقارير فان ذلك ومع . وارادته الشعب لموقف صدى هو الذي
 سعي بدليل الحائط عرض ا۴٠ ضرب ةدم والمعارف الصحة ءن اللجنة هذه

 أوصت لما خالفاً ، والمعارف للصحة االستشاريتين اللجنتين اتكوين الحكومة

 يتمتع اللذين واالدراك الوعي مدى لكم يتضح وهكذا ، المذكورة اللجنة ب،
. حوله يحاك لما معرفته ومدى الثعمب هذا بهما

 الدافن للجنتين با والخاصة ني النا العنصر من الباقة الشالث النةاط اما

 تقدم فيا ناقشناها د فة البلديات ومجالس والعمال العمل ولجنة والمعارف للصحة

الكفاية. ذلك وفي

 فيما ابدت انها فنالحظ المذكرة من إث ازدد العنصر الى ذاك بعد وننتقل
 ان زاعة ، له المتاح-ة )الدستورية( المؤسسات في الشعب مساممة لعدم اسفرا

 التحقيق لجنة لمقاطعتها الموقف هذا الشعب اتخاذ في هيال-لب التنفيذية الهيدة

 حد على - ومحاولتها والعمال العمل لجنة تشكيل سبيل في العراقيل ووضمها
قباللترشيح. من االداريتين للجنتين شحينالمر االشخاص منع — المذكرة تعبير

 لمذكرةا وصف ءند نقفطويالً المزاعم هذه على الرد في ءضي٠ ان قبل اننا

 ، تقدم فيا حقيقتها على شرحناها والتي البالد في الموجودة الصورية للمجالس
 ظاهر تجن هذا أن شك وال دستورية مؤسسات انا الجالس لهذه وصفها عند

 الدستوريهو للنظام أولصفة ألن ذاك الت.بير في ومغالطة الواضحة علىالحةيقة

 انتخابات عنطريق فيه مثال الشعب يكون وان الشعب من سلطته يستمد أن

 جميع منها تبرأ التي االمور من الدستورية الصفات هذه ان في جدال وال حرة

 به يطالب ما ان الى باالضافة هذا ،كرةالمذ اليها أشارت القي الجالس تلك

 الداخلية البالد مسائل يناقش قبله من منتخب تثريعي مجلس انشاء هو الشعب
 المسائل بعض لمساقشة تعييناً اعضاءها يعين صوربة مجالس انشاء ال ، العليا
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. الفردي الحكم مصلحة مع تتعارض أل القي الحدود في ألجزئية

 لها سافت شم ( جماعة ) بانها العليا التنفيذية الهينه المذكرة وصفت لقد
 أن البريطانية ولةالد في مسؤول مصدر من نتوقع نكن ولم جزافاً االتهامات

 العليا التنفيذية الهينة ان وهي الناس أبسط حتى يعرفها التي الحةيقة يجهل

 تحط البريطانية ولةالد ان فهمنا فاذا ، بلسانه وتنطق البحرين شعب تنل
 ار — الجل هذا لتبرير أمامنا يبق لم فانه البالذ هذه في وكبيرة صغيرة بكل

 على باطالقها المذكرة ان وهو أال ،واحذ تعليل اال - االصح على النجاهل

 هو ب افنع االعترافان من تتهرب ارن ارادت الوصف هذا التنفيذية الهينة
 من كارن لسبب الد-تورية غير التخديرية الوسائل تدك جميع عارض الذي

 أن الطببعي من فليس ه أباب وتتحرى عن تبحث ارن المذكرة على الواجب
 لنداء يستجيب وأن لمصلحته انها يعتقد اصالحات ليعارض باسره شعب يةف

 أرادت اذا اال اللهم ، المذكرة حدتعبير على الناس من ( جماءة ) توب

 . الحقيقية مصالحه يجهل اآلن حتى يزال ال بانه البحرين شعب تتهم ان المذكرة
 من اليه يقدم في كلمته يقول وان مصيره يقرر ان باسره الشعب حق من ان
 ن البحري شعب فان األساس هذا وعلى . فرضاً عليه تفرض جاهزة سروعات مث

 لسارن على رأيه ليعلن واحدا صناً وفف -ينا القانونية حدوده يتجاوز لم

 ورفضت مطالبه تجاهلت قد الحكومة تكرن ان الشعب ذنب وليس ، ممثلته
 المذكرة سمتها التي العليا التنفيذية اليئة ان سراً بعد .ولم منليه الى االستماع

 المواطنين تواقيع من االلوف عثرات حوزتما في تملك ( النا من جماعة )
. المذروعة مجفوقم لدطالبة أءضاءها انابوا الذين

 الهبنة كرن هر الشعب لمطالب الحكومة تنفيذ في العنزة حجر كان فاذا

 شعبي اسنفتاء باجراء الحكومة فلتق. الشعب تمنل ال بالمطالب تقدمت التي
. ليا انع التنفيذية بهيءته الشعب ثقة مدى لتعرف محايدة لجنة عله تثسرف

 اصالح في الصادقة الشعب رغبة تأويل المذكرة تحاول ان جداً المؤسف من

 الشعب ان الواضحة الحقيقة بينا فحسب لهعارضة مقصودة بانما بالده أوضاع
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 آذاناً وجد ادا مطالبه حول للتفاهم استعداده ممثليه لسان على مراراً اثبت قد

 والصعوبات العراقيل تضع لم فانها ولهذا اآلخر. الجانب من صادقة ونية صاغية
 بذه رحبت وانما مذكرة ال في ورد ك والعمال للعمل لجنة تشكيل سبيل في

 وكل حد أبعد الى العمالي الخبير مع للتعاون استعدادها وأبدت الفكرة

 التنفذية الهيئة تمثيل قبولها رسمياً الحكومة تعلن ان هو الهيئة اشترطته ما
 الذي الشعب أمام رسمبة صفة القبول هذا لباخ-ذ و،للعال العمل لجنة في العليا

. ذلك على يلح

 من الدعوة اليهم وجمت الذين األشخاص منعت قد بانها الهينة اتهام اما
 أن تحاول لم فاب؟ .دليل أي عليه اليقوم الدوائرفانه لجان في االشتراك

 ما وكل ، مثروعة غير سيلةو اية او والمدفع بالسيف المواطنين هؤالء تمنع
 الىؤالء وتركت المجالس هذه من الشعب نظر وجبة شرحت انها هو ، لمته ف.

 عليه اجع بما وايمانه ووطنيته ضميره عليه يمليه كلحبما يتصرف ان المواطنين
 نتساءل ونحن . القضايا جيع من دانماً الهب^ة موقف هو هذا وقدكان ، شعبه

 ومن ? الحكومة أم المسالمة الهيثة أهي ، آرائه لفرض القوة يلمك الذي من

 الحكومة؟ ام المسالمة الهينة أهي االبرياء ابنائه دماء وأراق الشعب مدد الذي
 ؟ الحكومة ام المسالمة الههـثة أهي الصحف وعطل الحرات خنق الذي ومن
 مة المسال اليئة أهي أرزافهم في وتتبعهم جنسياتهم المواطنين سلب الذي ومن

. ( والتطورية الدستورية ) ؟ الحكومة ام

 ال ( الدستورية ) صفة أن كن للذك مجاآل يترك ال بما اوضحنا لقد

 اذ ، لهاالستغال لنا متاحة انها المذكرة تقول التي الوسائل على مطلقاً تنطبق
 يرحمب من أرل نحن لكنا دستورية ذاتصبغة البالد في السائدة النظم كانت لو

 به نطالب ما الن ذلك ، وبقين قوة من يملك ما بكل ويغذيها ويحتضنها :ا
 ة والحال يمكن فكيف البالد، اليها تفتقر التي الدستورية األنظمة هذه تحقيق هو

 انتخابات ةاطع قد الشعب كان واذا ؟ به نطالب ما استغالل نرفض أن هذه
 المجلس ان بقة السا تجاربه ذوخ في — يعلم كارن فألنه لديةااب

١١٩-



 ستكون وإما دستورية سلطات بأية يتمتع لن عنرا سينبثق الذي
 وهذه . هواه جسبه اوينقضوا يقرها واحد فرد مشيئة رهن الهامة قراراته

 اما . بعينها الدكتانورية هي بل ، الديقراطية ءن ماتكون أبعد صفة

 ندري وال شيئاً عنها نعلم ال فنحن ستجري انها المذكرة تقول التي االنتخابات
 نعرف ان بعد اال ا يم ف كامتنا نقول ان يمكننا ال ولهذا ، ستجري غرض ألي

 الذي االنتخابات وقانون ، اجراها في ستتبع التي ساليبواأل ، اغراضا

 اذا االنتخابات هذه ان الجاللة صاحبة حكومة ولتثق ، بموجبه سجري
 ديمقراطية حياة من يذشده ما وتحقيق الشعب رغبات مع تن-جم كانت
 هو هذا ألن يقاطعها لن الشعب فان ، الواعية البالد لهذه صحيحة وربة دسن

 التخدير رأساليب ، العيون في الرماد وذر النمويه اما . تحقيةه الى يسعى ما
 ألن ، به يعترف ان يمكن وال ، الشب يقاومه ما فذا ، المبتورة والحلول

 مع تتنادب حيساة الى يتطلع واصبح والمود جعية ال غبار كاهاه عن زفض
 المتطور وعينا يةاس ان جداً الخطا من وان . وتفدم تطور من اليه وصل ما

 الشعب ذلك زلنا ال أننا يظن أو المجاورة، البالد في الشعوب بعض وعي الى

 يدري ال لمته غف في سادر وهو ءألهواا به تلعب كانت الذي المختلف الساذج

. به يراد ما

 مابلغه اذاقلناان واكنناالنعدوالواقع والمغأخرة المباهاة اننانكره
 آل—مث كالعراق شقيق شعب بلغه عما يقل ال فكري تطور من البحرين شعب
 -نة نالنين من اكنر نذ٠ الدستورية الحياة منح قد العراق فان ذلك ومع

. الجاللة صاحبة حكومة على تخفى نخالها ال حقيقة وهذه

 بالتقدم اهتام من كتابها في أبدته ما على الجاللة صاحبة نشكر اننا

 لحقيقة فهماً اكنر ت<ون ان الى ندعرها ولكننا البحرين في السلمي والتطرر
 في تسير انها الى مطلقاً يشير ما هناك ليس إذ البحرين في القائمة االوضاع

 شؤون في يشارك الشعب بأن يشير ما هناك وليس الديمقراطي التطور طريق
 وإال ، لها يرضخوا ان الجميع وعلى ارادته يملي فرد هناك وانما . بالده
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 شعب يتهم ان الفاضح التجني لمن وانه ، والشغب بالعصيان وصموا

 هي هذه فهل . بجقه طالب انه لمجرد التهم هذه بمثل بأسره
 على أدل ؟وليس البحرين في وجوها عن كرةلمذا تتحدث الفي الديةراطية

 لتيةااألخير الحطوة مذه من إلبحرين في الحكم نظام من روحالديقراطية انعدام

 بضعة عينت عندما ، البحرين في ( لمتطورةا ) الحكومة عليرا اًقلت
 الديقراطية النظم تقضي فهل . والمعارف للصحة استشاريين مجلسين في أفراد

 الشعب مرافق ادارة ية مسؤول بها المنوط المجالس اعضاء الحكومات نعين بأن
 ال استشارية الجالس هذه تكون بأن الديقراطية النظم تقضي وهل ؟ العامة

 هذه مثل تتبع حكومة عن يقال وهل ؟ التشريعي االلزام صفة تراراتها تملك
 نيتم-ا حسن تثبت لم شعب وبين بينها الصالت توثيق على تعمل انرا االساليب

 لشعب يمكن وهل ؟؟ شمور عدة منذ قدمها الفي مطالبه على تجب وم . تجاهه
؟! الرادته اعتبار أدنى تةيم وال رغباته تتجامل حكومة مع يتعاون أن

 التستطيعان الجاللة صاحبة حكومة وحتى البحرن حكرمة ان نعنقد اننا
 ذكرة كا — نملكه ما بواقع الشعب هذا الحقيقيون ث١المثلو نحن اننا تنكرا أن

 لكل المطلقة االستجابسة وبواقع التواقيع من االلوف ات عثي من - سابقاً
 بها انتخب التي الدستورية الطريقة وبواقع الكريم الشعب هذا الى نوجهه نداء

. الهيئة هذه اعضاء

 ال فالذا الشعب هذا تجاه حسنة نوايا ذات البحرين حكومة كانت فاذا

 انحرف الذي من الحالة هذه وفي ؟ترى معهم تتفاهم ان وتحاول بممثليه تعترف
 ديمقراطية بجياة ،ونطالب بأسره نمشلشعباً الذين نحن ، الديمقراطية السبل عن

 الشعب به طالب الذي التشريعي الجلس تصف التي الحكومة أم ? له سلبمة

؟؟؟ عمله يتأتى ال وانه ( الناس بعض ) مطلب بانه ارادت عن للتعبير

 المطلب هذا تحقيق وبين الحكومة بين حالت التي هي التطورية الروح فبل
 لحكومة قانونية صفة وأي ؟ األقل على مناقشته حق او العادل الديقراطي

 هذه انمثل ؟ .. المضاد اآلخر الجانب في كله الشعب ويقف جانب في تفف
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 صاحبة بجكومة وجدير . عليها يهيمنون من اال لمثل ال ( شك بال ) الحكومة
 وتاير الصواب جادة الى لتعود الحكومة هذه الى النصح تسدي أن الجاللة

. تطورية تقدمية حكومة كل تفعل كا شعبها هو الذي الشعب رغبات

 فنحن لهذاو مسالمون قوم ألننا باألمن باالخالل مطلقاً نهدد لم ا اننه
 االشارة هذه تكون ان اال اللهم .كرةالمذ في ذلك الى لالشارة مبرراً نجد ال

 اما . المسالم الشعب هذا ضد تع-فية اجراءات التخاذ مبيتة لخطة تلميحاً
 جانب الى وليس دانماً الشعوب جانب الى اليوم فو العالمي العام الرأي

 السدال ود الجء بذلت مرما جانبنا الى فءو واذن . الفردية الرجعية الحكومات
 قدمتها التي الثالث النصائح اما . البالد هذه في يجري ما حقيقة على الستار

 فنرد ، كرة مذ ال بها واختتمت البحرين شعب الى الجاللة صاحبة حكومة

يلي: بما عليها

 البحربن شعب الجاللة صاحبة حكومة نصحت التي االصالحات ان : اوأل

 ظل يف وجدت( اذا هذا ) شمرتها تؤتي وان تستقر ان ميكن ال ءايالحظ ان

 ادارة في الب-الدوهذايفشل مرافق من مرفق يديركل ان يحاول فردي حكم
 كما الفوضى وت-ود ، يده من الزمام فيهلمت الصحيح الوجه على منها مرفق أي

 التحقيق لجنة ل،غلطي كشفت وكما البحرين حكرمة دوانر في فعالً واقع هو
 االصالحات هذه في يرى ان يمكن ال ين البحر فشعب واذن . الحكومية

 يطمحالى انه . ذلك من اكبر هو ما الى يطمح النه . وامانيه ألمدافه تحةيقاً

 ال بالخير عليه تعود التي الوجة ليوج^ما المرافق هذه على االشراف له يتاح ان
. أفراد بضعة عىل

 ان ونعتةد — المنتخبة لمجالسوا المختلفة اللجان في المساهمة عن أما : ثانيا
 أن سبق ما فنعيد - البلدية مجالس المنتخبة الجالس يهذه صد دق المنكرة

 دستورية صبغة او صفة أبة لها ليست النها قاطعبا قد الشعب أن من أوضحناه

 منل جانبها من الحكومة تبدي حينا والمشاركة للمساهمة مستعد وهو تشريعية
. الشعبية مطالبه حول الشعب ممنلي مع للتفاهم االستعداد هذا
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 هنابأنا ونكرره سبق فيا ا۴ءل اجبنا فقد الثالثة النصيحة عن اما : ثالثاً

 مطالبه لتحةيق يسعى وداناً البه يدعو أو بالعنف يؤمن ال مسالم شعب

. المشروعة السلية بالطرق

 صاحبة حكومة الى هذكرتنا رفعنا عندما الفخامة صاحب يا فنحن وبعد
 البحربنالعادلة، شعب قضية من منصفاً موقفاً تتخذ أن منها نؤمل كنا لجالله ا

 تفسير البحرين حكومة تسيء ان ونخشى الظن، هذا خيب بما فوجئنا اننا اال
 الشعب، من الحاضر عداني ال موقفا في للمادي ذريعة منه وتتخذ الجواب هذا
 األمر . الجاللة صاحبة حكومة وتايبد رضى ينال تعمله ما أن اعتقاد ءلى

. رةوعه المذكرة تخشى ما وقوع الى يؤدي قد الذي

. االحترام خالص بقبول وتفضلوا
المخلصون

البحرين شعب ممثلو

! فاشلة معاكسة خطوات

 االداري المجلس تشكيل فهي الحكومة اتخذتها التي المماكسة الخطوات اما

 تشكل كانت محلية قوانين سن شم . احد معه يتعاون لم اذ طويالً يعش ولم
 قانون وهو الجنايات فانون سيملمراا ختام في جاء بم الفردي التعسف من ألوانا

 ثقلهاكله فيه رضعت بل تجاهه اليدين مكتوفة تقف ان الهيئة تستطع لم جانر
 البحرين زار االثناء هذه في . التنفيذ ايقاف الى البحرين حكومة اضطر مما

 على الهيثة معه اتفقت رقد يعقوب كال السيد وهو االسالمي المؤتمر من مندوب

 من لمانية فارسلت االسالمي المؤتر نغقة على مهر في للدراسة طلبة تندب ان

 في عقد االسالمي العالم شباب مؤتمر في ليشترك وفدا ارسلت ثم الطالب
٠ سعيل ر ب

 عام ويدخل المتاعب بشتى حافال كان الذي ١٩٥٥ عام ينتهي يكد م
 غير االمورفي وتطورت قبل ذي تعقداًمن اكثر المشاكل باتت حتى ١٩ه٦
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 جاء د لة نعم . بعد في وخيمة نتائج له كان مما فظيع بشكل الهيئة صالح

 قواتها، اكملتسلطاتاامن ١٩٥٥ نهاية في اذ المة بالمتاعب حافال ١٩٥٦ عام
 اوساط بين يسود التذمر بدأ ثم ، تحد اي لمجابهة استعداد أتم على وأصبحت

 قسم انشق ثم وتهرفاتهم الهيئة اعضا، بعض ضد والذالحين العمل من الكثيرين
 االنكايز وبدأ الحركة تناوى، كتلة لهم وكونوا الشيعة اخوانا من اكبر

 بعد للهيشة عداءم وابرزوا بعضا بعضهم يشد واحدة فيكتلة البحرين وخكومة
 الحادث وهذا . وحادثتهمشورة بالحجارة ضرب حينا لويد( )سلوين حادث

 ذاد الق مخططها وتنفذ ة عرنئ إ تجاه سياسترا بريطانيا تغير ان الى أدى الذي هو

 بعد فيا المؤاتية الفرصة لها وجاءت . فيبا لينالمؤو كبار وعلى ألهينة على
 كان اخرى حوادث سبقتها والن . خارجيتنا لوزير لتذتةم ا ضربت فضربت
 الرئيس بالبحرين مر حينا ١٩٥٥ عام اواسط في فانه منها حانقين االنكايز

 استقباالً استةبل وقد ( باندنك ) من القاهرة الى طريقه في الناصر عبد جمال

 حتى — بقدومه البحرين سكارن معظم معرفة عدم من بالرغم هذا — عظيماً
 ودك على الطائرة ن وكان المطار الى وهرعت لحظة آخر في أخبرت انني

 اوقفت البحرين حكومة نيينومستمشازالبريطا بالمسؤواين اهمام وبدون االقالع،

 شعب باسم تأسفي وابديت العروبة بطل وحييت داخلها الى وصعدت ة الطائر

 بمقامه يليق ما له الةنا ا وال بمروره مسبقاً نعلم لم باننا البحزين
 صدر أوغر الحادث وهذا ، وتكريم حفاوة من عندا ومنزلته

 لهه تحين ريءا غيظمم كتموا ولكنهم ، الهينسة على غيظا االنك-يز
 مصر الى التعليمية البعثة ارسالنا ذلك بعد تبع ثم ؛ ضربترم ليضربوا الفرصة

 العالم شباب مؤتمر لحضور وفدأ ارسالنا وكذلك ، المصرية الجهورية نفقة على

 ثم . والرجعية االستعمار عن فيه قيل ما وقيل ، بورسعيد في االسالمي
 زيارته علىأؤ البحرين ارة الساداتزي انور السيد على عرضنا حينا بلة الطين زاد

 لزءي تكريما له مثيل ال ابالاستة واستقبلناه ، ١٩٥٦ اير فبر أواخر في لفطر

 لويدم سلوين زيارة وجاءت العربي. النضال قلعة ممر ورية ولج، العربية القرمية
 والزحابعنا'اضذبال ل ,»تقيا ال I في تختلف للبحرين ١٩٥٦ مارس من ني النا في
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 وحادثته ٤ بالحجارة لويد سلوين استخبل اذ السادات أنرر السيد به قوبل الذي

 لالسراع دعتهم التي هي آنفاً ذكرتها التي واالسباب الحادث وهذا . مشبورة
 مخططاً ننفذ باننا فياعنقادهم راسخاً أصبح اذ ، الهيئة على القضاء مخطط برسم

 وطني بدافع جاءت تلك تصرفاتنا كل ان والواقع . الخارج من لنا مرسوماً

 فقداننا بعد الوحيد أملنا النه طبيعي، الناصر عبد لمال فحبنا محض رقومي

 الرجل هذا لنا الش فبعث السالمة شاطىء الى يقودا الذي الرجل في االمل
 كل تخشاه الذي العمالق وأصبح ،القومي الوءي فابقظ االمل فينا ليحيي

 البطل ذلك يمثل لكونه اال السادات بأنور ترحيبنا وما ، االستعمارية القوى

 االستعماريةالعت^قة العقلمية يمثل كان لكونه اال لويد لسلوين كرهنا وما .العظيم

 صفة بريطانيا في الحام للحزب ان ولو المتاعب منها نعاني نزال وا عانينا الني
 ذلك في الواقع في فكنا معهم اصطدمنا لما ، أهدافنا لحقيقة ميق ال التنهم
 تحقيق هدفنا كان . تصادم أي وبينهم بيننا يحدث ان قط نزغب ال الوقت

 الهافظين عقلية ولكن ككما المنطقة في القرمي الوءي وتنمية الشعبية المطالب

 بمبادى، يؤمن من أو العربية بالقومية يسمى ما كل على حاقدة وقلوبهم جامدة

 التفاهم وفقدان معهم تصادمنا الى ادى الذي السبب هو وهذا ، عبدالناصر

 ان االحيان بعض في االحوال اضطرتهم والن . بعد فيا االمور نتى في بيننا

 البالد الى الطبيعية الحياة لعودة منهم رغبة ، مهددين أو كوسطاء الينا يأتوا

 االضرابات تواصل حي:ا المهددة مصالحهم على خرفاً منهم رغا اال ذلك رما

. االضطرابات رتحدث

 الو^ت ذالكم في االنكليز مع االصطدام عدم نريد لماذا : يةول قانال ولعل
 لهذا : فأنول ؟ البحرين في الفعليون والحكام الحقيقيون الخصوم انم حين في

 يفعارنونحنالالشوطالنميةولونو آخر يرتهمالىمسا علينا المفروض ان السبب

 وكان!لمهروضءلمينا االضراب، أننلجأليها ي^كسنا وسلة وآخر :لكاالالقول،
 مكاسبكثيرة منه لغنمنا ، سايرناه كنا طو وقاسي؛ عنيداً لناءدوا نخلق ال ان

 جاءت ولكن معه شأن لنا يكون ذلك وبعد ، الزمن مدى على قدمنا وثتنا
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 العنان واطلقت ، كله الخليج في سياستها بريطانيا وغيرت بالعكس االمور
 في البقاء في اطول عمر لها يكون حتى وخنقبا القومية الونبة بضرب للحكام
 كنا ولو معها تتعاون التي الرجعية إلحفنة مع خيراتها البتزاز ٤ المنطةة تلك

 الفارق مع هذا . لنا منهج خير الناصر عبد جمال خطة من ألخذة واقعيين

 البحرين شعب وبين مصر وشعب مصر وقوة الناصر عبد جمال بين العظيم
 بالرغم الناصر عبد جمال فان . أءزل وهو عنيداً خصماً يجابه الذي األعزل

 بدأ بل ارز صراع في االنكليز مع يدخل ان يشأ لم القوة من عليه هو مما

 التعرف ترك الوقت نفس وفي معين وقت في معهم واتفق الجالء على يفارضهم
 البحرين في نحن اما . بجالءم وليعجلوا االنككيز مضاجع ليقضوا للفدائيين

 االنكليز عمله شي، ارل ؟ القبيل هذا من شي، أي نعمل ان نستطيع فهل
 ظهر وقسد للهيثة مكشوفة   البلدية حادث في - معادية سياسة اتخذوا

 وكان ، ١٩٥٦ عام مارس من التاسع في وقع الذي االجرامي عملهم في ذلك
 به تم ولما السوق في الخضر باعة واحد البلية موظف بين وقع تصادم سببه

 ؛ باخراجه مطالبين فتجمهروا البلدية مبنى داخل الى فر الخضار بائعي جماعة
 من افلت ر٠اال ان والواقع بالحقيقة واءترف ، غوغائية تصرفات بالطبع وهذه

 هناك كانت انه مع ، المتوحثة الرادءة الخطوة تلك الحكومة فاتخذت ، يدنا

 فجاء . عليهم النار اطالق الى االجو* دون المنظاهرين لتفريق شتى وسائل
 إذ ، المؤ-ف الحادث هذا سوا الذين على اللوم من اكتر الحكومة على اللوم
 ارداهم ابرياء كانوا المواطنين من تسعة الغوغائية االعال هذه ضحية ذهب

 اخرى رادءة خطوات اتخذت الحكومة ان ولو . األمن قوات رصاص
 لمثل اشدإلناسمعارضة كنت النني جانبها:، المشباغبينلكنافي واعتقلت

 : العام الرأي امام قيمتها من وتقلل الهيئة سمعة الى تسي، التي االوغاية هذه

 اطالق حادث ان اال ح-اب كل شعبيتنا ان ميز في له نحسب كنا امر وهذا
 واتخاذها السلمطات تصرفاث عى احتجاجاً االضراب نعلن ان اضطرنا الرصاص

 اعوام وفي ١٩٥٣ عام في اقدمواعلي^ا ان لهم سبق وقد الوحشيه الخطوة تلك

. قبلها اخرى

١٢٦



.الثاني العام االضراب

 مستعنين كنا وما لالضراب الشب واستجاب العام االضراب فاعلنا

. المسؤولية تحملنا ولكننا االضراب لهذا

 الهيشة واصبحت االعمال كل وتعطلت والقرى المدن سانر االضراب عم
 البحرين وحكومة االنكلبز .اتخذ الحياة مرافق جمبع عن مسؤولة جديد من

 اال ١٩٥٤ عام أواخر في حدث الذي االضراب ابان اتخذوها التي الخطة نفس

 ان بعد السابق في عليه كانت لما فاًخال عضالتها تبرز اخذت االمن قوى ان
 . بالقوة تردءه ثحاد أي مجابهة بامكاها واصبح وعديدها عدتها اكتملت

 وغيرها االسعاف فرق الى تعليات واعطينا الحذر سبيل جانبنا من واتخذنا

 زرع في العغف طابع يسلك اخذ الشعب ان اال .االمن بوى االحتكاك بعدم
 نواصل ان ودعاا حرجاً اكنر الموقف جعل مما السيارات وحرق المامير

. نهار دل سرا

 غليلهم اشفوا ان بعد جديد من كوسطاء االنكيز دخل ئناءاال هذه في
: التالية بالمطالب وتقدمنا خارجيتهم لوزير باالنتقام

. العليا التنفذية بالهيدة !الءتراف - ١

 ودفع النار اطالق في المسببين ومعاقبة البلدية حادث في التحة.تى - ٢

. الشبداء السر التعويضات

. منصبه من بلكريف س رلتشا السر اعفاء — ٣

 كخ.ير المهري في القان السنهووي الرزاق عبد الدكتوز عاءاستد - ٤
الثعب. يختارها لجنة معه تتعاون أن على فوراً والجنائية المدنية القوانين لسن

. الشعبية المطال بقية تنفيذ — ٥

, . يتوسطون االنطزي

 على أسعذوذم بان يددوننا الوسطاء بدور يقومون وهم االنكيز كان
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 كنا ولكننا . الوطنية الحركة على والقضاء ومصالحه الشيخ لهاية استعداد
. بمطالبنا متمسكين

 االعتراف على االنكليز من بأمر البحرين حكومة وافقت ورد اخذ بعد
 تشكل أن ى أخر لهيئاتسياسية يسمح أن على سياسية هيئة واعتبارها بالهيئة

. ذلك في البحرين سكان رغب اذا

 ووافقتعلىتعويض . محايد قاض يتوالها تحقيق لجنة تأليف على ووافقت
 المدنية القوانين لسن نهوري الس الدكتور عاءاستد على ووافقت . الشهداء اسر

 طلب الى االستجابة رفضا البحرين وحكومة االنكليز أن اال ،والجنائية

 < منصبه من بلكريف( رلس)تشا ن البحري حكومة مستشار اعفاء في الشعب
 بانجلس ذنابت ال ان منجانبنا نحن ورأينا التشريعي المجلس على الموافقة رفضا

 حكومة تمشار بمس يتعلق فيما اما . الوانه سابق انه يرى هعظمنا الن التشريعي
 في سيعزلونه بانم االنكليز قبل من قاطعاً شفوياً سراً وعداً جاء فانه البحرين

 الحياة وعودة االضراب انهاء على وافقنا االساس هذا وعلى . ١٩٥٦ عام نهاية
.البالد الى الطبيعية

لعزله! يتأمر مل احلا شقيق

 جديد من بحاولته م الحا أخو حمد بن دعيج كذلك قام االضراب أبان في

 على يمضي ان مستعد بانه الهيئة على يعرض الوزان الرحمن ليعليعبد فبعث
 كم حا سلمان الشيخ عزل اساس على الهينة مطالب جميع على موافقته بياض

 السر ومن ، االنكليز من التام التأييد رلديه االمارة عرش وتوليه البحرين
 من اكنر أتأكد أن فادت ، البحرين حكومة مستشار بلكريف تشارلس

 الوقت في وبينك بيني المسالة هذه اترك : الرزان لعلي قلت . الموضوع صدق
 الموضوع على أحد يطلع أن نربد وال ، المعركة نخوض اآلن رنحن ، الحاضر

 منه، اة ممض بورقة آتني جانبك من وانت االنكليز نبض ساجس جاني من وأنا
 ذريعة ليتخذ مدفوعاً يكون أن وأخشى مخادع رجل دءيج ألن أتأكد حتى
 ونحن أخيه من الثمن دعيج ويقبض الحكم نظام قلب على بالتآمر ونتهم ضدن
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 تلك من غايي تكن لم . الثاني اليوم مساء بي يتصل أن ووءدته . نسجن
 سلمارن عزل فكرة لقبول االنكليز استعداد مدى من أتأكد أن اال الخطة

 حينا دعيج لسان على الوزان به جاء مما جديد من والتأكد ، دعيج وتولي
 السياسي المةيم فيدار مسؤول بشخص باتصاالتي ؤت . باسمه ممضاة بورقة يأتي

 يأت لم هذا في التفكير وان ، سلمان لعزل االنكليز داستعدا عدم فوجدت

 ابنهعيسى سوى مكانه يتولى فلن سالن يعزل ان بد ال كان واذا ، بعد أوانه

 غير وهذا ، سب الشع يمشلون وثالدة الحاكمة االسرة يمشلون ثالثة . سة بمعاونة

 أن فيجب بجن من بد ال كان اذا : جوابهم وكان . الحاضر الوقت في وارد

 له تعطى ان ويجب ، كثير وهو إلحاكم يتسلمه الذي الثلث حول يكون
 . االحتياطي في يرضع ار البالد في العمرانية للمشاريع يرصد والباتي مخصصات

 معروفة فطالبنا الحام يخص موضوع أي في البحث ارى ال انني : لهم فقلت
 اذ ، خاصة نظر وجهة لي كانت ثم ، ذلك من أكثر الى نتعدى أن نربد وال

 عناده- عن تخلى اذا البحرين. يحكم من خير هو سلمان أن على دانماً أصر كنت

 ولكن اآلخرين الحكام من كثير بين توجد أن قل وصفات ميزات له وأن

 سياستهم ينفذ ولهذا ، النكليز ا من الخوف قلبه وفي أبوه عاش كا عاش الرجل

 ، لالنكليز االعى انقياده انتقادي من بالرغم كنت ولقد ، عليه يملونها حينا
 ، وفاته بعد األيام اثبتت وقد بعزله ينادي انسان أي فكرة دلماً اخالف

 واحد ٢ حا لهم يكون أن من فبدالً البحرين في الناس أحوال تغيرت كيف

 كما العباد شؤون في يتصرف بامره حاك الحاكمة االسرة في شخص كل اصبح
 في العام االمن دير٠ سلمان بن مد تصرفات وما . عقليته اليه توحي وك يشاء

. أحد على بخافية االخيرة البحرين

 باالمضاء ممضاة وهي بالورقة الموعد حسب الثاني اليوم في الوزان جاء

 فوجدتهم االنكايز مع تباحشت لقد : له فقلت الخليفة حمد بن لدعبج المعروف
 ع يستطب لمستشارا ان اءتقسد وال ديء أي يغيروا الن ، مستعدين غير
ان شم . ذلك قبل االنكيز نبض يجس لم ما بتاييده لدعيج وعداً يعطي أن

٩) البحرن الى المنفى من١٩



 عليه كحاكم حمد بن دعيج تنصيب على الشعب يوافق ان المستحيالت رابع من
 يعتبر ان له وقل ، الورقة ارجاع أرجو ولهذا . معروفة المرفة غري واعاله
 اذا اال اللهم — به ابوح ولن لنفسي السر يهذا ساحتفط واين منهتية المسالة

 الشيخ ارن : الوزان ق-ال . عندي ما كل اقول سوف فاني جانبه من جاء
 مركز صاحب ستصبح وانك ديوانه رنيس يعبنك سوف انه لك يؤكد دعيج
 سوف ما الى باالضافة هذا ، تريد ما لك يدفع ان مستعد اآلن من رهو كبير

 يشترورن الذين من لست : له قات ٠ مركزها تدعيم ا مال من به الهيئة يمد
 تعرف وأنت ، كبيرة مبالغ لهان علي عرض فقد ذلك تعلم وأنت ، علي يا

 قال . منتهية المسألة تعتبر ان ارجو ولهذا ورفضت ابيت ولكنني ، الوسطاء
 واحرى الحرةفي بالخبر سلمان فلوعلم وبينك بيني دار با احد يعلم ال ان أرجو

 اآلن القصة هذه أوردت لقد . يكون لن هذا ان تأكد : له قلت . عانلقي
 بعد البدبسع محكة في ياً مخز دوراً ج دعب لعب كيف بعيني رأيت أن بعد

 وأصبسح الوزان عاش وكيف ، علينا الجائركله الحم ذلك واصدار اعتقالنا

. بالدا من وطردا تثريدنا بعد انتهازيته حساب على مليونيرا

! االضراب اهناء بعد

 ان على ، بالهيئة لالعتراف مساومتهم االنكليز بدأ االضراب انهينا أن بعد
 الشرط هذا فرفضت ، بالهينة االعتراف يتم حالما اشر خسة لمدة البالد أغادر

 انم ،ذ االضراب ابان معه. تم الذي لالتفاق نقضاً يعتبر هذا ان وأخبرتهم

 يريد ، الحاكم رغبة هذه : فقالوا . ذلك قبل، الشرط هذا مثل يقدموا لم

 لسفر صاريف٠ لك يدفع ان مستعد وهو ، شور خمسة لمدة البالد من ابعادك
 ، البالد دزتغا حينا عليك ج ايحر هناك نجد ال رلهذا ، الخارج في واقامتك

. اشهر خمسة بعد وتعود
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٠٠ ابعادي على اصرار

 اعضاء لبقية ذلك اذكر ان اشأ لم اذ االستشارية أللجنة اعضا، ثاورت
 وتحدث بالهينة االعتراف رفض ٢الحا بأن تنترالشائعات ان من خوفاً الهينة
 ذاهب انني اساس على اسافر ان االخوان بعض رأي فكان . جديد من البلبلة

 وقد . ثالنة أو يرمين لمدة اوالتريث الرفض اآلخرين رأي وكان لالستشفاء

 الخبره الي فذهبت الظهر بعد الجواب اعطيه بأن االنكليز مندوب وعدت
 عزيزاً تذهب ان االحسن من : بةوله يجابهني ب واذا الشرط هذا برفضي

 الى تعود فلن ذلك وبعد بالقوة نأخذك ان من بدال لالستشفاء مسافر كانك
 وال صالحك من ذلك فليس ترفضه فال ، الحكومة اتخذته قرار هذا ، البحرين

 الموافة-ة االحسن من ان في فكرت تغيرت اللهجة رأيت فلما . الينة صالح

 جديد اضطراب الى ذلك الدى االكراه طريقة استعملوا لو اذ السفر على
 البالد على جرت الني االضطراات كثرة من وتعبوا االضرابات ملوا قد والناس

 على فرافقت الكارثة تقع ان من بدال بنفسي اضحي ان ت3آ فلهذا ، بالالو

 علي عبد التاجر محسن وهم الهينة بمثلي اجتماع تم الثاني اليوم في . السفر
 البربطانية الدولة معتمد مجضور الحاك مع ا وأن شمالن العزيز عبد ، وات العلي

 االتحاد بهيئة االءتراف رثيقة على ررقعوا ٢الحا عم عيسى ن عبداش والشيخ

 وفي . البريطانية ولةالد معتمد الوثيقة على كشاهد ررقع ، ووقعنا ، الوطفي
 كسكرتير شمالنانباًعفي ز لعزيعبدا لبنانرعينت غادرتالبحرينالى الثاني اليوم

 مارس ٢ ١ في ذلك ومكان التعاوني التعويضات صندوق لمؤسسة ومدير للهينة
: االعتراف وثيقة نص رهذا . ١٩٥٦
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األمريكية المخابرات

 انكالند كومندر للفتنت ا بي اتصل ساعات بثالث البحرين من سفري قبل
 الخليج في االمريكية المخابرات شعب ورنيس امريكي بجري ضابط وهو

 الى -افر٠ أنك علمت : لي وقال . البحرين في ومركزه االوسط والشرق

 وساكون اكسلسيور فندق في بيروت في ألمساء هذا مقابلتك أود واني بيروت

 ستة منذ ه—ط: تعرفت قد وكنت ، والنصف الثامنة الساعة في انتظارك في

 ؛ النجف علماء من كثير الى الهيئة بعثته كتاب عن ني ليسال جاء حينما اشرر
 من وكان الشعبية المطالب بستجابة البحرين حاكم ينصحوا ارن فيه بهمتطال
 معروف وهو ٤ الخالصي االمام الل آية الكتاب البهم بعثنا الذين العلماء جملة

 -ركتنا منان تأكد ل بغية االمريكية السفارة الى كتابنا فسلم االمريكية بميوله

 بالكتاب الضابط هذا لي وجا، ! للغرب والية٠ وانها ! شيوعية ليست
 ذلك بعد اره ولم ، البالد في واالوضاع النقاط من كثير حول معه وتباحثت

. بيروت الى فيه وصلت الذي اليوم نفس مساء في اال

لقاهرة الى التذهب

 هرةالقا الى اذهب اال مفي فطلب اكسلسبور فندق في المساء في به التقت

 لي تدفع ان مستعدة االمريكية الحكومة ان وابلغني ،بيروت في ابقى وان

 التعاون امكنفي واذا ،الخلبج بمنطقة خاصاً مخططاً لها وان ،اريد مبلغ اي
 وتنفيذها لهيئة ا مطالب ميع مج للتسليم االنليز على يضغطون سوف فانهم معهم

 معاداة في المادي بعدم فيه ينصحني كتاباً لي سعودكتب الملك كان اذا وسألفي

 من اتوقع ولم سعود الملك كتاب استلمت نعم : له قلت ؟ البحرين حاكم
 اخبرك ومن ؟ السؤال هذا تسألفي لماذا وسالته الكلمات تلك سوى سعود

 ما بكل نعلم نحن : قال ؟ احداً عليه اطلع لم سراً كان انه حين في بالكتاب

يدا في يدك فضع البحرين قضية تنجح ارن تريد كنت فاذا بالمنطقة يجري

 الداخلية البحرين قضية من اجعل ان استطيع اذ وقلت ،بالرفض اجبته
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 الموضوغ هذا ابجث ان مستعد غير وانا اجني ثدخل او شخصي لمطمع سها

 في ربريطانيا امريكا تنتهجما القي السياسة ضد انني تنس ال الوقت نفس وفي
 الموضوع هذا اءتبر ولهذا لرجعبة للقوى ومؤازر( ، كله لعربي الشرق
 الي تحتاج ققد عنواني خذ كل على : لي فقال . فيه للبجث داعي وال منتهياً

. قط به اتصل ولم اليه احتج لم ننفي ا والمدش . ما يرماً

ترذر ايضا وبريطانيا
 في االستعالمات ر مسدي ايضاً بي اتصل بيروت وصولي من انتاني الدوم وفي
 اً كثير ترتاح ال سوف البريطانية الحكومة ان : لي وقال البريطانية القنصلية

 في تبقى ان البحرين مصلحة الجل وتنصحك القاهرة الى بيروت غادرت اذا

 لمتكم ٠ ج التي االسباب وتشرح البحرين قضية تعرض ان اردت واذا ٤ بيروت
 ، بيروت في هنا الطريق هذا لكم نمهد ان نستطيع فاننا باصالحات تطالبون

 ما ونشر مؤازرتكم يستطيعون الذين المحفيين من كثيرون أصدقاء ولدينا
 ، النصولي الدين محي المعروف الصحافي بصديقنا اجمعك وسوف نشره تريدرن

 انني اعتقد ال : له قلت ، مهمتك في يساعدك وسوف عليه نعتمد صديق فهو
 العالج الج-ل منه بد ال للقاهرة وسفري ، بيروت في نشاط بأي القام انوي

 البريطانية الحكومة حق من ان اءتقد ا ول هناك، القضية اثارة انوي ال وانا

 فاني ولهذا معين بلد في االقامة علي تفرض ار الطلب هذا مثل مني تطلب ان

. ذلك بعد اره ولم وودءته ٤ تنقالتي في حر

القاهرة يف

 المطار في بلني فاستة للقاهرة بعدها سافرت ايام بضعة بيروت في مكثت

 مؤتمر سكرتير وهو ١٩٥٦ مارس ٢٧ في ذلك وكان ، يعقوب كمالاالستاذ
 السادات انرر السيد يرأسه الذي االسالمي للمؤتمر وتابع االسالمي العالم شباب

 وبعد ، الزمالك في شقة لي ت. استاجر ثم ايام ثالئة المؤتمر ضيافة في ومكثت
 البحرين في الراهن الموقف فيه اوضحت صحفياً مؤتمراً عقدت ببومين مجيني

١٣٤



 لصالح بنشاط تمت افامي وخالل . المنطقة في واالستعماري الرجعي والحم
 في القاهرة إذ ضيق-ة حدود في ولكن عامة العربية والقضية البحرين قضية

. المنطقة ي يجري ما حقيقة تستوعب لم الحين ذلك

 تتظاهر عناصر قبل من تردها لي1 المشبوهة التقارير الى باالضافة هذا

 لقيت وقد . المنطقة في للرجعية وركئز وهدم تخريب اداة وهي بالوطنية
 يزال وال كان . مسؤول شخم قبل من القاهرة في لها اعواناً االسف مع

 ألسباب الرجعيين حكامه ضد العربي الخليج شعب تأييد ة فكر يعارض

 يمهي عبدالناصر جمال وزاندفا زءيمنا ان لو حبذا ويا . ومكشوفة فه م*رو
 والثراء لهادة بحبا والمسلولة القوهي الح^ل في المشلولة العناصر من النوع هذا

!! متروع الغير

 الى ثم ، لبنانن الى بعدها سافرت اثرر خمسة قرابة القاهرة في مكثت
 مع ملوس بنشاط وةت ، السويس قناة تاميم اعالن بعد ذلك وكان ، ا سورب

 مع ليسلة كل نجتمع فكنا الخطيب احد والدكتور الهندي هاني االخوان
 السريس قناة تأميم في ب مح تساند ان بها لنهيب السورية االحزاب من ب حز

 أي لمابة الممري الشعب شقيقه جانب في بأسره السوري الشعب يقف وان

 المة المتاءب عانينا اننا والواقع . االستعمارية الدول عليه تقدم قد ءدوان
 حزب صفوف بين وخصوصاً ، العتيقة االحزاب ومن الرجميين من كثيرن من

 عليرم تمليه ج حس وقذبا٠ فكان الشيوعيون اما . الوطني والحزب الذ*ب
 الى تحناج االمور هذه ان وجدت ولما ، كبيراً وزناً م, خ نقم فلم ! موسكو

 المسؤواين من باخواني اتصلت الظاهري التأييد من فعالية بأكثر يدفعها من
 بها يراد عملية أي في االحزاب على االعماد ينبغي ال انه وافهمتهم ، المصربين

 . ذلك تم رفعال الجيش مع التفاهم يجب انه وافهمتهم الغربي االقتصاد ءرقلة
. الصفر ساءة تأني حينا كامال بدورة سنقوم الخليج منطقة في اننا وافبمتهم

مومترحصفيفيريوت

 من بدعوة صحفياً مؤتراً عقدت فانني البحرين فض:ة ناحية من اما
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 كبار من نخبة اليه دعي ، ببيروت بريستول فندق في طه اض ر االستاذ
 ، وأبيال ، المشنوق وعبداثه ، فريحة وسعيد ، الطيي امثال الصحفيين

 معظم نشرت وقدم ، آلن اذكرهم منا وغيرهم ٤الجسر وباسم
 صحفياً مؤتمراً عقدت شم ، البحرين قضية عن الضافية االخبار الصحف

 السوريين الصحفيين معظم حضره دمشق في سميراميس فندق في آخر
 بانه المؤتمر ذلك في صرحت وة-د . العالمية نباءاال وكاالت ومندربو

 س^نتةم الخليج في العربي شعبنا فان ، مهر غزو على بريطانيا أقدمت اذا

 ايعمل تقدمعلى قبالن الفحساب تحسب ان بريطابا وعلى ، فيمصر ألشقانه

 الىأمد ديالقتصاا ها سير عوق وربا ستهدد الحليج في مصالحها فان انتحاري

 هذا مجرود ينسى لن البحرين شعب فان ري|صطه االستاذ ذكر وعلى . طويل
 الدفاع فيسبيل سنوات خمس طيلة صحفه كل وقف لقد الغيور الوطني الرجل

 جميع دخول تمنع هناكان االحتالل سلطات دعى مما البحرين شعب قضية عن

 يزال وال . هذا يومنا الى ١٩٥٦ عام منذ البحرين الى الكفاح دار صحف
 بكل مستهينا البحرين شعب عن الدفاع صحفه في يواصل الكريم االستاذ

.واالمتنان الشكر منا فله المادية الخسائر

ورجعية ..ثورة

 في رببةااتمثلة٠فاًتاكلثورةل فوران 4شي في كلها بة العرب المنطقة كانت لقد

 التي هي السياسة محترفي من طغمة لوجود تتعثر انها ولو سوريا وتماشيها ، مصر

 العراق في المتمثلة العربية جعية الر وهناك حينذاك. سوريا دفة تدير انت
 االستعمار كله هذا لبنانرمنفرق في المترجرج الوضع وهناك اردن وال والسعودية

 هذهالعوامل كل ودوالرها، وامريكا ، ودسائسا واسرائيل ، واالءيبه الغربي

 الحباط الخطط ورسم والدسائس والفر الكر مجال العربي الشرق من جعلت
. من باي مصر في العربية الثورة ]قدم

 ان لي اتضح ، االشهر هذه طيلة ولبنان وسوريا مصر في اقامتي خالل في
 ال حل أي ،وان العامة العربية القضية عن تنفصل ان يمكن ال البحرين قضية
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 رابضبكل البريطاي االستعمار فان . كابا المنطقة قضية ضن ال يتم ان يمكن

 . قوة بكل مأا٠سخغ وسلطته قوته ى* ذناو حركة اي وان . الخليج في ثقله
 العربية المطقة في التحررية الحركات بين قوية ارتباط صلة امجاد من بد وال

 سما ال ، العربي الخليج سئر الى فروءها تمتد حتى البحرين في الحركة وبين
 وكذلكهناك بعد. فيما بعيد أثر ذات تكون فد لحركة فواة الكوبت في وان

 ةالمناضلينتقدمتلالخو العربلي؛ولهذا بالجنو في قوي شرهفيران،وذثاطسياسي

 لثورية الحركات بين وترابطمتين قوي تضامن العربيمشروع والجنوب الخلبج في
 مكتب فتح وقررة ثوري عربي ميشاق على ورقعنا موحد عمل ضمن المنطةة في

 اتعاون ذلك وراء من ندف وكنا . ي رب ال. والجنوب الخليج باسم دمشق في
 على والقضاء االستعبار لمناهضة العريية المنطةة في النحررية الفئات بين التام

 الوجود كذلكو . االستعماري للوجود تقوية بوجودها القي ية العرب الرجعية
 من مندوبين الميثاق على فوقعنا . البالي للوجودالرجعي تثبيتاً االستعماري

 اسساً ووضعنا . واليمن المحتل والجنوب وعمان وةطر والبحرين الكويت

 على وقعت القي المناطق جميع فعلى البحرين في ثورة حدثت ما اذا انه ؛ ثابتة

 اال . تملكها التي والوسائل االمكات ى بثت البحرين ثرة مع تتآزر ان الميثاق
 السويس قناة على العدوان د رع الحسبان في ما غير على جاءت االمور ان

 ودخلت . الخاص منهجه على كل الماعة وسلك المشروع فجمد ، ي واءتقال

 استقلت ثم . اليه ينتمي الذي بالحزب مرتبطاً فريق كل فاصبح الضيقة الحزبية
. جديد من يبعث ان الى انذضددال وحدة مثروع دم فجم . لشه والمد الكويت

جالل فؤاد لمحمد دورمشرف

 الشقيقة لتأييد عقد الذي العربية الشعوب مءتمر في فعال بدور تد~ لقد
 اعضاءا ابرز وكن تصالاال لجنة مع باالشتراك السويس قناة تأميم في مهر
 الشخصي التأثير من له لما فعاال دوراً لعب وقد ، اش رحمه جالل فؤاد مد

 كانت لقد و . الرجال من الصفرة في اال تكون ان قل لتي الفذة تهالوالمؤ
 من الكثيرون يتظاهر مما وبالرغم . المربية للقضية كبرى خسارة وفاته
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 شخصباً لمصر تأييدهم من سوريا في االحزاب ورؤسا، ادهرذن السياسيين
 ،ولهذا نتائجها من وتخوفهم السويس قناة تأميم ضد الشديدة االنتقادات سمعت

 في الساسة على كثيراً يعتمدوا ال ان مصر من مرموقة شخصبة الى امررت فقد

 االءتاد يجب بل يبطنون ما خالف يظهرون مخادعون النهم العربية االقطار

 لغربيين سوات ما اذا مصر للشقيقة سينتقم الذي و٣ف العربي الشعب على الكلي
. عليما العدوان انفسهم

 وردتنيرسائلعديدة العام إلعربي الحقل في المتعددة نشاطاتي في كنت بينا

 متفاقمة الحالة اذ ، سريعاً ارجع ان الي تطلب ، البحرين في االخوان من
 الي بعث لقد حتى ، بالرجوع علي ياح شمالن العزيز عبد السيد واخذ هناك

 الزمال، احد من رسالة جاءتني ثم . سريعاً العودة مني يطلب جلةمستع ببرقية

 تلتهم النار بي:ا جارك بيت في شب ربقاً ح لتطفى، ذهبمت انك : فيها يقول
 هناك بان االخبار تردني واخذت . الجار قبل بيتك ذار اطفاء فيجب . بيتك

 نفور وهناك ، الشعبية الفاعدة وبين الهيئة اءنا* معظم ببن الرأي في ناًتباي
 االحسن من فرأيت والحكومة الهينة بين الوضعكله على خطراً يشكل يكاد بارز

 نسوية يجادا أمكن ما الحاول البحرين الى اتوجه ان كلها العوامل هذه ازاء

 فيه فان سفري بعد الهيئة عله مثت الذي التكتيك ر^غيير ، هدنة شبه او
 فعالة قوة على االعماد من ت ص أساس على االرتكاز دون والشدة العنف طابع
 التأسد على اعتمادوال واالستعمارية المحلية السلطات قبل من تحد اي لمجايهة معدة

 والبد . ثوزي عل اي تدعيم في أساساً يعتبر ان يمكن ال للجمامير الظاهري

 رية التحر بالقوى االرتباط نحو المنطلق فيه يكون جديد تنظيم ايجاد من
 اقليمي طابع او اساسحزبي له يكون ان دون ، العربية المنطةة في االخرى

 الوضع متطابات حسب المحلي تنظيمه له تقدمي قومي باتحاد اشبه يكون بل

. العربي والجنوب والخليج البحرين في

شيع واستقبال عودة

 المنظمين وكأن له مثيل ال شعبياً ااستقبال فاستقبلت البحرين وصلت
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 سكغا ومدى بهيسته الشعب تمسك مدى ؛ظهروا ان بذلك ارادوا لالحتفال

 مؤلمة وصوليكانت من ساعات بعد لي برزت القي والحقيقة . الشعب صفوف
 تذمر وهناك ، الشعبية والقاعدة القيادة بين كبيرة فجوة هناك ان اذ ، رة٠و

 بعض قبل من واالستبداد التحم من الشكوى وهناك ، آالوساط سانر في
 وهناك ، البالد في تةرةالمس غير االوناع من التذمر وهناك ، الينة اءضاء

. البارزين الهيئة اعضاء معظم من العام النفور

 كل قبل ابدأ وان مخيلتي في رسمته الذي التنظيم اباشر ان من بد ال فكان

 للتنظيم دمماستعدا مدى اللمس الشعب طبقات سائر مع الشعي باالتصال شي،
 وبين بيني السافرة الحرب بدأت الوقت نفس وفي اذصاالفي بدأت . الجديد

 ال قد للهيئة جذري جديد تنظيم طرح انوي انفي ءلموا حينا الهيئة اءضاء

. ذصيب ادنى فيه لهم يكرن

 التنظيم حرل بآراءم مستأنساً الثعب طبقات بسائر اتصاالتي اثناء لمست
 بعض ابعساد شريطة الجديد التنظيم لتقبل قويا استعداداً هناك ان ، الجديد

 للتعاون مستعدون وانهم ي سفر د بع الهيئة على يهيمنون ا كانو الذين االشخاص

. الهيشة في حصل الذي التصدع لتالفي معي

 ومع اابحرين حكومة مستشار مع باتصاالي وم اة ان من لي بد ال كان
 بين المستحكمة االزمة من لنخرج فخرو احمد والسيد العريض منصور الحاج

 االمور وكانت التوتر حدة نخفف ان جاهدا وحاولت . والحكومة الهيئة

 من اصعب االمرر ان : فخرو واحمد منصور لي وصرح تمة سرية في تجري
 المستحيل من جعلت كثيرة امور حصلت سفري بعد ،فانه اتصورها ان

.اآلن لذكرها داءي ال باشياء واخبراي ،الحاليين الهيشة اركان مع التفاهم

مشبوه وتساهل مفاوضات

 حل الى وقوصلنا سراً والمستشار الوسيطين وبين بيني وضاتالمفا مضت

 اعلم اكن ولم ، للتفاهم التام استعدادها تبدي الحكومة وكات . كثيرة ذغاط
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 كنوا فانهم بعد فبا نواياهم اتضحت وةد الوقت الكتساب مدبرة خطة بانا
 البريطانية الخارجية وزارة في وضع مخطط حسب علينا للقضاء العدة يعدون

. المناسب الوقت في تنفيذه يتم

 وحكومة بريطانيا نوايا تفمي لعدم ، وضاتلمفاا سير في خدعت وقد
 العظيم للتساهل يتعجبان كانا للذان الوسيطان معي خدع وكذلك ، البحرين

 ، والحكومة الهيئة بين المتأزمة االمور لحل ومستشاره كم الحا يبديه كان الذي
 وماكنا والمسايرة! اللين الى ،الحاكم في المعبودة منالصالبة وتغيرالموقف

. المناسب الوقت في وضربنا لتخديرا مدبرة خطة انا نعلم

 انبلاحمد الزءيم اءتقال ان اال جوهرية امور على االتفات من ننتهي وكدنا
 واعلنا رضاتلمفاا ارقف الفرنسي االستعمار ضد التأييدي وموقفنا ورفاقه

 الزعماء حق في فرنسا ارتكبته الذي الجرم على احتجاجاً ٤ العام االضراب
 عنفشديدة الىوسائل تطور انه اال سلميا باًاضرا وكان ، االبطال الجزائريين

 فيالمنامة شيء يحدث ال حتى قلوبنا على وايدينا اليوم ذلك وانتهى المحرق في
 مصر، ئيليعلىاالسرا بالعدوان ايام ثالنة بعد نفاجأ بنا واذا . االخرى والمدن
 فاشتعل الفرنسي االنكليزي العدران بعد الثوزة وتفاقمت تطورت وهنا

. مصر للشقيقة نصرة والنسل الحرث واحرق الفتيل

مصر لنصرة ورة
 له بيق لم عنف في ١٩٥٦ اكتوبر ٢٩ منذ اشدها على هراتالمظا يدأت

 الطيران سالح بوظفي الخاصة المنازل من كثير في الحرائق واشعلت ، مثيل

 واشعلت الناني اليوم في صاخبة مظاهرة اعةبتها ثم ، المحرق في البريطاني
 ومحالت للتجارة الثرقية والشركة مكينزي كري محل في المنامة في الحرائق
 إلخليج ومطابع جريدة في ان النير اشعلت الثالث اليوم وفي للزياني البنزين

 محاولة دساسة عناصر جاءت ثم البحرين لحكومة الثغالا وداذرة ؛ ازستع،ارية
 القبض فبل الجناة وفر اخدت ولكنرا ، الكائوليك كنيسة في الحريق اشعال

 ، من اال رجال الحراسةءن وتولمت البحرين في البريطننية القوات وانزلت عليرم



 على القبض اللقاء ءدتها تعد البحرين حكومة قوات أخذت الوقت نفس وفي

 حالة في اءتقالي االوال االيام اله-ة خالل وءشت .البارزين الهينةاعضاء
 كيف السنين ءثرات منذ بنيناه ما مصير وعلى ، الحركة مصير على القلق من

 في حتى يحدث لم االيام الخسة خالل البحرين في حدث الذي الن سينهار
 ولكننا واالجتماعات المظاهرات وراء كنا اننا والواقع ، ١٩٥٢ ءام القاهرة

 من اكثرها كان شبت التي الحرائق ان االيام انبتت وقد الحرائق وراء نكن لم
 واصباغ-ا الحركة لتشويه العمل يهذا الةيام ا-تؤجروا اجانب قبل

 العيسى سعور امثال بعد فيما اءترف وقد الدما، وسفك الوحشية بصبغة

 بين احرقوا الذين هم آخرون وثالثة بانه الظهران جريدة في يحرر ان الذي
 االف ستة مأجور عيل وهو ظاعن فهد لهم دفع وقد ، مكينزي كري
 قالوا البديع محكمة في الشرطة ضباط شهادة وفي ، هذا عملهم مقابل روببة

 ان ابضاً وقالوا ، المتظ-اهرين من وليس االجانب قبل من شبت الحرانق ان
 يرونه شخص على القبض يلقوا اال الشرطة قائد من لديهم المشددة االوامر

 ان عليهم بل السيارات يحرت او بالحجارة الزجاج يقذف ار الحرائق يشعل

 خطة انها على قوي دلبل وهذا ! احد على القبض يلقوا وال االشام يراقبوا
 في القومية الوثبة على ٠والقفا الوطني االتحاد هينة على القضاء بغية مدبرة

. العربي الخليج منطقة

— الثاني القسم —
 المنقطعة الشعبية من الوطني تحاداال لهيثة ما العربي القارى* يعلم وحتى

 منذ الهيئة اصدرت لقد . تصدرها كانت التي الهيثة بالغات بعض اررد النظير

 ١٩٥٦ نوقمبر من السادس في عليها قضي ان الى ١٩٥٤ كتوبر ١٢٥في وثبتها
 البالغات جميع نشر اشأ ولم عة السأ شؤرن فيها عالجت بالغاً سبعين و ستة

 وشعبية مكانة من الهيئة به تتمتع عما فكرة الخذ اداه اورده بما فاكتفيت
. البحرين في احد فيها يباريها ال
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البالغات

(١) رقم بالغ

الكريم: لبحراني الشعب الى
 المكافح الشعب ايها فيها ثقتك وضعت التي العليا التنفيذية الهيثة ان
.المنصرم االسبوع خالل اعالها بذتيجة اليك تتقدم الباسل

 لدى وتقدمها الشعبية المطالب تضع ادارية لجنه انتخبت لقد - ١

.اللطات

 تدفقت وقد له ومساعداً للصندوق وأميناً المالية لجنة انتخبت لقد — ٢

. الكريم الشعب افراد من بسخاء التبرعات عليها

. العادلة لقضيتنا الدعاية بمهمة تقوم للدعاية لجنة انتخبت لقد — ٣
 المستمرة والمباحثات الطويلة المداوالت فبعد الشعبية المطالب بصدد واما

 القرى اهل مع والمشاررات شخص مائة من تتكون التي العمومية الجمعية مع
: التالية المطالب تقديم على القرار تم المثقف الواعي والشباب البالد في

 طريق عن تمشيالصحيحاً البالد اهالي يمنل تشربعي مجلس تأسيس ( ١ )

.الحرة االنتخابات

 القانرن رجال من لجنة يد على ومدني جنائي للبالد عام قانون وضع (٢ )
 التشريعي المجلس على القانون هذا يعرض ان على وتقاليدها حاجتها مع يتمشى

 يجماون كفاءة ذري لها فضاة وتميين وتنظيمها المحام اصالح وكذلك القراره
 القوانين ظل في القفا، مارسوا قد ويكونون ، الحقوق في جامعية شهادات

. بها المعترف

 الحرة المهن الصحاب ونقاات للعمال نقابات بتأليف السماح (٣)

. القرارها التشريعي المجلس على ولوائحرا قوانينها تعرض
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 الخالفات في تفصل ان مهمتها واالبرام للنقض عليا محكمة تأسيس (٤)
 بين محدث خالف اي او والتنفيذية التشريعية السلطتين بين تطرأ التي

 بتحقيق المطالبة الكتاب تضمن كما . الشعب افراد من فرد واي ألحكومة
. ممثليه بواسطة الشعب بها تقدم التي السابقة المطالب

 كتاب بواسطة البالد حاكم العظمة صاحب الى هذه المطالب تقديم تم لفد
 االدارية الهيئة اءضاع قبل من وقع وقد الغراء القافلة في غداً ستقرأونه

: وهم المانية

 . ءليالعليوات ء.د الحاج . التاجر محسن الحاج . ابراهيم السيد علي السيد

 السيد موسى بن ابراهيم الحاج الشمالن.ءبدالعزيز السيد ذيب ابو ئ الحاجءبدال
 فقد ، لبنان في فخرو حسن معمد ايراهيم الحاج ولغياب . االكر الرحن عبد

. عنه التوقيع لهيشة ا بة-ة الى اركل

 هي عميق تفكير بعد قدمت التي المطالب هذه ان . الكري الشعب ايها
 فالجلسالتشريعي البالد. في اكداقة االوضاع عليها تتركر التي الرئيسة المطالب

 ربلذياتنا نامستشفياتر ومعارفنا محاكمنا شؤون اصالح من يمكننا الذي هو
. منا والجاءات فراداأل حقوق وحفظ

 كل تحقيقه ينتظر الذي االمل هو القضاة وتعيين المحاكم في القوانين وايجاد

 ظلم من العامل يحمي الذي المنيع السد هو للعمال نقابات تأسيس ان كأ منا فرد
 الشركت وسع في يكون فال المستقبل له ويحفظ حةوقه عن ويدافع الشركات

 من بمال اماكنهم .لتشغل مبرر سبب دون الوطنيين العمال من المئات تقيل ان
. والجاءات للفرد انصاف هي عليا محكة تأسيس فان وأخيراً . الخارج

 سيما ال ء لنا وهرية رج اساسة النها المطالب مهذه نتمسك ان يجب اننا

. الساندة االوضاع هذه من الجة المتاعب عانينا وؤد

 ويتحد انيتراص الكريم الشعب من ترجو العليا التنفيذية الهيئة ان
 الى يستمع ال وان العظمة لصاحب المقدمسة المطالب هذه نتيجة وينتظر
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 عناالضرابات قفيااسواالكاذبة واالشاعات االراجيف يبثون الدين الدساسين
 واالتصاالت المباحثات من يجد عسا بالتتابع الهينة تطلعم وسوف وغيرها

. التوفيق ولي وان

العليا التنفيذية اهليثة ١٩٥٤/١٠/١٣البحرين

(٣) رقم بيان
المناضل البحراني الشعب الى

 ربيع ٦ والمؤرخ ٨/٧٤ المرقم االخير اعالنه المعظم البالد حام اصدر لقد
 في وذكر . الشعب ممثالو بها تقدم التي المطالب على جوابا ، ١٣٧٤ سنة االول

 هذه نستغرب ونحن . المطلوب التشريعي المجلس ايجاد استحالة االعالن هذا
 شعبية امان وتحقيق اصالح أداة اال هو ما التشريعي المجلس اذان ، االستحالة

 يمكناهل ايجابي عامل ولكنه اخرى سلطة اي وال البالد سلطةحاكم التمس
. والمساواة بالعدل كيانهم وحفظ بالدهم شؤون ادارة من البالد

 لشعب التيطالب االخرى االصالحية المطالب الى يثر لم االعالن ارن كا

 سبق قد وعودخالبة فيه جاء ما وكل منهم ( اتاس بعض ) لسان على بتنفيذها
 فالهيئة . أبداً شيء منها يتحةق فلم السابق في السلطات بتحقبقها وعدت ان

 في والسكينة الهدو، يلزموا ان الكرام وتناشدالمواطنين ترجو العليا التنفيذية
 للهينة ليتسنى اعصابهم يملكوا وان البالد تجتازها القي العصبية االونة هذه

 التبرعات جمع لجنة خرجت لقد . والحكمة التروي في التصرف التنفيذية

 االشتراكت دفع الى فهلوا والقرى واالحياء االسواق الى واالشتراكات
. عودتموذ كما بسخاء والتبرعات

والنوليالتوفيق. المنشود الهدف الى نصل حتى الفعلية مؤازرتنا الى هلموا

العليا التفيذية اهليئة ه ١٣٧٤ االرل ربيع ٨
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( ٥ ) رقم بيان
المناضل البحراني ااشعب الى

 حسب ، العظمة صاحب رله٠لقا الرفاع قصر الى ممثليك ركب توجه لقد

 رفض العظمة صاحب ان له يؤسف وما . الشخصيات احد لسان على منه وعد
 لالجماع موءداً لهم حدد ان له يسبق لم انه وفال ، الشعب ممثلي الى الساع

 الشعبية المطالب حول الدماولة لالجماع آخر وفتاً يعين ان منه طلبوا ولما ،يه
 هذا يتلقى ان الكريم بااشعب ونهيب . لذلك مستعد غير انه وأكد رفض
 تطلعكم آخر قراراً الهيئة تتخذ حتى الهدوء والتزام االعصاب بضبط النبا

. ممكنة فرصة اقرب في عليه

التوفيق ولي واش

.العليا التنفيذية الهيءة

( ٦) رقم بيان
المناضل البحراني الشعب الى

 القضية في وآمالك ك اماني ايديا في عمت وض التي العليا التنفذية الهينة ان
 فيه تدخر ال حاداً دانماً سعياً تسعى وان ثقتك فيها تحقق ان تريد الوطنية

 تهدف نها ا اذ جانبك من التضحية ن٠ يكن مأ باقل السلمية سائل الو يمع ج

.االضراربالناس الى لالصالح

 القضية -ل لمحاولة جعبتها في سهم آخر تتعمل ان رأتالهيئة فقد لذلك

 ليعرف والهدوء السكينة التزام ألى الكريم الشعب افراد تدعو وهي باالتصال،

 الى ذصل ان فاما . نهائية بصفة االسبوع هذا خالل االنعداالت هذه ذتيجة
 أعلنالكم واال ، منكم فرد كل ضير هو الذي ، الوطني ضميرة يرتضيه حل

 ن٠ وطابنا ، التفاهم وسائل لجميع واستنفادنا ، التام يأسنا مي العال للضمير و
. ■ . التالية خطوتنا تنفيذ الشعب،

(١٠) النفى الى البحرين من ١٤٥



 ب1ولكنناذئ االننين، يوم سيبدأ الشعي االضراب ان الناس بين شاع لقد

 هيئتة بيانات ، التنفيذ في يلتزم وان الشائعة هذه ينفي ان الكريم الشعب من
 ثقته يوطد ان الكريم الشعب نطالب اننا . . . بعد لموعدا هذا تحدد لم التي

 الضمير امام موقفها تبرر لكي القليلة االيام هذه يمهلها وان التنفيذية بميئته

...للحلول اتصالية محاوالت من يمكن كلما باستنفاد العالمي

اسا اسة الهمءة

(٨) رقم بيان

المناضل البحراني الشعب الى

 وتذهب فتمفشلوا تفرقوا وال جميعاً الل بجبل واعتصموا : تعالى الل قال

 الكريم للشعب نعلن ان حقاً المؤسف لمن انه . ( العظيم اسه صدق ) ريحم
 االخيرة واالتصاالت والمقابالت ال-ابق في يا قنا التي الحادالت جبع ان

 االعصاب وتخدير المناورة الى اقرب كانت انما قضاانا لحل نتيجة بأي تأت لم

 الذي النطاق ءن وتخرجوا نفوسم الى االمر يتفاقم حتى ، الوقت واكتساب
 أدى لقد . والسكينة الدو، حيث من به انفسكم وألزمتم حولكم ضربتموه

 في رضةلمفاا باب هذهالبالدلمطالبكموسد في ين المسؤول قبل من التام التجاهل هذا
 دالفراا بين العام واالستياء الشعور مضاعفة الى ، كله ذلك أدى ، ممثليكم وجه

 فان لذلك . ايجابية خطوة التخاذ ، الشعي الضغط وازدياد ، منكم والجاعات

 تستجيب ارن اال يسعها ال   ارادتم عن التعبير اداة - وهي العليا الهيثة
 السلمي االضراب فتعلن ، لم نفسها على قطعته الذي بالوعد وتبر لرغبتكم
 ، العام الشعي االستياء شعور عن للتعبير كوسيلة وذلك ، الشامل العام

 موقف على الصارخ واالحتجاج ، لممثليه االجاءي الشعب تأييد واظهار
 ازاء ونحن . العادلة مطالبه تحقيق في الشعب رغبة ازا، المجحف المسؤولين

 ان ، لرغبتكم واستجابة ضغطكم وطأة تحت ومضطرين مرغين نرانا كله هذا
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 الثانيةعذرةصباحاً الساعة السبت بوم في لشامل العام االضراب نعلن

 ١٩٥٤ ديسمبر دابع الموافق ١٣٧٤ الثاني ربيع تاسع ( افرنجي السادسة )

 ه ١٣٧٤ ربيعالثاني عثر خسة المغرب عشرة الثانية الساعة الجعة يوم وينتهي
 . االضراب خالل مخالفه آخر بيان يصدر لم ما ١٩٥٤ ديسمبر عاشر الموافق

 فيه نعلن سلميخالص اضراب هو االضراب هذا ان المواطنين كل يعلم ان يجب

 ؛امورا اولياء قبل من بنا حاق الذي والظلم التعسف تجاه الصارخ احتجاجنا
 مسالمون اننا بأسره للعالم نثبت ان فيجب ، عادلة ومطالبنا مسالم شعب اننا

 الوسائل من ذلك غير او استفزازات من به جوبهنا ومهما علينا اعتدي ومهما
 ان علينا ، المسلح للتدخل مدخال لهم يكون حتى الشغب اثارة بها يراد التي
 ونربد مظاوم شعب اننا العالمي للضمير نثبت حتى والسكينة الهدوء نلزم

 يلزم بأن رجاءةا اليه نكرر و الكريم بالشعب ب تهي اننا . إال ليس الحق

 وان ، منطقته او بيته في امكانه ةدر شخص كل يرابط وان ، التام الهدو،

 ت رالطرقا الشارع في منا أشخاص خسة من بأكثر يجتمع ال ان فرد كل يحاول

 واالستماع الجوامع في للصالة االجماعات عدا تجمع كل نشجع ال واننا ،العامة
 ان نيد وال ، ابداً نقرما وال نرعها كان موا هراتالمظا نقبل وال المآتم في

. باألمن اخالالً نظرمم في يعتبر مما ماخذ اي علينا يؤخذ

 يتآزروا وان بالمرحمة بينهم يتواصلوا ان وفتياتنا وشبابنا نا برجال نهيب

 شرطياً منهم فرد كل يكون وان النظام على ويحافظوا الهدوء يلزموا وان
 قد العليا التنفيذية الهيئة ان . الوطن هذا صلحة٠ على وحارساً نفسه على

 ولهذا ٤ الضرورية افراده حاجات لقضاء بالشعب مباشرة يتصل من عينت

 بلدة اد قرية الى الينتقل وان ومحله بلدته فرد كل يلزم ان الجميع من نرجو
 هذه اتخاذناكل ان . لذلك الماسة الحاجة تستدع ل ما االضراب ايام في اخرى

 وعدم بألمن االخالل عدم على نا٠ الحرص إال ماهو الجراءاتوا االحتياطات

 امور الى دانماً تؤدي التي التجمعات او لالخرين التعرض وعدم التجمهر
. عقباها تحمد ال
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 يرم الموءود اليوم ذلك في الكريم الشعب ا أيب الشامل االضراب فالى
. القادم السبت

. التوفيق ولي والله

العليا التنفيذية اهليشة ه ١٣٧٤ الثاي ربيع ٧ يف حرر

( ١ ٠ ) رتم بالغ

االحرار: المواطنين الى

 قمتم الذي الشامل االضراب يذتهي ( الجمعة ) اليوم هذا شمس مغرب عند
 ولتؤكدوا ، البالد هذه في القالمة االوضاع من استيائكم عن للتعبير مختارين به
. ارادتكم عن وتعبر باسمم تنطق العليا التنفيذية الهيئة ان للمأل

 وخالص تقديرنا عظيم عن جميعاً للواطنين لنعبر الفرصة هذه لننتهز واننا

 لمغرضينا بعض اثارها التي االستفزازات رغم -٤ ية العال السدية للروح امتناننا

 . المسالمة الشعبية للحركات سامياً مثالً واصبحت — االضراب سادت التي
 ازمة يجد عندما يهدأ ان قادر ب لشعانا الحرارا المواطنون ايها اثبتم وبذلك

 عندما غاضباً يزمجر وان ، عليها ويعتمد يمها ينق امينة قادرة ايد في اموره

 الشخصيات بعض السبعة االضراب ايام خالل حاول د— —اف . كرامته تمس

 عادل حل الى للوصول البالد في ينؤولوالمس العلما التنفيذية الهيتة بين التوسط

 وعدم موقفمم على المسؤولين الصرار بالغشل باءت الوساطات هذه لكن٠و
 هذا كحقيقة ، واقعة حقيقة اصبحت التي العليا التنفيذية بالهيئة اعترافهم

 كانت وما ، ومشاءره بارادته ناطقاً الناً لتكون اختارها الذي الشعب
. المتلهون بها يتلهى لهواً او لعبة االيام من يوم في الشعوب

 وطالب السيارات وسائقي المتاجر واصحاب والفالحين العمال من نرجو
 وجميع والشركت، الدوائر وموظفي المدارس ومعلمات ومعلي وطالبات
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 الساعة من ابتسداء اتمالهم الى يعودوا ان االخرى والممن االعمال اصحب
 ١٩٥٤ ديسمبر ١٠ ٤ ١٣٧٤ الثاني ربيع ١٥ الموافق اليوم هذا مساء السادسة

 ان قل الذي الثامل االهراب هذا بها بدأوا التي العارمة لقوية الروح بنفس

. البالد هذه في مثيل له حدث

 االضراب هذا وان رشاق طويل الكفاح دزب ان الكريم الشعب وليثق
 أطلقناها مدوية صرخة اال كان وما . الطريق هذا في السير بداية اال هو ما

 تسيطر التي الجائرة المنجرفة االوضاع على ونقمتنا سخطنا ءن تعبير لل جميعاً
 على سانرة العليا التنفيذية هيسته ان ايضاً الشعب ولثق . الديار هذه على

 العاجل القريب وفي ، وصل الدرب على سار من وكل ونشاط يجد الدرب
دساس. خائن لكل بالمرصاد اعيننا وان . الحازمة التالية بالخطوات سنوافيم

 الجاليات راعضا، هاً جي للواطنين وتقديرزا شكرنا نكرر وختاماً

 الباطل يعتوره ال متراص وجسد واحدة كتلة انم على برهنوا الذين االجنبية
. المفسدين يهتان اليه ينفذ وال

. التوفيق ولي وان
ه ١٣٧ا الثاني ربيع ٧ في حرر

العليا التنفيذية انحة

(١١ رقم) بالغ

الكرام المواطنين الى

 ربيع ١٤ الموافق ١٣٧٣ - ١٣ المرقم بيانه في البالد حاكم اعلن لد
 المعارف شؤون في تنظر مؤقتة هيئة تعييغه عن ١٩٥٤ ديسمبر ١١ - الناني

 التنفيذية الهيئة ان وحيث اشخاد. ستة ذوفا العام من واال والمحاكم والصحة
 رأت قد ، المنادل الشعب هذا رغبات عن للتعبير الفعالة داةاال هي العليا

 هذه ان للسعمب وتوضح ، الحكومي البيان هذا على تجيب ان عليها لزاماً
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 اداة هي واما مثمر عمل منها ينتظر ان يمكن ال الحاضرة بصورتها الهبنة
. للتخدير

 سندرسها التي واقتراحاتها رأيما لنا سترفع الهيئة ان ) البيان. يقول — ١

 عنها قال التي لهينةفا اذن . ورفاهيته شعبنا لصالح ضرورياً نراه بما وسنعمل

 من تنتمي تحقيق هيثة اال الواقع في هي ما مصغر برلمان انها المسؤولين احد
 اآلراء تلك ان وبالطبع . للحكومة واقتراحاتها رأيها ترفع حينا مهمتها

 المسؤوين دل من درس محل ستكون الهيئة هذه ستقدمها التي والمقترحات
 الى ف االظر في المكدسة الكغيرة ريرللتةا اضافرها او يه-ا عملوا شاءوا متى
 خس منذ الصحف اشبعتما التي الشكأوى هذه جميع ما وكأن . يبعثون يوم

 وقدمت صحتها على والبراهين االدلة -ا - ٢ب وةدمت وتمحيصاً درساً سنوات

 ، الم-ؤولين مع نفعاً يجد لم منها افضل ثابت نضام القامة والعروض الحلول

 االوضاع على والمجتمعات الجبات وصيحات المنابر على باء الخط وكأناصرخات

 لتنوير يكفي ال القدم الى الرأس من الحكومي الجهساز في السائدة الشاذة

 تحة.ق لجان او رهمنات . اوضاعه تعديل او الجهاز هذا تغير في المسؤولين

 ماذا ثم حقوقه بنيل المطالبة في لح لشعبي وتنويم تخدير اداة اال هي .ما كبذه

 ما فيعملون ونسهاالمسؤولسيدر ) بيانهم في يقولون حينا المسؤولون يعني

 جيع ان عتقدهم٠ في والراسخ لديهم الشابت االمر ان اي ( ضرورياً يرونه

 االوضاع من بكثير احسن والدقة النظام نحيث٠ البحرين في السائدة االوضاع

 بضرورية ليست لشعب قدما التي المطالب هذه جميع وان االخرى. البالد في

 رجال هم الهيئة هذه منبم المكونة االشخاص جيع ان رأينا واذا . نظرهم في

 الحكومة رغبة حسب سيجري التحقيق بان نؤكد ان نستطيع رسميون

 والحكوسة . للحكومة صالحاً تراه ما بتنفيذ بالطبع الهينة هذه وستوصي

 وبين لها صالحاً هي تراه ما وتنفذ الهءة هذه به توصي ما ستنقح بدورها

 على االمثلة بابسط ولنأت . واالفراد الجاعات حقوق تضيع التوصيتين هاتين
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 او تنصح ان لها مثالً يمكن فهل ، نصانح من اله~خة هذه ستقدم ما مدى
 في واساسي ذلكجوهري ان رأت اذا ك المحا من الحاليين القضاة تنحية تقترح

 ان يدعي من نتحدى اننا ؟ ذلك حين تقول ان ءساها ماذا ، الحاكم اصالح
 ما ^قية نقيس االعتبار هذا وعلى الرأي يهذا تشير أن تستطيع الهينة هذه

. االخرى الدوائر على ويقترح سيقال

 في التحين من نوع هو القضائي المستشار تعيين ان ننكر ال نحن — ٢
 كفاءة ذوو قضاة القضائي تشارالمس مع يتعاون كان لو فيا ، كم المحا وضع

 فوجوده المادتين هاتين بدون اما٤ والماعات فراداال يح^ي عام وقانون ونزاهة

. سمان وعدمه

 (ونحن الجنائي القانون مسودة على كبير تحسين ادخل ) البيان يقول -- ٣

 وهل ؟ اقتبجس قانورن اي ومن ? وضعه ومن ? القانون هوهذا ما نتساءل
 قانون قيمة وما ؟ وتقاليد عرف من الخاصة البالد ألوضاع مطابقته فيه روعي

 ؟ القانون ذلك احكا. عليهم ستطبق الذين اولنك عليه يطلع ولم ويطبق يسن
 علياووضع محكة بتشكيل طالب انالشعب تناست الحكومة ان الغريب ومن

. ة كفاء ذوو مختصون قضاة يطبقه - وجنائي مدني - بالد م ء-ا قانون

 ان معناه ليس العام واالمن الثرطة في يطانيين ب ضباط تعيين ان - ٤
 التنظيم يريد الشعب ان . الشسب يريده كرن ما هذا وان ، انتمى قدم مر اال

 دوائر وتنظيم انفستم الشرطة حالة تحسين من ، الدائرة هذه جهاز في الحقيةي
 يريد التي الجوهرية المسائل جملة من فهو السجون اصالح أما ، للتحقيق

.اصالحها

 في االدارة سوء على للقضاء الوحد بالحل ليس جديد طبيب وتعيين - ٥
 ' ؤ اط ، جذوره من الداء استنصال يجب بل ، الكبير المستشفى هذا

. ذلك ارادوا اذا الداء هذا بستنصنون كيف يعرفونجيداً

 في الصدرية االمراض مستشفى بأن الحكومة تبشرنا ان جداً جميل — ٦
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 للتصوير لة ٢ على تحتوي اسبوعين خالل ستفتح عيادة هناك بأن االنشاء دور
 لو بها االجدر كان ولكن ! .. جدماً عظيمة قوة ذات جديذة ( اكس اشعة )

 انفي ام . لصدرية لالمراض اخصائياً طبيباً استةذهت فدآل بانها بشرة^ا انها

 معحزة او ، قادر بةدزة االمراض ستزوا الجديدة اآللة هذه ان اعتقادها
آة فيها تجلب الق االولى المرة هى هذه انها ام الجديدة اآللة اصانعهذه فيم : ؛ ي ولى لمرة ي ن ي م د * ٠ م نع

. تثفات للمس جديدة

 ( منتاريخ^ شهر بعد المنامة بلنبة االنتخاات ستجري ) البيان يقول — ٧
 هذا ه ينتظر الوحيد الح-ل هو كأنا و الينا ف تز جديدة ى ر ل ا هذه فكأنا
 اصالحات ال جزءاًمن اا البلديات الى ننظر ال اننا حين في ، الصبر بفارغ الثعب

 تنفيذ في الصالحية لديهم وليست ينتخبون اعضاء قيمة وما ٤ تحقيق^ا نريد التي
 فارن ذلك ءدا وما ! المستنقعات وردم بللمزاا لةازا سلطة ءدمى ار قر اي

 انتخاب اي ر ذق ال فاننا ولهذا . 4اا> ااد سلة في تذهب قراراتهم جميع
 ت االنتذاب هذه وسنقاطع ، لبغامطا تلب م ما ٤ غيرها او للبلديات يجري

 داطالعنا٠ب اننا . بالده لقضية خائناً الشعبي جمدع اذ على يخرج فرد اي ونعتبر

: التالية بالنتيجة خزجن الحكومي البيان على

 الهيتة هذه الى تسند ان تفكر ولم الكلي االهمال بيانا في ذكرت - ١
 ،وهذا امره يهمها ال الشسب من االعظم السواد هذا وكأت،ا ، شؤونهم في النظر

 ظلماً نعتبره وقضاياهم العاملة للطبقة المسؤولين قبل من الةلمباا وءدم االمال
 نعتبر اننا . الكادح المناضل الشعب هذا من االعخ. السواد مجقوق واجحافاً

 ان اذ ؛ ب الحاسم نريدالبت التي الجوهرية المسئل طليعة في ام٦فض~ مهالجة
 ل مستواهم رفع وبدون للبإلد الحياة عصب هم العامكه ونظر نظرا في العمال

. رخاء او تقدم اي يتم

 فذا ، الشعب رغبة =ن المعبرة االداة هي العلميا التنفيذية الهيئة ان -٢
 ، الهينة بهسذه تتصل ان اال لها حقاًفليس االحالح تنوي الحكومة كات

هينته ب^ا ويعترف ينتخبرا م هيئة مع يتعارن ار يعترف ان يمكن ال لشعبوا
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. معها يتعاون من كل خيانة عن ويعلن سيقاطعوا ولهذا

 ولهذا ، اال ليس بور للجم تخدير اداة -ابقاً قلنا كل البيان هذا يعتبر — ٣
 وتعيبنات فرعءية بامور وتشبش الرئيسية الشعبية لمطالبا تجاهل كيف رأينا

. الوطنية الةضايا بماب لها صلة ال معتادة ادارية

 الوحيد الصوت اخرسوا لما البلد لهذا الخير يريدون المسؤولون كان لو ٤

 في ورغبته الثعب ارادة ءن يعبر كان لذيوا ، الصحذي الجال في الباقي
 بذلك ونعني ، الوطنية لمطالبه بالذبة افضل حياة دءانم وتمكين االصالح

 ء اجرا العدمالة نظر في يعتبر ما ، حقى وجه درن « القافلة » صحيفة ايقاف
 لينلمسؤوا نواا عن فكرة أوضح يعطي الذي الشيء ، امنطق يقره ال تعسفياً

. وارادته الثعب تجاه

 على اقدموا لما الشعب هذا رفأهة على حريصين الم-ؤولون كان و -٥

 ماثل اجراء باتخاذ االجنبية الشركات وارغوا الموظفين جميع روانب حسم
 لدي٠ب ا الذر ط ا!وطنية ب ل دسطا١ م يدف تأ ا و رد I ن لذ أ لهوظفين بالنسبة ئا الجرا

 الوطن هذا جنود هم و - ال٠وال لموظذون ا فيه ينتظر الذي الوذت في رذلك

 الوفير البالد دخل من معيشتكم مستوى وتحسين رواتبرم زيادة - وعماده
 البحرين حكومة وقفته الذي الموقف هذا ان . الفاحش الشركات وغناء

 استفزازسافر اال هو ما والموظنين ،الالع ضد عله االجنبية الشركات واردت

 الذنا ، واالبلسامة بالترحاب االستفزاز هذا ونقابل ذاك من حذز على فلنكن

 فيها ولنا السلمية بالطرق اال مطالبنا وتحةيق حقوقنا نيل ى نصالل ان نريد ال
. العاجل القريب في بها الشعب سنوافي وافانين اساليب

 عودم يعجموا ان ارادوا هذا بامرهم انهم : الموظ:ون ايها . العمال ايها
 في ثقتم وضع ومدى ززكم وتاً اتحادم وا ويخنبر للتضحيات دكم استعدا ومدى
 رواتبم من حسم ما تعتبروا ان منكم نرجو ، ولذلك ، العلبا التنفيذية الهيسة
 سيءوضكم اش ان شك ا ول الوطنية، مذبح على تقدمونا التي التضحيات من جزءاً
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. آجال او عاجالً ان ، مناوصة غير كاملة حقوقكم نيل وهو منها خيرآ

. التوفيق ولي واش

العليا التنفيذية الهينة ١٣٧٤ الشاني ربيع ١٩ في تحريراً

(١٥بالغرقم)

: الكرام المواطنون ايا

 والخطط لعلمياا التنفيذية هيئنكم عليه سارت الذي النهج ماً جمي ءرفتم لقد
 هذا أدى وقد . المباركة الشعبية للحركة البداية منذ سلكتها التي السلمية

 ، الشعبية الحركة في الطعن ين االنتهازي ابواب جمبع سد الى المتزن السليم السير
 البالد على الوخيمة النتاثج من للتملص مجال اي للمسؤوين يترك لم الذي االمر
 وهي حجج من لديهم ما على وقضى الشعبية المطالب تجاهلهم على تترتب الفيقد
 الذي الكسب هذا ويجانب . العادلة الشعب مطالب وجه في للوقوف واهية

 ارن والريبة الحذر بعين تالحظ بدأت الهيمة فأن ، الشعب قضية احرزته

 ان يبدو م! على ٤ لهم يرق لم من المنحمس النائر الشعب صفوف بين من هناك
 عميق وتفكير وعيوبصيرة ءن رسمناه الذي. السلمي السبيل هذا معنا يسلكوا
 لنبل الطريق ينتحون سوف وانهم العنف باستعال الناس يهددون فبدأوا

. مطلقاً تقره وال الهينة هذه تعارضه الذي االمر بالقوة مطالبهم

 ال الشعب ارادة عن تعبر التي الوحيدة لهيئة ا وهي التنفيذية هيئتكم ارن
 الجزء هذا في الحقوق نيل بان تؤمن ودي ، مهماكنت ءنيفة وسيلة أي تقر

 نريد دمنا وما ترويوال والحكمة السلمية باالساليب اال يتم ال العربي الوطن من
 فينفوسنا حز فقد لذلك الهدم. معاول نحمل ان علينا فحرام الصالحوا البناء

 ودعايتهم سموممم لبث الفرصة هذه استغالل اآلن نولويحا الخونة من نفراً ان
 تنسب أخرى جماعة خرجت كا ، المخلصين ورجالها الشعبية الحركة ضد ااضدن
 الدين الى الدعوة ستار تحت الهدامة آراءها وتبث المسلمين لالخوان نفسها
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 او الطائفية او للتفرفة اداة يكون ان — ٠االلحا دين وهو — االسالم وحاشا

 يقدرون ال ممن آخرون العدوانية،وهناك عالواال والشيوات لالغراض مطة
 وبدأ . البناء ال الهدم دءوة هي جديدة بدءوة يهدفون و ينذرون المسؤوليات

. المسمومة الفكارا يهذه تبشر مناشير يوزع المتسترين هؤالء من نفر كل

 هذه ، االفكار في البلبلة هذه التنفيذية هيئتكم في المسؤولون الحظ ولما
 يجايوا وإن المهازل لهذه حداً يضعوا ارن رأوا اآلراء المختلفة التيارات

 ، حقوقه الستخالص اتخاذها الواجب السلية بالخطوات عادتهم على الشعب

 ممثليالشعب من منات ضم عام شعي اجتاع في ارداه ما لنا يتم ان اش شاء وقد
: االجتماع هذا في التالية القرارات اتخذت وقد طبقاته بمختلف

 ثقته وواضع العليا التنفيذية هينت* حول باجعه ملتف الشعب ان - ١
 اذ . اليه تدعو ما وينفذ بأمرها يأتر وانه هيثته اركان وفي مثليه في التامة

 يحافظ ان عليه يجب الذي وهو أنشأها الذي وهو كونا الذي هو الشعب ان

علىكيانها.

 طبقات سائر يمشلون نائباً ١٢ من تتكون حاال للعمال نقابة تأسيس — ٢
 هذه ومهمة خاص صندوق لها وينشأ الةانون لها يسن ان على والموظفين العمال

.حقوقمم عن والدفاع مستواهم ورفع والموظفين إلعمال حالة في النظر النقابة

 هماله ] عن يما يذكر البالد حاكم العظمة لىصاحبا مذكرة ارسال — ٣

. وقت باسرع تحقيقها على آوته بكل يصر الذي الشهب مطالب على الرد

 لمسؤولونا يستجب لم فاذا لمذكرةا كتابة بعد معينة فنرة الهينة تنتظر - ٤

: التالية الخطوات تتخذ الشعبية المطالب الى

 سواء الحكومية الجالس في االعضاء المواطنين جميع انسحاب طلب : اوأل
 ره ج وامتج ت والبلدج والقاصرين مجالساالوقاف ذلك ويشمل المنتخبين او المعينين

 خائنا الطلب هذا الى ايستجيب من واءتباركل االخرى والمجالس موالمحا
.لعام واالجماع الثعب ارادة على وخارجاً



 الخالزات ض ال والةرى المدن ي الرأي منذوي تكوينلجان^صة : ثانيا

 تتعلق التي الجنائية القضايا يشمل ال القراز وهذا واالفراد العات ا بين الننية
. وامنه اللمد مةبسال

 اتخاذ الى لهييةتلجأ! المذكوزتين الخطوةين اتخاذ من شررين مضي بعد — ٥
 اجدى هو ب !ستداب ذو الوقت ذلك في له! رأتضرورة ان التالبة الخطوة

 ونساء رجاالً الشعب طبقات سأئر فيها يشترك سب مظاهرة قيام وهي منها

 عدم على احتجاجاً والمحرق المنامة في الرئيية المدن شوارع تخنرق طغاآلI و
. الشعبمة المطالب تلمممة

 تلبية عدم على السلية المحارالت هذه بعدكل المسؤولون إصر اذا . ٦
حينها. في ءب يعلن سوف التي سمة الخ الخطوة عندنذ فستتخذ الثعب مطالب

 التاريخية الليلة تلك في اتخذت التي القرازات هي تلك : الكريم الشعب اب

 الذكرواصبحت اآلتفة علىانقرارات المجتم.ون وقعوةد لقضيتناالوطنية بالذبة
 القرارات هذه جميع ان الثاقب برأيك تالحظون وانكم . لمفعولا نافذة

 !الخالل أو العنف من نوع اي في-ا رليس اللمية المطالبة وسائل الى تستند
 اتخاذ الى الحاجة دون الشعب الرادة الحكومة تستجيب ان نأمل واننا باألمن
.الخطوات هذه مثل

البلدية انتخابات

 في ي ستجر البلدية تنتخااا ان يباً تة. اسبوع منذ الحكومة اعلنت لقد
 قراراً اتخذت قد ''ب ،٠ ا'كر للشعب ببئة ال تعلمنو الشب هذا من عشر التاسع

 االساس ان تامة. االنتخاباتمة!ضعة هذه مقطعة وهو الؤتمر هذا في حاسماً

 وقد للثعب ملك البلدية ان هو انبلدية انتخابات مقاطعة قرار عليه بني الذي
 إلحكومة قبل من تساس البلدية دامت وما ، عنوة الحكومة عليه استولت

 ان زام الك بألمواطنين فن^.مب ، اءضاء. نتخاب ا مة:طعة على مصر الشعب ن فن

 اليارن من ذزة يحمل شخص كل يتنع ولن البلدية انتخابات يةاطعوا
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 يتة-دم شخص اي ب انتخ! وعن نفسه شيح تر عن وبوطنيته قضيته ة بعدال
 لحكومي ا التدخل نب جا من اليه يأتي ترشيح اي رفض وكذلك ، للترشيح

 فسوف الشعب يد الى االهلية امؤسة هذه تعود حدنا أما البلديات. شؤون في

. وايمان بعزم االنتخابات الى يدعوكم من اول نكون

 اصدمار ءن يغني كافياً البيان هذا تعتبروا ان نرجو اننا : المواطنون أيها

 الوريقات تلك الى تستمعوا ال ان اليكم ونطلب مناسبة كل في اخرى بيانات
 تقدر ال واغراضها ميولها في مشكوك جاعات واخرى آونة بين تخرجها التي

 الخطط حسب قراراتها تنفيذ في ماضية التنفيذية الهيءسة وان . المؤولية
 وتحذر درافعه كات مهما أهوج ي ارتجان عمل كل بشدة تشجب وهي سومةلمرا

. المهلكة الهرة هذه الى المغرضون الدءاة يحره ان من مواطن كل

 الشعب وعاش اآلمال ق تحفي و البالد خير فيه لما الجميع بيد الشه أخذ

. التوفيق ولي والش . كرياً حراً

لعليا التنفيذية الهينة ١٩٥٥ يرفبرا ٨ ه ١٣٧٤ الثاني جمادي١٥

(١٦) رقم بالغ

الكرام المواطنين الى

 يهسا تقوم ايجابية خطوة الى يتطلع الشعب فيها بدأ التي الفترة هذه في

 من التي التفاؤل روح الجو في شاعت ان بعد ، العادلة مطالبه تجاه الحكومة
 الى الحكومة وجهتها بكتب فوجئنا والشعب الحكومة بين تقرب ان شأنها

 للصحة إري استمش مجلس سيسعلىتأ عزمها فيها تعلن المواطنين نفرمن
 السابقة تمسا خط الى الحكومة عادت وبهذا ، فيه اعضاء وتعينهم والمعارف

 دورن ، فقط ذضرها وجهة من ومصإلح الشعب بمقدرات درااالنف على القائمة
 به-ا مرت التي ااحداث كأن و . ورغباته الشعب ألماي وزن ادنى تةي ان

 تزد ل العادلة طالبه٠ حول والتفافه الشعب تمأسك ت اظهر لتيوا ين البحر
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 ا1ب تعالج ان اعتادت ااي المألوفة االرتجاليةأساليبها إالامعاناًفي االكومة
يأتي: با الحكرمة جانب من التمرف هذا على نجيب ونحن . البلد هذا قضايا

 تشريعي مجلس على باصرار يطالب زال وال طالب الشعب ان — ١
 انتخاباً اعضاها بانتخاب الشعب يقوم والبلديات والمعارف للصحة ومجالس

. فرضاً عليه الحكومة تفرضه ان ال حراً

 الشعب قرارات اف حذا انشاءه الحكومة ةررت الذي المجلس ارن - ٢

: ناحيتين في

 شاءت فان ! بقراراته ملزمة غير الحكومة ان أي ، استشاري انه - أ

 قواه، بكل الشعب يقاومه ما وهذا . الحانط عرض بها ضربت واال يها عملت
 الديقراطية النظم جميع ذلك على تنص كا السلطات مصدر هي الخعوب ألن

- رئة ف لح ا

 ارن يمكن ال بينا المذكور المجلس اعضاء بتعيين الحكومة تنفرد - ب
. اعضائه انتخاب في هو يشترك ال مجلس اي على الشعسب يوافى

 الحكومية االجنة توصيات حتى يخالف نعلم ما على االجر,* هذا ان — ٣

 الصحة شؤون عن تقاريرها الينا رفعت والتي ، التحقيق لجنة باسم دعتها التي
 ومالياً ادارياً مستقلة مجالس بايجاد أوصت اللجنة هذه بأن ذلك ، لمعارف ول

 هيئة قيمة فما . اماً اشرافاً الدائرتين هاتين على تثسرف الحكومة جهاز عن

! ؟ بتوصياتها يعمل ال للتحقيق

 الحكومة اليهم وجهت الذين المواطنين هؤالء بأن تامة ثقة على ونحن هذا
 ولن ٤ الدعرة هذه الى يستجيبوا لن المشاراليه المجلس في لالشتراك الدعوة

 فيها اعلن التي السابقة قراراته يتحدوا ولن ، الشعب اجماع على يخرجوا

 ان بهم فنهيب . بهماL ما و المروعة غير المجالس هذه من الصريح موقفه
 مثل مقاطعة في الشعي االجاع الى استجابة باتاً رفضاً التعيين هذا يرفضوا

. قانونية صبغة بذات ليست التقي الجالس هذه
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 وسنبلغ الوطن لهذا ٠رسمنا الذي لهدف ا نحو سائرون فنحن وختاماً
. وحريته كرامته اجل من للعمل واستعداده الشعب تطتف بفضل غاياتنا

. التوفبق ولي واش . كريماً حراً الشعب عاش

ه ١٣٧٤ رجب ١٨ في حرر

العليا التنفيذية الهينة ١٩٥٥ مارس ١٥ الموافق

( ١٩) رقم بالغ

الكرام المواطنين الى

 رأت ، المبارك رمضان ر٣ خالل الشعب اجتازها الركود من فترة بعد

 الشعب بمثلي وسائر العليا التنفيذية للهيئة العمومية الجمعية تدعو ان الهيدة

 مؤتمر الى الحرة المرن وسائر الواعي والشباب العمال نقابات اتحادات ومثلي
 . االمور اليه وصلت ما ومدى البالد هذه في االرضاع واياهم فيه تبحث عام
 اجتاعاً وكان ( عالي ) قرية في المبازك رمضان ٧ الجمعة ليلة االجتاع تم وقد

 مواصلة في رغبته عن طبقاته بمختلف الشعب ممنلو فيه عبر حافال حاشداً

 وعلى ممثلوه ؟|اا تقدم التي مطالبه تحقيق على، ار باصر حقوقه لنيل السلي الكفاح
 هذا في تلي وقد ، االخرى لمطالبا من وغيرها ، مربعي التش لمجلسا رأسها

 دا القيام تنوي والتي الهيئة بها قامت التي االعمال عن شامل عام بيان االجتماع
 نحيد لن اننا بياننا في اكدا لقد ، المجتمعين من تاماً تأييداً كلها القت وقد

 مصرون واننا الوطن هذا حقوق عن الدفاع من النفسنا رسمناه عما شعرة قيد
 سبيل في ماضون ونحن المعروفة السلمية بطرقنا المطالب بتحقيق المطألبة على

 المطالبة عن بنا تقعد ال المطالب بعض تحقيق وان . هوادة بدون ذلك
 ونطالب التشربعي بالمجلس نطااب زلنا ال اننا واكدئ . منها األهم بتحقيق

 قبل ونشترط ، والجنائية المدنية م للهحا القوانين سن ونطلب المحاكم بتعديل
 لها مغايرة او الوضاعه مناسبة كانت اذا ليرى الشعدب، على تعرض ان سنها
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 يعترف ولن اصحابءا، الى مرددة فهي فيها رأينا علميباونكون نطلع م وما

 العامة والمرافق والصحة المعارف في الشامل باالصالح ونطالمب ،الشعمب به-ا
 ونطالب . بصلة الحيوية بمرافقة الشعب الى يمت ما وجميع واالمن والسجون

 البالد من هم جلب من اس فال ذلك تعذر واذا العربية البالد من الخبراء يجلب

 يسمون ومن ء براالخ لنا فيحشر الوضع هذا يستغل ال ان شريطة االخرى
 يشغلوها ان ااشعب البناء يمكن مراكز وفي دائرة كل في حثراً كذلك

 الشعب لب مط. فيه تحققى الذي الوةت يحين ان والى . ق واستحقا يجدارة
 مواصلون ونحن جفن لنا يغمض ولن بال لنا يهداً ال فسوف منقوصة غير كامل

 ذوي بعض موقف الى البيان وتطرق . وسانل من لدينا ما بكل الكفاح

 ، براء اعمالهم من واالسالم المسلين، االخوان الى ممنيذتسبون المريضة وم النف
 على للتأثير ويسعون االراجيف ويشيعون الدسانس يدسرن انهم ك:ف وذكر

 سالميةدىءااللمباا ان وأكد بعد الحلم يبلغ لم ومن الساذجة، العقول ذوي
 البيان واستطرد ، الفردي والحكم الذمم لعبيد شعاراً تكون ان يمكن ال

 ارسال من لميل للتة ومرسومة مبيتة خطة ك هض ان الهينة رأت لما انه وذكر

 فرص ومن العلم من الشعب هذأ ابناء وحرمان ،الخارج الى التعليمية البعثات
 خمسة دمالقا الدراسي العام بداية في تبعث أن قررت لهذا . لفي التخصص

 الشقيقة العربية البالد الى الشانوية الشهادة حملة من تلميذاً عشر

 . والمكانيك الهندسة في لالختصاص الثرقية البالد الى تلميذين وكذلك
 الدراسة مواصلة يرغبون الذين من ترجو ، ى البثر هذه تزف إذ الهيئة وان

 من الناجحين يكونوامن ان على بطلمباتهم للهيئة المركزالعام الى يتقدموا ان

 الهيئة وستةوم . ارسالهم اقرار قبل يختبرون وسوف ثانوي الرابع الصف

 اقامة و: النقل تكاليف جميع ودفع وغيرها مالبس من اليه يحتاجون ما بتجهيز
 بالمدارس لاللتحاتى صة الفر هذه يغتنموا ان التالميذ بابناثنا فنهيمب .والدراسة

 والخير بالنفع ستعود اذ المهمة وات إلخط من تعتبر الخطوة هذه وان . العليا

الزمن من بعدفترة المبعوثون هؤال، عندمايرجع وذلك الوطن هذا على العمبم
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 والمرندسون الطباءا منهم سيكون اذ نربده ما وهذا . وطنهم فيخدموا
 يفرض بدأ قد عب الغ ان بعتزاز ونةول سنفخر وعندها والمحامون والقضاة

 الى البيان تطرق ثم . والتقدم الرقي طريق في ماضون واننا . بلده في وجوده
 العمال اخوانن: من وطلبنا الخطوة يهذه خيراً وتفاءل والعمال العمل قانون لجنة

 سوف ممثليهم ان لهم نؤكد الذي القانون هذا بسن حتى يتريشوا ان والموظفين
 العام والصالح بالنفع يعود فما ها ويناقشون اال فيه كبيرة وال صغيرة اليتركون

 الشعي االجماع على بالخروج اتهموا نفر هناك كان ولقد . والموظفين العال على
 على االشخاص هؤالء مع تحةق ان الهيئة فرأت ، هيم يفتك ان الشعب وكد

 من واما اليه امره ويترك عنه للشعب فيعلن ادانته تئيت الذي فاما انفراد
 . مزوزا٠ً مكرماً سبق ك اليه يجتضنه ان الشعب من فسيطلب براءته تثبت

 نفوسهم في المتأججة بالعاطفة ينقادوا ال ان المتحمس بشبابنا نهيب واننا
 وينصحوا بالحكمة يعالجو! ان يهم نهيب اننا عليها نقرمم ال اشياء فيرتكبوا

 ذلك . يتراجع حقى الشعي االجماع على بالخروج نفسه له تسول من كل بالرفق
 ان نريد ما نهدم وبذلك غيه وراء فيندفع باالثم العزة تأخذه ان من خير

 ليكون المنامة في عاماً ركزا٠ً لها تجد ان الهينة قررت لقد واخيراً نبنيه

 وكل والمستفدرين والمتظلمين العاملين وملتقى الشعب وبين بينا الوصل همزة
. افتراح او نصح او رأي له من

المواطنون: االخوان ايا
 بالنآخي بعضاً بعضكم توصوا ان نرجو المبارك الفطر عيد بمناسبة اننا
 اليوم غنجعل ان نزجو كا وااللفة المحبة اواصر تقوى حقى بينكم فيا والتآزر
 كل في يهما ويحتفل واالسراق الحوانيت فيهما تغلق عاماً عيداً والثاني االول

 اخوتناوتعاوننا اركان ونوطد البعض بعضنا ونحيي والقرى المدن ونزور مكان
. ثابت متين اساس د على

التوفيق ولي والله

 ١٩٥٥ مايو ٢١ الموافقى ١٣٧٤ رمضان ٢٨ يف حرر
العليا التنفيذية اهليئة

(١١ املنىف) اىل البحرين من١٦١



(٢٣) رقم بالغ
الكرام المواطنين الى

 الغائمة السحب وامطرت المحنة ساءة وازفت الخطر ناقوس دق لقد
 يتساءل طبقاته جميع في ممثالً والشعمب . تحصى وال تعد ال ومصائب ويالت

 التي الجهامية المذرقعات هذه من موقفنا هو ماذا منعرج ودرب فاحية كل في
 المشانق لينصبوا البالد هذه على والقانون العدالة باسم القضاء رجال يرسلها

 نوب في الحريات وخنق الشعبية االنتفاضة على للقضاء الرهيبة السجون وبعدوا
 الجانب حرمة وانتهاك واحد جانب لصالح اال تفكر لم عقول سذتها قوانين

. حسابه على اآلخر

 شرر اول في تطبيقه ويراد ، االسواق في بيسع الذي العقوبات قانون ان
 به مني ان العالم في شعب ألي يسبق لم الحجة ذي عيد ايام في اي اغطس

 على الجائر الفردي واالسةيد|د الغاشم االستعمار فريضة انها . عنقه به وطوت

 كان ابنائه سماء في الحرية نور انبنق ان منذ الذي المسالم اآلمن الشعب هذا
 قد وبهذا بالحكة اموره ويعالج بالحسنى يطالب رزيناً هادئاً ماًمسال يزال وال

 ولكن . البالد هذه في االجانب وجميع العالمية الصحف جميع له شهدت
 الشعب لهذا تترك ان أبت الجائر القانون هذا سذن التي المختصة الجهات

 تريد . السلمية مطالبته في يمضي وان واطمثنان هدوء في والعيش االستةرار

 جماعة من شغب حدوث عن اذاعاتها في تعلن حتى معه وتصطدم تثيره ان
 فرصة أية نترك لم ونحن . تأديبهم الى األمن رجال فاضطر القانون على خرجوا

 من فلدينا . العالم على النبأ هذا مثل يعلنوا ان لهم نتيح ولن القوم لهؤالء
 وسيلة اية الى اللجوء درن إلجائر التعسف هذا بمقاومة الكفيلة السلمية الوسائل

. علينا منها ينفذون التي الوسائل من

 الجنائية القوانين سن على يعترض ان الشعب حق من ليس ان ) يقولون
 في جار هو كا والطاعة السمع الشعب وعلى سنه الحكومة واجب من بل
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 اي تسن ارن يمكنها ال بالد ؛ي إن ذلك على نا وجواب ( االخرى البلدان
 مجالس أو برالن في اما ممثليه بواسطة اي الشعب بواسطة يكن لم ما قانون

 سائر في هو ك هنا االمر كان فلو . تأسيسية جمعية طريق من او تشريعية
 تكتبه قانون علينا يسن ان اما . بالشكوى عقيرتنا رفعنا لم الدنيا بالد

 فرضاً علينا ويهرض شيء أي تقاليدة عن وال ديننا ءن تعرف ال ءقول

 يؤخ-ذ ولم يسن قانون اي تطبيق نرفض اننا سابقاً نوهنا . نقبله ال ما فهذا
 لمادةنصا نورد ألقوالهم ودحضاً ذلك. على ممرين زلنا وال فيه الشعب رأي

 وستون شمان عليها وقع والتي حقوقاالنسان وثيقة قانون من والسادسة الثالثة
: بريطانيا بالطبع بينها ومن المتحدة االمم من دولة

 جماعة او فرد ألي يحق وال وحده الشعب مصدرها سلطة كل (٣) المادة

. الشعب من السلطة استمدوا اذا إا وينهوا يامروا ان

 البالدجميعاً وألمل ،لألمة العامة االرادة ظهر٠ هو القانون ان (٦) المادة

 واحد والقانون نوابهم بواسطة او بانفسهم وضعه في يشتركوا ان في االق
 سواء والناس . معذراً ار حامياً مانعاً او مانحاً كانسواء للجميع بالنسبة

 وال كهاءتهم اختالف في اا بينهم تفاضل ال العامة والوظائف المراتب امام
. ومواهبه«. فضائلهم تقتضيه فيا اا تميز

 هذا على مأخذا اما . القوم مزاعم يدعض ما المادتين هاتين في ولعل
: يلي ك مو المبدأ حيث من القانون

 تمثل هينة او جاعة اي عن يصدر لم نه ال القانون هذا شرعية عدم -- ١

شرءيته تبطل الشعب فيه يمثل ال يسن قانون وكل الشعب

 متلكاتمسا من او المتحدة المملكة من جزءاً القانون هذا يجعلنا — ٢

 مستقلة دولة البريطانية الخارجية وزير مرة من اكثر صرح حسبا والبحرين

. لماية ا معاهدة وبينبم بيننا

 الحريات على للقضاء المروعةخصيصاً غير الجاعة الخاص الفصل وضع - ٣
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٠ لهذاالشعب التمثيل شرعية تملك التي التنفيذية الهيئة وعلى العامة

 راجع هذا رلعل تحديد لها ليس مطاطة القانون هذا ذصوص اكثر — ٤
. واحدمة يد في والقضائية والتشريعية التنفيذية السلطة اندماج الى

 الحاجات من مجوعة عن تعبير هي القانونية القواءد من مجموعة كل ٥
 عب إلش من المنتخبة لتشريعيةلهيشةاا هي الحأجات هذه يحدد الذي . االجتاعية
 جعل القانون هذا وضع في الشعب اشتراك وعدم بالدة في السلطة هذه وانعدام

 الى هذا ادى ك وديننا نا وعادات ليدنا تقا مع منسجم غير منمواده كثيراً

. تقاليدنا ع٥ للتمشي منها بد ال التي النصوص بعض اغفال

 الجنائية للمحام شخص اي تقديم قبل موافقته واخذ الحاكم مراجعة — ٦
 وليس يبرره ما له ليس ،القضا حرية في مباشراً أل تدخ يعد المواد بعض في

 في المرعية الذاالت في اال فرعية شرعية عقوبات في كمبالحا للزج دافع هناك
. احكام لوتخفيفا العام العفو صالحية له االعلى الدولة رئدى ان العالم. د-اتير

 صدور على كبيرة درجة الى القاذون هذا تطبيق على الحكم يتوقف - ٧

 الجرائموانواع الحكم وصالحيات م الحا درجات يحدد الذي فعاتلمراا قانون
. وغيرها والتفتيش التوقيف وطرق

 حالة اعالن في اال يطبق ال القانون هذا ان القاطع بالدليل لنا اتضح - ٨

 جارياً كان ع ، مستعمراته في المستعمر قبل من العرفية واالحكام اذطوارى،

 وسنغافورة افريقيا شرق في اآلن جاز هو وك ، سابقاً رالسودان فلسطين في
ل نونالقا يهذا مباشراً استهماراً يستعمروا ان يريدون فهل

املواطنون: اف

 واختبار العود عجم ايام بل ، فحسمب المحنة ايام ليست االيام هذه ان

 به ارجف ومن انزرى االيانن عنه اله خلع فمن القاوب وامتحان النفوس
 باقون فهم عليه الله عاهدوا ما اصدقوا الذين ارلئك اما . منه مات الخوف
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 كملة الحقوق نيل سبيل في النضال على العزم وطدموا قد مصممون راسخون
. النتانج كانت مهما منقوصة غير

 وابداً داذا ءودن ك يبقى ان الكريم الشعب من نرجو المناسبة بهذه اننا

 هادى جو في العمل ال مج لنا فيترك اعصابه وضبط والتزامه هدوثه في

 مختلف مع مستمرة اتصاالت في اله.ءة وان . المحنة ذه لهس حل الى للوصول
 من سنقرره تا ع يتم وعندما اتخاذها الواجب الخطوات لتدرس الشعمب طبقات

 انشاء جداً قريباً القراز اعالن وسيكون ، حينذاك المأل على سنعلنها خطوات

 ةال قد محنة وهذه والصبر والجلد االيمان وقوة والعزم بالحزم فنوصيكم . الل
 لعلكم النه واتقوا ورابطوا وصابروا اصبروا آمنوا الذين ايها يا ) عنهسا اش

. ( ةفلحون

التوفيسق ولي والن
١٣٧٤ القعدة ذي ١٧ في تحريراً

العليا التنفيذية الهءة ١٩٥٥ يوليو ٧ الموافق

(٢٤ رقم) بالغ

٠ الكرام الواطتين الى
 الى الجشرى نزف ان يجب التي اآلونة في اذ ويؤلمنا نفوسنا يحزفي م

 واستجابة ااشعبية لة١كل المرضية النتسائج عن لهم ونعلن الكرام المواطنين

 افراحتم مع السعيدة سبةلمناا بهذه وسرورمم مرحهم يزداد حتى لها لمسؤولينا
 وان ازفت قد الساعة ارن نعلن الشديد لألسف ويا بنا اذا ، د افع بالعيد

 حاق قد رفعه المؤمل من كان الذي الخطر وان هبت قد الهوجاء العواصف

. وصوب درب بنامنكل وطوق

 فياالوساط الميع ساد الذي العام ستياءاال عن ٢٣ رةم بالغنا اعلنافي د لة

 الشعب وهم الشأن ذوي الى جوع ال دون الجائر العقوبات قانون سن جراء من
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 وينتظر يتريث ان الشعب وطالبنا عليهم وتطبيةه سنه يراد فيا رايهم واخذ
 والمتاعب بالمأساة تأتي بااليام فاذا الحوادث به تأتي وما يام اال به تتمخض ما

 لقد . بعض فوق بعضها تتراجم انها ، مصائب بعدها ما التي والمصاثب ألجة
 وا ليغص المسؤولين الى بالوفود يبعث ان العديدة اجتاءاته في عبب الش قرر

 رى لحح ا و ليد لتةاوا ف والعر الدين لف المخا الجائر القانون هذا من استياءهم
 ، اذلة رالصبحنا اكثر؛ او عام الوزاءمائة اى جعبنا ل طبق لو والذي للحريات

 سالار فتم . عليه يقدم ان الغير يحاول اذى كل عنا دع نم ان بأستطاعتنا ونحن
تلك. الته ئ I دجج فنم اشخاص ستة قوامه االعمال اصحاب يشل االول الوفد

 من الواءة الطبقة يمشل آخر وفد ارسل الزمن من فترة مرت ان وبعد

 ة دل واال الدامغة الجج معهم يحملون شاباً عر اثذ قوأمه البالد في ااسباب

 ابيعري لشمب ا للوحوش تصلح القوانين انهذه ت^لت ؛كلزاع الداحضة

 لن المسؤولين ان فيما الحديش فصل كن اذ ايشاً محاولةا هذه تجد ولم ، مسانم

 د -حددو الذي الوةمت في تنفيذه في ع.اذدن وانهم القانون هذا تغيير في وا يفك

 د., ب نستغر الذي الو في ونحن . نج ا اننت كل يتحملوا ن ا مستعدون وهم

 رانتحدمي واالصرار التعنت على المنطوي لجواب! هد! , بمثل الشعب وفود تجابه

 زفض الى الشعب تدءو التي سباب اا ملخه هنا نسرد مة اأ رادة ال السافر

 التي ئج النتا ى مد ل لو و و ٠لل أ ف ليعر عيته ٢٦ر¥ االءتراف وعدم ارقانون هذا

 لب يط: م مسال شعب على وفرفسه بالقوة لتطبيقه اصراره على تترتب سوف

. المشروعة بجقوقه

 مم ا ساتير د كانت. لما و . السلطات هصدمر ه وحذ هو الشعب ان - ١

 نين وا وة ئح لوا من تضبية تربد ما تسن ان يكن ال العالم ارجاء في نينما ا وقو
 ا٠و ٤ واقرارها لمناقشتها الشعب ها ينتخب تشسريعية هيئة على عرضبا بعد ا ال

 ولة ا مز من منعه و الشعب رغبة هل علىتجا مصرة البالد هذه في ت السلطا كانت
 الشمب ن فا ، بالقوة فرضبا ولة وحا ومناقشتها نين وا لة ا سن في المثسروع حقه
. ه يتر ا ول به ف يعتر ال تعسنياً أمراً ارادته ضد تط?حقه ء يرا قانون كل يعتبر
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 الم—إلم البحرين شعب يلزم ان يريد الجانرة باحكامه القانون هذا -ان ٢
 والحبس االعدام الى ائه جر من ويتهرض دينه الصول مخالف غير.شرءي برالء

. االخرى التعسفية العقوات وكافة

 المي— اح الدين لنصوص مخالفة مواد على !لمذكور القانون ينطوي — ٣

 تغاضي تفسير يمكن فهل واال البالد هذه في والتقاليدالعربية للعرف ومنافية
 اذ_ه اال صريحة بصورة المنكرات وكافة والربا والجر الزا تحريم عن القانون

 من للقصر يمكنحتى حيث لألسرة وهدم والفواحش للبغاء سافر تشجيع

. نرنالقا هذا واد٠ ظل تحت تحايال الفواحش يرتكبن ان الفتيات

 الدينية نا معتقدات صميم بصيانة تتعلق التي دالموا ميوعة مقابل في - ٤
 ان يستدل والتي ، المتعسفة الثسرسة المواد تلك الرء يجابه االجماء-ة وتقاليدا

 العدالة اقرار ةستهدف ن زك لم دكتاتوزية استعمازية ءءول من صيغت ؤف مواده
 على ةضاءوال ال^قيلة بالقيود راستعباده الشعب هذا تسخير دف تستم ما بةدر

٠ المشروءة حرياته وفقد حيويته

الكريم الشعب ايا

 السياسة اطاع أملتها والتي الغاب شرءة من الم-تمدة المواد تلك ان
 وهي لقوةبا عليك فرضا المسؤلون يريد التي هي واالستبداد التسلط وثهوة

 ان يريدون انما العجيب التحدي بهذا نتاثجرا.وهم سيتحملون انهم يةولون التي
 مقدمتهاالجلمس وفي لرئيسية I بجقوقه المطالبة لمبتدعءن . نون الق بهذا يلهراالشعب

 فه-ل . البالد هذه في أمر أي ينتظم أرن بدونه يمكن ال الذي التشريعي

 ما كان ولو حتى النوع هذ من قانرن أي الصدار قيمة ال ارن هؤالء يجهل

 بين الصالت يحلمد الدالب عام دستور وضع ه4سب لم اذا الناس عنه يرضى
 الخراج الوحيدة سيلةالو وان . سليم ديوقراطي أساس على والحكومة الشعب

 ان ايضاً هؤالء مجهل وهل . منتخب مجلس بتأسيس هي الدستور هذا مثل

 الني المؤامرات عليه تخفى تعد لم الوعي من درجة على بات البحرين في ب الدم
 جهل من يعانه ما تجاه االيدي سكتوف يقف وجعله اله واذل الستعباده ك تحن
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 الذين االجانب من الجارف السيل من بالده على يتدفق وما ومرض وفتر
 يطردورن الذي الوقت في العيش لقمة في ابناءه ويزاحمون خيراته يبتزون

 محله هل وأخيراً ؟ بالدمم في العمل فرص من ويحرمونم أعالهم من المواطنين

 محروماً اآلن حتى كان القي حقوقه عن الكثير يعلم بات الشعب ان هؤالء

 ه—ل: |،طا لتحقيق والسعي المدمروءة الحقوق بتلك المطالبة في ماض وانه منها
؟ التضحيات كنت ومبا ؛ن من ذلك ك^ه مهما الشعبية

 المقصودة اال-تفزازية الخطوات تلك تصرفه ال ان ال<ري بااشعب نهيب اننا

 التي المثلى الغاية وتحقيق العامة المصلحة تمليه ما على الوضع خطورة تقدير عن

 واتخاذ ، الوضع تطورات آخر دراسة في ماضية هينتكم وان . اليها نصبو
 في به-ا نوافيكم وسوف الحضر الوقت في ذها أتخ نزى التي العملمية الخطوات
. العيد بعد فريباً موءدمد عن سيعلن الذي العام الشعبي االجماع

 بالعيد يحتفلوا ان المواطنين من نرجو رلن المب- االضحى عيدم حلول وبمناسبة
 في الحوانيت يغلةوا وأن ، وايان وى وتة زر وتآ وحدة من يتطلبه بما السعيد
 في اموزهم في روالتشا بينهم في للتزاور وذلك العيد من والثاني األول اليومين

 في رالمسلمين العرب عموم على -عيداً عيداً يجعله ان اش وزسأل . والقرى المدن

 واش ، البالء ويكشف ، الغمة ءنا يزيل وان ومغاربها االرض مشازق

. التوفيق ولي

العليا التنفيذية الهينة ١٩٥٥ يوليو ٢٩ لموافتا الجة ذي ٩ تحررأفي

(٢٥بالغرقم)

: الكرام المواطنون اب
 التي االجراءات تنفيذ ارجات قد العليا التنفيذية الهيئة أن أشيع لقد

 القانون هذا تأخير بسبب عنها العقوباتوءدلت قانون ضد اتخاذها تنوي كانت
 مأل على علنا لقد عنذلك. االختالف كل يختلف االمر ان والواقع ،الجائر
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 اتخاذ تأخير من سي الرني السبب ان ، حفد جد في عام اج^اع في الناس من
 نشاطنا وايقاف الخرام محرم شهر دخول هو انا قررناها التي الخطوات تلك

 من عثمر إلثالث بعد خضواتنا تنفيذ ارجأنا وقد ، منه االوائل العشرة خالل
 تاريخهذه الحأسمةي إلخطوات ستكون وااتي — حينه في ها سنعلن -حيث محرم

 قانون اي نقر ال اننا العديذة بيااتنا في ونوهنا سابقاً اعلنا خ اننا ثم ، البالد
 نوابه بواسطة ارادته عن صادراً الشعب من منبثقاً يكن لم ما صفته كانت ا٢م

 مردوداً يعتبر ءي الشر الطريق هذا غير من يأتي تأنون كل وان . ممثليه او

. به عترف٠ وغير شرعي غير الصحابه

 لدى المرموقة ومكانتهم صفتهم كات مها النا من عدد اي تعيين ان
 يكونوامنتخبين لم •ا ح-اب اي لهم يحسب ا ول الشعب بهم يعترف ال السلطات

 الفراد التعيينات اما . الصحيح التمثيل يمثلوه حتى نفسه الشعب قبل من
 ان . عدمه او القانون كوجود نظرنا في تعتبر فانا هم واتجاهات ميولهم معروفة

 المام اي لديهم ليس انم اللجنة تلك افراد به يوصف ان يمكن ما أبشع

. فيه الشعب هذا نظر وجهة عن والتعبير القانون هذا لمناتشات

 تدفعهم الدين ين االنتمازي من حفنة بيد يترك ال ان يجب الشعب مصير ان

 عالية. منزلة او وسام سبيل في باسره الشعب بمصالح للتضحية المادية مصالحهم
 اللجنة هذه مع يتعاون شخص اي ذعتبر اننا مدوية صريحة نعلنها اننا

 التي الوسائل يتخذ للشعب امره ونترك الشعبي االجماع على خارجاً الحكومية
 هذه في فرد اي أن نعتقد ونحن لالخرين. رادعاً ليكون حقه في مناسبة يراها

 او الدعوة هذه رفض في يتأخر لن وايمان وطنية من ذرة ادنى لديه اللجنة
. حسنة بنية فءا االشتراك على وافى قد اذاكان منها انسحابه يعلن

 ناورات٠ من به يجحيط وما العةوبات قانون خروج ان الجميع ادرك لقد

 وفي الرئيسىة الشعب مطالب عن نظاراال صرف منه يقصد انما ، واالعيب
 بالءاتنا جميع في نوهنا ك جديد من نؤكد ونحن . التشريعي المجلس مقدمتها
 بتحقيق^-ا طالبنا التي الرئيسية مطالبنا عن شعرة قيد نحيد لن اننا السابقة
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 عذها العام لرأي ا واشغال المطالب هذه من الحد منها يراد محاولة كل وان

 الشعب هذا على تنطلي ان يمكن ال ، فاشلة خطة هي انما فرعية بقوانين

. الواعي الحساس

 من حفندة تعاونها ، االجن^بة الشركات تننهجما الى المدرة الخطة ان
 وااتي المظلومة الكادحة العاملة الطبقة ضد ، البالد هذه في الجشعين الرأسماليين

 اال تؤدي لن ، باالجانب هم لستبداوا ، الوطنيين بل1 من التخلص إلى ترمي
 مذه ان األمر في والغريب ، نفسها الشركات هذه على العواقب اوخم الى

 لينرمثلي المسؤو مع بالتعاون ت بركا الش تتظاهر الذي الوةت في تنخذ الخطوات
 نسبة على المحافظة بنوده أتم من والذي ، والعمال العمل قانون بسن العمال

 تشغيل يكفل بما وتحديدها الدوائر مختلف في الوطنيين من العاملة االيدي
. البالد هذه في العمل على القادرة االيدي جميع

 ساعة .وك يوم كل تتعةذ التي مور واال لمتتاليةا االزمات هذه تجاه اننا
 نوجهأشد الوادع اذاأم الشعب هذا ب المسؤولون يجابه الذي السافر والتحدي

 — البريطانية الدولة - معنى من للمسؤولية ما بكو المسؤوية ونحمل اللوم

 ، العربي الوطن من الجزء هذا في اليوم يجري في االونى المسؤولةنعتبرها الني
 هذا عن ة مسؤول الهوجاء؛ الياسة هذه وعن التذبذب هذا عن الولىا المسؤولة
 الحقيقية هيالسلطة انها المحليةذلك السلمطات قبل من الجانرين والتجبر التعسف

 طريق في عذرة حجر تقف ان بامكانها التي وهي البالد هذه سياسة تسير التي
 صالته يحدد صحيحاً دستوراً ويسن سليا اطياً ديقر حكماً يقيم ان من الشعب

 ال بدرنها والتي كمينبالحا ثقته ألشعب ويستعيد المساواة تتحقق حق بالحكومة

.قرار له يقر ان يمكن

 ارن فيجسب ر والجز المد وسياسة اوغة المر وسياسة التذبذب سياسة اما
 للتضحية د ا س*تعد ال 1 و الخلقية لمناعة ا من الشعب لدى أصبح اذ . حد عند تقف

 وطد عما والتخاذل االغراء الى االنصياع عن مايغنيه اهدافه تحةيق سبيل في
 اليوم .دد صبيحة في توفيقه وحسن الش كة ب على سافرت لقد ، العزم عليه
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 منبع من لينترلوا ذهبوا الطلبة ابنائم من لمانية تضم عصر الى التعليمية بعثتكم
 ظافرين منتصرين دراستهم نتهاءا بعد اش انشاء وسيأقون الخالدة مصر في العلم

 فاول . العزيز الوطن هذا خدمة في منهم الراجب ينطلبه الذي الدور ليلعبوا
. حينها في لكم سنعلنها تسركم اخرى انباء لدينا زالت وال . قطر الغيث

التوفيق ولي واله
١٩٥٥ اغسطس ٢٢ الموافق ١٣٧٥ محرم ٣ في تحريراً

الطا العذية الهينة

(٦٨) رتم بالغ

: المناضل الشعب ايا

 ف وستة واالسالمي العربي العالم انحاء ج.ع في صر٠ يوم هو ، االثل، غدا
 الحق كلمة معلنة االستعزاز وج، في لتزأر اليوم هذا في اضلةالمن الحرة الشعوب

 ، ءلميها للغتصبين ة سط ا ول للعرب العرب بالد ان ومؤكدة صاعقة مدوية
 وان رجعة غير الى ولى ةدم خيراته! وامتصاص الثعوب على الوصاية عصر وان

 في الحق كل تملك مدر وارن عليها ألحد سيادة ال مصرية أرض هي القناة

 البادل شعبها على يعود بما مواردها واسنغالل المصرية القناة شركة تأمي

. العميم بالخير

 واجبا ستؤدي الكبير العربي الوطن من يتجزأ ال جزء هي القي البحرين ان

 شعبياً اجتماعاً المنانان شعبمسا وسيعقد ، امباركة القومية االنتفاضة هذه في

 بمسجلم الحرام محرم ٧ فقالموا الشالاء يوم من مساء الخامسة الساعة في جامعاً
 جانب الى العربي الشعب مع تضامنه فيه يعلن ، القصاب مأتم قرب الخواجه
. والعدوان البغي قوى ضدم صراعها في مصر الكبرى الشقيقة

 ااجت^أع محل الى ابيه بكرة على سيهرع الكريم الشعب ان من وارن اننا
 ابن يقفها التي الخالدة للوقفة تأييدهم في جميعاً العروبة ابناء اخواز، ايشارك
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 على يتتمرون من تجاه الناصر عبد جل الباسل الكنانة وقائد البار العروبة
 اخذ قد انه البحرين شعب يشبت وبذلك . دماءها وينتزعون الشعوب حريات

. والحرية الوحدمة درب في ا.لكطلمربم المتمسك العربي الصف في، مركزه

االحرار المواطنون ايا

 الثالث الدول دعت الدي المؤتمر سيعقد االجتماع هذا من يومين بعد
 القناة تدويل في للنظر لندن في عدده الى ( وفرنسا وامريكا ازكلترا )

 صر٠ ارادة متجاهلين والوءيد التهدميد تحت عليما دولية وصاية فرض ومحاولة

 على الدول هذد بعض يسيطر بينا القناة هذه في الالحة حرية انهاوضم الحرة
.اغتصابا اغتصبوها ارضهم غير في تقع هامة :درية ممرات

 الشا.ل ،الضرابباعالن قراراً اقطأره جميع في العرني لقداتخذالشعب

 السافرفي هذاالتدخل احتجاجاًعلى ( ١٣٧٦ محرم ٩ الجيس )هذااليوم في
 مسألة ةشةمنا في حق اي اليملك الذي المؤن. هذا لعقد واستنكاراً العرب شؤون

.المصرية السيادة صميم من هي

 على البحرين شعب احتجاج عن وتعبيراً العربي النعب مع تضامنا والهينة

 في الشامل االضراب اعالن جمدعاالى الكرام عقدهذاالمؤتمرتدعوالمواطنين

. (١٣٧٦ محرم ٩) فقط الخيس يوم

 واالسعاف المأتم حاجات لتأمين التدابيرالالزمة ٠افئا هذاوقداتخذت

 وقرب المنامة في الهينة مقر عند كزها مر وسيكون السيارات من والقرى

 ابناء ي االضراب والى الكبير الشعبي االجتمع فى المرق في السمك سوق

.التوفيق ولي واش البواسل البحرين

١٩٥٦/٨/١٣ في حرر

الوطي تحاداال هينة ١٣٧٦/١/٦ الموافق
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٧٧ رقم بالغ

العريب اخلليج - الوطين االحتاد هيئة

الكرام المواطنون اب
 في ، العروبة تاريخ من الحاسمة اللحظة هذه في ، الرهبة الساعة هذه في

 ،والديموقراطية الحرية دعاة قبل من مناآلثالعدوا بلهيب المتأججة اآلونة هذه
 في العريقتين الدولتين قبل من ، المظلومة الشعوب مناصرة أدعياء قبل من

 منقبل ، وحريتها الشعوب بجقوق واالستهتار الظلم دولقي قبل من ، االشار
 مصر الش كنانة على اآلم العدوان هذا ، المنهارة وفرنسا المتداعية بريطانيا

 ، العربي الشرق زعيمة مصر ، النابض العروبة قلب هصر ، الخالدة العربية
 ، العربية والمذعة والعزة الحرية رمز مدر القومي، والنضال الوحدة روح مرص

 على غادر باجوم فقاموا اسرائيل يبتهما رب وأغرا الدولتان هاان علهيا تألبت
 هصور أسد شجرة كل ووراء صخرة كل تحت ان علموا ولما العروبة أرض

 ولمالمواتلك المغيريناألعداء واالنتقاءمن لالفتراس الوثبة ينتظرساعة

 مصر جدش ٤ العروبة جيش قبل من اسراثبل ربيبتهم لظرر القاصمة الضربة
 ينادون الذين هؤالء هم ومن . القنال على بالمحافظة ينادرن قاموا ، الباسل

 أممت حينا صر٠ ضد يقعدوها م ول الدنيا اقاموا الذين هم ، نالالق على بالمحافظة

 للسخرية- -يا نفسها مصر من مصر قناة يحموا أن يريدون اليوم انهم ، القنال

 المتحدة االمم لثراع اولالمرعية والقوانين الدرلية لالعتبارات يقيموا ? ولهذا
 على ليقضوا اسرائيل ربيبتهم مع ودبروا بليل أمرمم اتخذوا بل . وزن أدنى

 العربية االمة خالص يديه على ليتم امه من بتأييد أعد الذي القوي الجيش هذا

 ان . جوادمم وكبا ظنهم ولكنخاب واالستعمار والعبودية الرق من جمعاء

 اننا . الجبار القوي قبل من محبطة خطتهم وان ، محالة ال خاسرة صفقتهم
 اآلمنين السكان وضرب العروبة عاصمة القاهرة على ثم اآل العدوان هذا ازاء

للشقيقة مبيت هو ما وازاء البريطانية الطائرات قبل من بالقنابل والمستشفيات
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 انبحرين في العربي الثع.ب ف١ف.ا رها واستهما ل^ا الحتال االعتداء من مصر ى الكبر
 ارن علينا يحتم لددني و؛ القومي الواجب ان بل األيدي مكتوف يقف لن

 ، رف ادك'ب و طا^تنا حسب اآلثم العدموان عنما نرد وان فيمحنتما ذر ه نسارك
 العازمة الشعب لرغبة تأييداً الشأمل العام اب االض نعلن ذلك على بناء واننا

 حتى االضراب وسي-تمر . الخالدة مهمر ابناء واشقائ^م !خوانهم اؤازرة
 جراء من يقع ما تبعات جيع اآلدة المعتدية بريطانيا نحمل اننا . آخر اشعار

 شعبه مع يتآزر ان سلمالم العربي البالد ك محت نهدب اننا ثم ، الخطير االمر هذا
 رالدساسين ينلمستعمرا دسانس الى يستمع وأال االسةنكار، هذا ويشازكه بي العر

 يجب العصيبة المحنة فيهذه االن ازنا ، شعبه وبين بينه للتفرقة يسعون الذين

 فنا صغو نوحد ن ينااوعل اخلية الد وجهاتالنظر اختالفات جميع نذى ان

 وقوميتنا عروبتنا على ية^سوا ان يريدون الذين المعتدين الغزاة خطر لمجايهة
 الجديدة. الصليبية الملة هذه على للقضاء واحدة يداً نكون ان يجب . وديننا

م ي : ز( ريث ) ٢ ( ي ر ئ و- يي ريخ ن قام الذى األسد قلب ( يثار (االف ايدن ) . وليس نفسه يعد التاريخ إن
 الذين لش ل و 1 ، الفرنسي ( لويس ) اال ا موليه غي ) وليس الصليبية مجملته
 وسوف نفسه يعيد التساريخ نعم . األبطال لمصريينا يد على هزيتهم ذاقوا

. له انثاء مصر في هزيتهم يالقون

الكري الشعب ايا

 تكورن ان عليك يجب بية لعر امتك تأريخ من العصيبة الساعة هذه ان

 واشه التضحية عند قوياً اللقاء عند شجاعاً االيمان قوي الجأش رابط فير!

. التوفيق رلي والنه . حكيم عزيز الل ان ينصره من الله ينصر ولثن . معك

الوطين االحتاد هينة ١٩٥٦/١١/١ يف حرر
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والنشرات البيانات، - ٢

الثالث القسم

( ١ ) رقم الهيئة بيان
١٩٥٦ ابريل ١٥ - ١٣٧٥ رمضان ٤ البحرين

 المبارك بهذاالشهر الكرام لمواطنيننهنىء
الشعب ارادة من الهيئة ارادة

االحرار المواطنون ايا

 قوقنا بج الظفر اجل من جميعاً غماره نخوض الذي المقدس النضال ارن
 ارن ليستلزم ، المهدورة الرطنية أمانينا نيل سبيل وفي ، السليبة المروعة

 اوثق معم لقاؤا يكون وان ، باألم كنا مما تنظيماً اكثر اليوم نكون

 في نوافيم ان قررا د فة ولذلك قبل من عليه كان عا مدى وأوسع عرى

 ٤ عليه االطالع يهمكم ما كل عن فيه اليم نتحدث البيان بهذا معينة مواعيد

 العربي الوطن من الجزء هذا بالدنا في الجارية االحداث خطوط لكم ونرسم
 يجد ال وبذلك ، االحوال بتطور ودراية هدى على. دائاً لتكونوا ، االكبر

 ونثر ، سمومهم لبث منها ينفذون ثغرة الشعبية كتنا لحو المناونون الدساسون

. المأجورة كاذيبهم ا

 تحقيقه-ا سبيل في للكفاح انفسنا نذرنا التي والحقوق ، حةوق طالب اننا

 واالفراد الشعوب تمتع حق واصبح ، القرنالعثرين بدهيات من اليوم اصبحت
 الشرائع عن فضال االنسانية والشرائع الدولية المواثيق جميع في مقرراً بها

٠٠٠ وية السما

نطالب؟ فبماذا

 بالده شؤون ادارة في وافر نصيب للشعب يكون بأن نطالب اننا
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 موضع الشؤون سذه حول ومطالبه راتهقرا تكون وان امورها وتصريف

 المكابرون اال ينكره ال شعب لكل صريح حق وهذا ، لتنفيذوا االعتبار
 قوى مريرضد نضال بعد الدنيا ارجاء الشعوبفي كسبته حق وهو والمغرضون

 وامرهم ) الكريمة لآلية تطبيق وهو .. واالستعمار واالقطاعة الرجعدة

. ( بينهم شورى
 الرق عدم ان نؤمن الننا ، بالدنا في احراراً نكون بان نطالب ونحن

 يرسم ان شعب كل حق من وان ، رجمة الىغير ولى قسذ والماعي الفردي
. دخيل توجيه ار خارجي ضغط درن بنفسه حداته منهاج

 وتعكس آمالنا عن دبر متزنة حرة صحافة لنا تكون بان نطالب ونحن
. والصراحة الصاالخ ملؤها بروح نا مشكالت وتعالج شعبنا رغبات

 تشرع وان ، متخرجون وقضاة ءادل قضاء لنا يكون ان نطالب ونحن

 وتقاليدا ديننا من اصولها وتستمد ، العدالة وروح تتفق نزيهة قوانين لنا
. رالتقدم الحضاة ميدان في سبقتنا التي االم. خبرات ومن ، وتراثنا

 الكامل المجال له يتاح وارن ، اني البحر العامل ينصن بان نطالب ونحن
 على يتدفقون الذين الدخال، العال منافسة من يحمى وان ، والتةدم للتمرن

 التي المفتوح الباب لسياسة نتيجه ، اوكبح ضابط بدون المنهمر كالسيل البالد
 غريب حتماً وسيصير ، الوجه غريب ، هوالغريب البلد هذا في العربي جعلت

.!!اآلن عب هو ما على الحال ظل ما اذا اللسان

 في ئدالسا تجالاالر عن بعيدة واضحة وطنية سياسة برسم نطالب ونحن
 الشعب يشترك جمعية هااعدادهاوتنفيذ على تقوم £ آلن I البالد افق مر جميع

 تأنير اي عن بعيداً تعمل ان على ، وتعيينهم اعناها انتخاب في والحكومة

 طيلة الرغام في اهلها كرامة ويعفر البالد فوى ينهك ظل الذي للدكتاتور
. اكثر او سنة نينثال

 خروج فيها هل او ، دولي ميناق الي تجارز فيها فهل .. مطالبنا هذه
 مطالبنا تكون ان قبل المواطنون ايها مطالبكم انها انساني؟ مبدأ اي على
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 ، بيد يداً ، قدماً معكم نسير ان على االحرار المواطنون ايها نعاهدكم ونحن

 من هي نا١ لهينة ! فارادة .. لتحقيقها المرصوص كالبنيان كتف الى وكتفاً
التوفيق. ولي للوا . المناضلة للشوب حتماً الجيدة والعاقبة .. الشعب ارادة

االجنبية الصحف في قضيتنا

 فقد . المدى بعيد صدى ن البحري في اخيراً وقعت التي للحوادث كان

 وخاصة ، العالمية والصحف االذاعات اكثر عليها وعلقت تفاصيلها تناقلت
 .وليس عنها والدفاع قضيتنا احل مر بتتبع الغاً ماً اهتم ابدت التي ا مت العربية

 مرتبط ومصيرها ، االكبر العربي الوطن من جزء فالبحرين ، بالمستغرب هذا
 ال — احداث من داخلها يةوم وما . فيه االجزاء سانر بمصير االرتباط كل

 في العربي الشعب ابناء من الجاهير نفوس في بقوة صداه ينعكس - شك
 بوحدة وآمنوا العربية ذاتهم رعوا الذين اولئك وخاصة ، اقطارهم مختلف
. الحياة في ورسالتها العربية امتهم

 الناس ان العتقادنا العربية الصحف كتبته ما بالتعليق نتناول لن اننا على

 ما بعض مناقشة على موضوءنا سنقصر بل ٤ مجوالس في واقشوه ولوهتدا قد

 مع بالموضوع اهاماً العربية الصحف تلي وهي ، االنكليزية الصحف في جاء

. االتجاه في — بالطبع — فض التنا

 تعب الى االضراب فك يعزو مثال ( اللندنية يس الش ) جريدة مراسل ان

 كثرهم، ال معروفة التعبغير هذا وزاء الحقيقية االسباب ان ويقول منه الناس

 وجهة عن النظر بغض — المحايد المراقب ان الفاضح التضليل هذا على وردنا

 عن شاهد ان بعد ٠ المغرض الزعم هذا ينفي ان غير يستطيع ال — نظرنا
 تضحيات من ذلك كلفه مها االضراب مواصلة على الرائع الشعب اصرار كنب

 ةرائه أعين في يقلل ان دسه وراء من قصد الجريدة مراسل فلعل ندري وال

 الدوافع انى االستجأب-ة على افرادشعبناوقدرتهم في النضالية منالطاقة
 تشويه في االكبر بالدورقامت فانها ( اكسبرت الديلي ) جريدة اما . الوطنية

 جزيرة ارن االء-داد احد في مراسلها كتب فقذ . االتهامات ونثر الحقائق
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 قصد عن   متجاهال ! وروسيا ة هرالقا اذاعة ني٦الل تحت واقعة كنت ين البحر

 عبرت انه-ا من فبالرغم . اليوم وليدة ليست الشعبية كتنا حر ان — بالطع

 الى تمتد جذررها ان اال ستين ق:ل متساند تعي هتنى٩ت صوزة في ذفسا ءن
 خ تازي ا٦م حفل التى العابرة االنتفاضات تلك حذيدة ان! . بكثي ذلك قبل ما

 حتمي-ة ذتيجة ى سو ها وتبلوز تطورها وصا . اذرن هذا مطلع منذ البحرين

 من السلطات وتجاهل جهة من المرير بواقعمم واح-اسهم المتزايد الناس لوعي
. المشروءة وه٦رحتو الشمب لمطالب اخرى جمة

 يظهر حقيةتها غير على وابراره نق بألحتما التالءب في المراسل تةصثد ان
 هاتين تأنير عن اتجسة ااخيرة ااحداث جميع اءتباره في اوضح بدرة

 النار واطالقهم االستفزازي الشرطة تصرف أن المعروف من النه . االذاءتين
 المباشر االدب هي ، االخرى العوامل الى باالخافة المواطنين عن اءاالبري على

. نذوسهم في الغضب وفجر الناس سخط اثار الذي

 يوم المنامة مقاهي في الصوت لمكبرات ساءه من زغه ايضاًب ويضر
 شعوز تؤجج برامج القاهرة من ل تنة وهي — اب االضر ايم احد — ربعاءاال

 العرب القوميين مشاعر يلهب انه المراسل زعم الذي الشعور هذا : الكراهية
 كب وهي المقاهي في الصوت مكبرات المراسل سع فكيف . ألجنون لدزجة

غير بعورة لةرائه يوحي ان اراد تراه هل . االضراب ايام ذاة مغلقة كانت
عن أندأهيم ف يصر ان قصد تراه ام شامآل يكن لم اب االضر ان ه مساوم ن j نت:اه، رف ي ز م * لن ي م ب را الض ن نرة .
ليت؟ المسؤو تحديد وبلتالي العام الناس تذمر وزاء ، الحقيقية االسباب تقعسي

 على السمالن ذ ست ا ال الى تحدث بانه فيه زءم حدميشاً : المراس دذس نقل وقذ

 اآلونة في بالبحرين مرورها إثناء ( -Supelb ا البريضاية البارجة ظهر
 ضر على بتتاً المراسل هذا يقابل لم الشمالن االستاذ ان اً-واقع١و . االخيرة

 . المريض خيانه ذسج من اا يكن لم المراسل هذا نشرد ما كا وان البزجة
 المغرضة السيأسية الدوافع عليه تخذى ت !لمدزك ني العز انقارى ان شك وال

. الخبر هذا مثل نشر كاتبه على املت التي
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 حكومة مستشار به ادلى حديث ( ميل الديلي ) جريدة اعداد احد وفي
 عظمة ارن من قاله ما — خاصة بصورة — فيه استوقفنا . لمراسلها البحرين
 عر-دم لذلك ، فيه ثقته قدر الجزيرة هذه على شخص في يثق ال سلمان الشيخ

 نستنكركل ونحن ? ! الخاصة ماليته ذلك في بما المالية الشؤون بتصريف اليه
 دهشة انار والذي ، واالدعاء التبجح بطابع المتسم التصريح هذا االستنكار

 م الحا بثقة جدير شخص فيما ليس البحرين ان معناه ألن ، واستغرايهم الناس

 ليس الناس استياء ان نؤكد ان هنا ونحب ( بلكرين رلستشا ) السر غير
 االدارية تصرفاته جميع على وانما فحسب المالية المستشار سياسة على منصباً

 ما عن سئل وحين ؟؟. بالذات النةطة هذه في القفية يحصر فلم . االخرى
 عندما سيفعلونه ( الوطفي االتحاد لهيئة العمومية المعية ) شخص المئة ان يظن
 البحرين ابناء من اكبر عدداً سيرسلون انهم ) اجاب ، البحرين دخل لهم يسلم

 تهاماال ان ( البحرين الى المصريي من كبر ا بعدد سيأون كا ، مصر الى وبناتها
 كشف انه الى نشير ان نود وانما . بالتنفيذ له نتصدى ان من اوهى ذاته في
 من مصالحها.ان على حقيقياً خطراً الجامعي التعليم ثنيا في تلمح عقلية ءن لنا

 وافراً قسطاً ينالون حيث الى ابنائنا ارسال على اقدامنا يعتبر ان المستشار حق

 تهدد البلذ في المثقفة العناصر كثرة الن ، غضبه يشير شائناً عمالً التعليم من
 الن الينا يوجه تهاماال هذا بمثل فنعتز نحن اما . الفردية تصرفاته كل بالخطر
 في العالي فالتعليم . اعباءها نتحمل القي اننبيلة بالممة واعتزازاً شرفاً يزيدا

 على يهيمن الذي الفاسد الواقع نعش في ندفعها التي المسامير احد هو فا نظر

. عجتمعنا

 المالية السياسة من مستاء العام الرأي ان : قال ، آخر سؤال على باًوجوا

 عام.والواقع كل البحرين دخل من معين مبلغ بتوفير تقضي والتي ينتهجها التي
 من بالده بمستةبل اهماماً واشد حرصاً اكثر العام الرأي ان فيه جدال ال الذي

 اسس على تتم ان شريطة هذه التوفير سياسة مطلقاً يعارض ال وهو ، المستشار
في المبالغ هذه تتخدم بان يطالب ليزا وال دائماً طالب فقد . صحيحة
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 مصدرأ وتؤمن بالنفع بالده وعلى عليه تعود ، البلد داخل انتاجية مشاريع

. الزيت آبار تنضب عندما المستقبل في ءذه يعتمد للدخل

 في المضي عن بنا تقعد ولن تخيفنا ال الصحفية الجالت هذه ان ،وبعد
 باتت العصر هذا في الحقائق ان .سادتنا مةومات، استكمال اجل من كفاحنا

 ارن بد فال ، حة حقيةة هي وةضيتنا ..والنهويش الدس حمالت على تعلو
. طال أو الزمن قصر سواء ،تنتحر

باطلة دعوى

 جاء ايران خارجة لوزير استفزازياً تصريحاً االخيرة نباءاال الينا حملت
 بعداليوم تسكت فانمالن لذلك ! ايران جزءاليتجزأمن البحرين ان فيه

 بهسذا خطة مذكرة ارن الى االشارة تضمن ك ! اليها بضمه! المضالبة عن
 مع بجث قد الموضوع وان .ايران في البريطاي السذير الى سلمت قد الخصوص

. االوسط الشرق لمنطةة االخيرة زيارته اثناء لويد سلوين

 على وافقت ايران ان قبل من نبساءاال وكالت احدمى كرت ذ وقد هذا

 جزز بتسليمما بريطانيسا من وءد على حصلمت ان بعلم ، بغدد لحلف نذماماال

.البحرين

 وزير تصريح حول بيززطي نةاش في ايران مع ندخل انناالنودان
 . ءليه والرد ٩مناةشت في ا جرودن نهرف ان من واتفه اوهى فرو ٤ خارجيتها

 صوت مجلة عنه كثيراًواصدرت المحلية الصحف عالجته بالذات الموضوع والن

. خاصاً كتاباً البحرين

 فيهاهو المسؤولين هدف اذاكان انه الى ايران نظر نلفت ان نريد ولكننا
 االيراي، العام الرأي بها يتلبى — بصحته نزمن ما وهذا — وهمية قفية خلق

 فاننسا ،الجدية الوطنية بقضاياه االهمام عن وتصرفه مشاعرد على فتستحوذ

 وإال .رذ الغ هذا في لينفعهم ،البحرين غير آخر شيء عن بالتفتيش ذنصحهم
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 سيعبىء االستعمارية السياسة هذه انتهاج في الستمرارها الحتمية النتيجة فان
 تدنس وطنه من جزء اي يرى ان يسوؤه الذي العربي ااعام الرأي شعور ضدها

 جزء البحرين الن ذاك . دينهم او هم جنس كان ايا المستعمرين ارجل ، !رض
 نشاهده وما االجزاء. سانر اً:صير٠ت باطاً ار يرتبط ومصيرها العربي الوطن من

 .هذا يقره ال العربي'لذلك الشب على مغروض هو ا:ا التجزئة واقع من اليوم
 الحدود جميسع مناجالزالة ه قحبدنضالو تكتياصفوف في فعال بدأ وقد الشعب.

 الهتذف هذا يحقق ويوم ، الحياة على وتفتح، انطالقه من تحد التي الصطنعة
.. ايران فلتحذر .. ألزاخر ي انعرب ألخضم في حية زقطة البحرين ستصبح

 التي االمور بعض عن يسكت ان البحرين شعب — مرغاً — ط يغب قد

 القومي لوعيه وذتيجة ، بالتأكيد ولكنه ، االحيان ض II ب في ومصالحه تتفق ال

 صميم ويتعرض ، القومية كرامته تمتهن حين االيدي مكتوف يقف لن المتزايد
 ، بالده عروبة تكذل التي الوسائل جميع سيستخدم وانه . للخطر وجوده

ئهبناا من . رجإ آخر جثه على ؛ال ارذا يطأوا ان للغزاة يمكن ولن

وف ال ببا ٠ من ولة ع ل ة ب تنكر ذ ن انيا بري بة با ف المم ٠ اذج ج عن به و ش ك بشلمة ذستمنكر لبريض^نافنحن بالنسة !ما

 له-ا حتى وال ذ: ٣ملك وايس الدة ماك فبو ، له خلؤ ا.لمدك هذا بد-ير

 من ء.ذ;ر.ا اذي :ت انو في اننا . كنت دولة اية مع علمه تاوم ان اً مدلة

 ا ح!سم و'ذحب :مربحاً تددمر أن 1ع.تكا زضلمب ، انةفية اده٠ انتالءب مغبة

. ين بحز ال ةبل مست ل بلنسبة د.' اب زو حتيقة ضح ير

 لذرأي الشديد وانعتاب للموم ! نوجه ن الكلة هذه نختم :ن ل ة. لنا بد ا ول

 من تستحة، ما القضية دنة ء اءطأ لعدم العروبة ر ؛فطا مختلف في بي انع. اع-'ع

 لعرية أت٠!لحكو على يضغط ان الوقت نفس في منه ونطلب . الجدتي م االهت

مأساة رن فأ اال ، ، ماً حز موؤغاً بشأنها ان ير ا سن تقف و ندة الة تتبنو اك نس ر ر ال I ء ي ما - ى . ر
. ب ازع ض اج عل، حدد من ر س:ك. ن سك:در، لوا واسطن ;ب س ن ث: ٨ زما رض و يدن
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٥ ٦ /١ / ١ : في دمثت في عقذ ابدي العحذي المؤتمر

! تحرب كيف . . . صحافتنا

 التي المرآة انها وهو . . اثنان عليه يختلف ال بسبط تعريف للصحافة
 وتوجمه .. صحيحة صادفة بصورة وآالمه الشعب آمال تعكس

. . الواءي التوجيه

ل- ر ٩٠ ره ر - قي ، ى رذ ج وو دسة الغر المفارقة لهالتنا ن العحر فى صح:فتس! على. التعرخ هذ! طمقنا ولو
المقيدة. لمشنولة ححافتنا فيه الذيتعيش إلواقع حقيتة وبين التعريف هذا بين

 ان هي ٤ واحدمذ لة دال ال له ادس الصحافة على ة!بة الر وجود معنى ان

 ومرد . . النبيلة بمهمته يعترفون وال . . ف.ت ا.عحا ب يعترفون ال هنا المسؤوين
 يعترفوا ان صريحاً رفض( فضون ي نهم أ هو شؤولين لدى السائدة الفكرة هذه

 هذ! .. الشعب ز افك في التطور وبجةيةة .. البالد في النامي الوءي بجقيقة

 االمتمانن هذا على "لثعب يسكت ان معه المح-ل من اصبح الذي التطور
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 نسسرد ارن أردن؛ ولو . كبتها ومحاولة قدرها من الحط هذا وعلى ، الصحافة

 — بالقول ذكتفي ولكننى .. وبيان ببان مائة ألءوزنا ذلك على االمثلة
 ال الرقبة بأن - المجافة المؤولون يحارب مدى اي الى الناس ليعرف

 ا٦ان 4 . . عليه تعلق ان ار الحاضر الوضع تنتقد بأن الصحف لهذه تمح

 او .. رقابة هناك ان الى ححنهم في يشيروا بأن الصحف الصحاب تسمح ال
 الوطنية الجريدة وملفات .. الرقابة تحذفما التي المواد الى يشيروا ان

 اصدار قبل الرةابةتلغيها التي بالموادوالمقاالت مرة كل مكتظة - الوطن -

. مد عد كل

 تتعلق التي المواضيع حتى تشطب الرفابة ان بل .. فقط هذا وليس

 الجريدةفيهاتحارب لتي او .. أالردن في االوضاع دس التي او .. بغداد بجلف
. االحتكارية الثركات فيا تحارب او .. االستعمار

 عند تقف ال ، المقاات بها تشطب التي وعقليتها . . الرقابة هذه وسلطة

 التي المواضيع الى حتى - للخزي ويا — تتعداها ولكن . . فحسب الحد هذا
 تالسادا ألنور منحديث فقرة مؤخراً الرقابة شطبت فقد ! باسرائيل تتعلق

 بأنه ) : قوله هي الفقرة هذه .. االخيرة الفترة في بالبحرين مروره اردا،

 تكون لن سوف انذي بيع الر م و ج '١ دها تهدي بتنفيذ نيل ا اسر تقوم ان يتمنى

. ( اسرائيل دمار اال نتجته

 في ةابةالر تحاربنا حد اي الى تصوروا ثم .. النس ’اح. هذا تصوروا
 نشير ان علينا بمنوع ؟! اسرائيل حتى .. نعم .. معتقداتنا وفي افكارنا

. . وبينها بيننا حرباً هناك ان الى نشير ..اوان اليها

 . المسؤولين. همة في اش وبارك . للفضيحة. ويا .. للخزي وا .. للعار فيا
 حريتك اجل من المناضل المجاهد الشعب ايا لك وسحقاً .الرقباء. رطنية وفي

بالدك. اجل ومن
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 االوهام من يخافون الذين

( سيفه شاهراً يخرج ال كيسف بدته في الفوت يجد ال در عجتت )
انغفاري ذر او

 لغرض ، العربي الشرق هذا في وطنية انتفاضة او حركة تقوم ان ما

 ار الذوضى على محرضون اما بانهم ، باا نوالةالمو اصحايا ويتهم اال االصالح
 في واضحة بصورة ذلك ي ويج . شيوعية خازجية ايدم تحركهم شيوعيون

 بازادة ينلمسيروا االقطاءيين النغعيبين الحكاء من النوع بذلك ابتليمت التي البالد
ون ي مث بح . ٠به شعو سة تعا و ، !ثة على اال تهم د سعا تتوفر ال بن الذ ، المستعم:
b ٤ ٠ I س - ٠ اا ٤٠

 ذا ره ، له والعدا ية بالحر لباً مط تذع ير صوت كا في نفوذهم على الخطر ذذير

 ااوقوف على نيةوو ال شعوهم ه دد وعدس.؛ ثقة تعوزهم الذين الحام من النوع

 ذس.ن ا لتاحقو ببسط منالآؤ شية غا استعدازية تى قو ساندتم. متى أال والصمود

 تستنزف ,ر ا همها كل و ، مصيرها ى تة. في الشعوب زة حر شرعية تةر وا

 والجل الفة: صرعى لتتركمم ابنأنا دمء وتمتص الشعوب هذه بلدان خيرات

. وارض

 ٠برسله ننأ لذ ب اى ن بعشو ي حين ين |لمتت-شعم. ، ا هؤل ٠يه ما ان نجد وهكذا
 بينانت^انة صلة دة ك هن كانت ذا ما يتثبتوا ان هو ٤ وبرلمانيين صحفيين من

 يغزو و!خذ ؛ هم مضاجع يقض أصبح الذي الثبح وبين البلدان هذه شعوب
 ، ولساًيا قم؛ طر عن اً كبير اختالفاً تختلف ووسائل بطرق نفوذهم مناطق

 ان طالما الجحيم الى فلتذهب الوطنية وقفاياشم الشعوب هذه مطالب اما
. المناطق هذه ءن بعداً يزأل ال الشبح هذا ان الى مطمئنون

 اتجا كان٥ كل في الشيوءية ان هؤالء يتجاهل ان من لنستغرب واننا

. خصيباً مرتعاً لها تجد حيش الفردي التحكم ذات الفاسدة البيئات الى تترب

 العامل ان هو ، وزسلهم المستعمرون هؤالء عه مىيتعا الذي الشيء ان

نفس باتخاذ وال ع قطا واال انفساد ب.دحة يتحةق ال الغزو هذا لوقف االساسي
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 هذه بحق واءتراف اجتماعة لةعدا بتحةيق وانما ، البالية العقيمة ساليب اا

 على معها التعامل ثم ومن ، شؤونها وادارة نفسها حكم في المستيقظة الشعوب
العادلة. المتبادلة المصالح اساس

 الشعوب حركات اخاد في نفعاً يجد لم الجنود وحشد البوارج ارسال ان

 اتخساذه على تصر وحين الصينية الند في فرنسا عليه اصرت حينما التحررية

 اجله من حاربت حينا المحتوم المصير يغير ولم سلةالبا العربية الجزانر في اليوم
 اليه ستنتهي الذي هو المصير هذا وم^ل ، الحر االندرنيسي الشعب هولندا
. تحله بلد كل في الخرقاء االستعمارية السياسة حتماً

 وال الغموض يشويها ال مدوبة صريحة نطلقه! ان نود البحرين في وهنا
 واما شيوعية ليست حركتنا وان مجقنا مؤمنون قوم باننا ، االبهام يكتنفها

 انتذاضتنا في الفضل يكن م ول ، الكريم الناهض شعبنا اعاق من صادرة هي
 في التحررية الحركة هذه سارت ولقد بعيد او قريب من اجني عنصمر الي

 حياة ذيل في الشعب هذا وحق قضيتها بعدالة االيمان يدفعها السوي طريقها

. وعونه له ال بمشيئة محققبا بد ال وهو ، ا٢ال يصبو كريمة حرة

ادادة ادال طاب حققوا

 الشعب مطالب من للعمل عادل قانون وسن مالللع نقابة تأليف كان

 القضية تحتله ما على تدل والقي ، المسؤولين الى ممثلوه يها تقدم القي الرئيسية
 اعتبر ما اذا غرو وال . االخرى المجتمع قضايا بين بارزة مكانة من العالية
 لها واالعتراف الطيقةال*اماة اذصاف اليتضمن االنا؛ لتلك حل اي ان الشعب

. يقره وال به يرضى ال مبتوز حل هو ؛ الثابتة بجقوقرا

 البالد في العاملة القوى تكتيل مهمة البدء منذ عاتقها على الهيئة اخذت
 العمالة التشكيالت اولى الوجود الى حضرت ان ذلك ثمرة من وكان وتنظيمها

 االيدي جمي.ع يمش-ل الذي ٩ البحراني العمل اتحاد » باسم البالد هذه تاريخ في
العاملة. الوطنية
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 العمال بحق الرسمي واالءتراف العمل قانون اصدار يتم ان المنتظر كان لقد
 تشدد ولكن ، المنصرم الميالدي العام نتهاءا قبل الموحدة ذقابتهم تشكيل في

 ذلك كل االستغاللية نظرهم بوج^سة وتسك^م لينالمدل العمل اصحاب بعض
 في التلكؤ هذا ان . اآلن حتى منه الفراغ وعدم القانون هذا تأخير الى أدى

 لضياع نتيجة وتذمرهم العمال استياء ازدياد الى ادى قد العمل قانون اصدار

 يتعلمق فيا نظرهم وجهة عن للدفاع امامهم المجال اتا-ة وءدمم حقوقكم
 االحتكارية الثسركات تعنت ذلك الى اضيف فاذا . المتزايدة العمل بخالفات

 عليهم االجانب تفضيل الى ولجوها فادح ظلم من الوطنيين العمال به ترهق وما
 التي السيعة اآلفار مدى ادركنا ، لذلك تبعاً البطالة وانتشار ، الوظائف في

. . الوضع معالجة في وتباطئهم المسؤولين تساهل على تترتب

 داشتدا انناء وذلك ١٣٧٥ رجب ٤ المؤرخ اعالنها الحكومة اصدرت لقد
 وتعديل البحرانيين العمال مستوى بتحسين فيه وعدت والذي العمالية، االزمة

 اصاات عن عادلة تعويضات ومنحهم عامه بصفة العمال لصالح العمل شروط
 واالعتراف العال النصاف جذياً تتدخل ان من بدال الحكومة ولكن ، العمل

 بعد اال ، القبيل هذا من شيء تحقيق. على نقدم ان تريد ال انها نجد بجقوق^م
 غير مبدأ وهو ؟! اياهم لين لمدلا العمل اصحاب بوافقة ذلك يحظى ان

 حذظ عن المسؤولة الحكومات واجب، مع يتمشى ا ول ، عادل وغير ، صحيح
 لها اخرى جهة وأية ، العمل اصحاب ان والمعروف . المواطنين مصالح

 طواعية يوافقوا ان يمكن ال ٤ فساده على معين وضع بقاء في خاصة مصلحة

 تجاه التعسفيسة تصرفاتهم من يحد او هم مصالح مع يتعارض شيء تحقيق على

. عليها يحاسبهم من اآلن حتى هناك ليس والتقي العمال

 هامة اجتماعية قضية من المتفرج المحايد موقف الحكومة وقوف فان لذلك

 فانما شي، على دل ان ، العاملة الطبقة لماية تدخلما وعدم ، العمال كقضية
 لرغبات خضوعها وبالتالي ٤ مر اال هذا تنفيذ في جديتها عدم على يدل

. العمل اصحاب واتجاهات
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 تضمن والذي ١٩٥٦ فبراير ٢٣ في المؤرخ بيانهم مؤخرأ الممال اصدر لقد
 ؛ والنقابة العمل بقانون المتعاتة النقاط ن٠ عدد في ذطرهم وجهة عن التعبير
٠) النصافبم فعلت Iفاذ ، الح<ومة الى منه مضاة نسخة سلت وقد

 مطالب تؤبد ، كله البحرين شعب ورائها ومن الوطني أ'دتحبد هيمة ان

 ان على حزيصة دماً ستظل ودي ،اصواتمم الى صوتها وتضم التأييد كل العمال
. المشسروعة بجةوقهم لهم ويعنرف ؛ المال مطالب ب تج!

( ءرقه جيف ان قبل حقه العامل اعحاوا )

( يف ئب حديث )

االخبار
 خالد ، المعلمين نادي ، القومي الثة-افي النادي ، المتبادنة البرفيات نص

المشاري احمد

الكويت

البحرين الوطني تحاداال هيئة

 ية ع بي ط ذتيجة لمكررة ا ةه ما ا وانز ، العربي الوطن في الستعمار ا انبار
 عازاالست ضد بالنضال الراعة ساهتم٠ . المتحرر الشعوز العربي الشعب لتبني

 ألخليج لنهنة خادمة العظيمة وخطوتكم ، بي العر ل النض وحدة على يدل مضب

 ل"ئيأ١و بالتكاتف الراع لمئل١ وضربم البطولة فيم نحيي . ومجده ، العربي
 لشعب ل نفا ءاش العربية االمة وحدة عاشت معاً نهتف و نهنشكم . ة بر المش و

. مستقلة حرة بية إلعو االمة شت عأ ، تعمارالس ا ضد ، العربي

الةومي الثقافي النادي
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الكويت - القومي الثةافي النادي
 للمضي ؛ البحرين لشعب المشجع البالغ واثرها الكبير صداها ابرقيتكم كان

 العربي الوطن من الجزء هذا وتحرير ، المشترك العربي النضال مجال في قدماً
 البحرين شعب ان . البغيضة االقطاءية وبقايا االننار برائن من االكبر
 كا ؛ الشقيق الكويت شب طليعته-ا في و ، بي ع ال العالم شعوب بتاييد ليعتز

 الله واستة الشاملة وحدته العربي للعالم فيه تتحقق الذي اليوم الى ليتطلع انه

 يواصل ان ونرجو ، الشكر اجمل رم نشك . واحدة بية ء. راية تحت الكامل
٠ ومية الة العرب اماني اتحة^ق المثمرة الصادقة جدودح القرمي إلثةفي التادي

. الشايق الكويت شسب نضال وعاش ، العربية االمة عاشت
الوطني االتحاد هيئة

البصرة

ين البحو - التنفيذية ة٨لهي ا رئيس

. موفتين دهتم ، المبين الفوز هذا على نهنئكم

المشاري احمد لدأ خ

الجواب
الصرة - المشاري احمد خالد
 اً ار—انص اس حفظكم ، البحرين نفوسشعب في االث عظي لبرقيتكم كان

. والعروبة ية للحر

الوطني االتحاد هيئة
الكويت

الكويت - وطفي ال االتحاد
 للحرية انتصار ، واالقطاع إالستدار على الرائع البحراني الشعب انتصار

 البحراني ألشعب وحدة عاشت ؛ لنا وانتصار لي الع: الخليج في والديتراطية

. ألعربية للشعوب المشترك الكذاح عش ، الشقيق

بالكويت المعلين نادي
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الجواب
بالكويت المعلمين فادي

 البحرين شعب غمر لقد ، الفياض بي العر والشعور الدافعة الحرية فيم نحي
 والكفاح للجاد انصاراً عشتم برقيتكم، على اطالعه عند واجالل اكبار موجة

العرب. وحدة عاشت ، ية للحر ونبراساً ، حراً الثقيق الكويت شعب وعاش

 — الويط حتاداال هيئة -

األخبار

 لتشييد تعارنية جعية انثاء مشروع البحراي العمل اتحاد يدرس — ١

 تتوفر بجيث ، ها يمتلكون التي الحالية العمال بيوت وتحسين للعمال سكنية بيوت
. والصحة الراحة وسائل فيها

 اذاعة صورة ي الحومة قبل من مفتعل بنشاط االسبوع هذا حفل — ٢
 جاء ما ذلك الى يضاف ، والتاريخ داء ال ا من مغنلة ت نشرا وتوزيع بيافات

 التي المناورات هذه من الغاية ما نتساءل ونحن ، االخيرة الرسمية نشرتها في

 فيالوقت ٤ العيون في ماد الر لذز ساة ف( محاولة على تدل فانما شيء على دلت ان

 من التخلص جهسدهم ويحاولون الشمب مطالب المسؤولون فيه يتجاهل الذي
 بمذكرات تقدمت قد والهيئة . الالزمة التعاونية بالروح عليه اتفق ما تنفيذ

 البياات هذه على الوافي الرد -ا 7في ، البالد حام مع رسائل عدة وتبادلت
. القادم بيانها في الكري الشعب على وستنشرها

 وقد . االدارة مجلس تنتخاباا اجراء في البحراني العمل اتحاد بدأ - ٣

 ارن العال جميع من رجو ت والهيئة بالفعل عملها االنتخابات لجنة باشرت
 يستطيع حتى ، صحيحة بصرزة مهمتها الدا، االنتخابات لجنة مع يتعاونرا

 العمال ثقة على معتمداً الواسعة براجه ومجقق نشاط يزاول ان الجديد المجلس

. وتأييدهم فيه
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(٢) رقم بيان

: االحرار اطرن اش اط

 وتجنيد القوى تكتيل تستوجب دقيقة مرحلة اآلن الشعبية حركتنا تجتاز

 للحياة االساسية القوات استكمال اجل من للعمل البالد في لخلصة ا الدناصر جيع

. المناضل شعبنا ينشدها التي الكريمة

 وخاصة الوهن اليه يتطرق ال ونضاالً متواصالً بذآل تتطلب المرحلة هذه ان

 وتدريبها الجماهير قيادة في االكبر العبء عليها يقع التي الواعية الفئة قبل من
. الفعلية كة المشار طربق عن الكفاح اساليب على

 ارن نود ونحن ، وتراخ ببطء تسير حركتنا ان لمواطنينا لبعض يبدو قد
 وآن ، مضى قد المخطط وكشف االعمال ارتجال وقت ان المواطنين لهؤالء نؤكد

 عليها أالقدام نزمع التي الخطوات جميع بروية ندرس وان بصمت نعمل ان لنا
 بالغ بين الفترات تطول قد ولهذا . فعالة ايجابية نتائج على الحصول نضمن لي

 وانما حركتنا الى تسرب قد الفتور ان قطعاً يعفي ال هذا ولكن وآخر بيان او

. المرسومة الغاية الى بقضيتنا للسير نهار ليل نعمل نحن

 وبين هينتكم بين المتبادلة كرات لمذوا الرسائل بنشر ك وعدنا قد كنا ، وبعد

 هذا في عليم فننشرها العهد بهذا نفي نحن وها البالد ك حا العظمة صاحب
 والله . العادلة قضيتكم تجتازها التي لمراحلا يجميع تام علم على لتكونوا البيان

فيق. التو لي و

الوطني االتحاد هينة

( ١٣) لمغفى الى البحرين من ١٩٣



الوطفي االتحاد هيئة

البحرين

٠٩٥ /:٣/٢٧: التاريخ

 ‘المعظم البحرين حاكم الخليفة مد بن سلمان الشيخ العظمة صاحب حضرة

، واجالال تحية

 تم ان بعد ة ٠ك !لمذ بهذه لعظمتكم تتقدم ان لوطنيا تحاداال هيئسة يسر

 تعاونها ان االمل وطيد ولها عظمتكم، حكومة قبا من رسميا يها االعتراف
 ء الهدو واشاعة العزيزة بالدا في اوضاع ل إصالح نحو قدما المضي السلطاتعلى

 بين السائدين الجفاءو التوتر هذا على النهائي والقفاء المواطنين بين والطمأنينة
. والحكومة الشعب

 ية الك كلمتكم في جاء ما على واعتاداً ، متك عظ من لمسناه ما ضوء على اننا

 استعداد من ابديتمود وما بكم اجتاعهم حين الميئة هذد لممنلي وجهتموها التي

 لعظمتكم نتقدم ، تحقيقها الشعب ينتظر التي لعامة باالصالحات للقيام عظمتكم
. ه وآمال شعبكم ورغبات تتمشى ك وتصديقبا اآلتية النقاض مناقشة طالبين

االداري المجلس

 به االخذ تقرر الذي للمبدأ طبقاً المجلس هذا يشكل ان نتوخى كنا : اوأل

 المبدأ وهو ، والصحة المعارف كمجلسي االخرى المجالسر تشكيل في
 نتوقع. كنا لم خالفاًتشكيلهجاء إن غير فيبا، الشعب بتمثيل القاضي
 من وتكراراً ازاً مر السابق في لحكومة ب ت م التي للتجازب ونظراً

 وما ، القاعدة بهذه االخذ دون إللجان من عدد تشكيل محاولتها

 ، معبا الناس تعاون لعدم نتيجة ، مهمتها اداء في اخناق من القته
 المجلس هذا تشكيل في العظمة صاحب ي لنضر يعاد ان نقترح فاننا

. اجلها من انشىء التي أالغراض يحقق حتى
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 بعض اشراك ، المجلس هذا . تشكيل على نأخذها التي االمور من ان : ثانياً

 أن حقه من ان على صالحياته الئحة تنص بينا ، فيه الدوائررؤساء
 من شأدن اي في لمناقشته مركزه كان مها موظف اي يستدعي

 لذين ا "دوائر ساء رؤ مع قشةلمناا سيتولى ادا فمن . دائرته شؤون

 منأقشة ,لتوى ان ما دائرة لرئيس يجوز كيف ثم ؟ المجلس هذا يضمهم

 دائرة أية رئيس يتولى ان يجوز كيف وكذلك ؟ اخرى ئرة دا رئيس

. ندد دائرته موظفي يرفعيا؛دد قد شكوى إي في اانظر

 ان اد ؛ لمجلس ا هذا في العضوية ة فتر ستنتهي مق الحكومة تحدد لم : ثالثا
. فيه ة العضوي مدة تحديد مجلس اي تشكيل عند لمتبع ا

 والصحة المعارف دائرتي من موظف اي دعوة لهذاانجلس يصح كيف : رابعًا
 استقالالً مجلسمستقل الدائرتين من علىكل ف يشر الذي الوقت في

كامآل؟ ياً وما أدارياً

املعارف جلس

تشكيا جخصوص ول اال ربيع ١٢ بتاريخ الصادر عظمتكم العالن كن

 ذلك عن ' عبرو وقد ، اطنين المو جميع س نفو في طيباً صدى وغيرها لس المجا

 يترقبون الميع وكان ؛ رف ف’ جلس ات انتخاب في االشتراك على الكبير باقبافم

 الشعب بين المنشود للتعاون طيبة كبداية صبر بفارغ المجلس هذا اهمال بدء

 سباب لال رغبته مع متمثة غير جاءت لحكومة ت تعمنا ولكن ، والحكومة

اتاب:

 هذ في انعضوية تكون ان ألمذكوز أالعالن انلمتفقعليهحسب : اوأل

. ستة من ا بدل اءناء سبعة الحكومة عينت بسن مناصفة لمجلسا

 ومعنى ،للمجلس رئيس تعيين الى االتفاق في اشارة هناك تكن لم : ثانياً
الداخلة. ثحته ال رضع حس:ا نفسد للمحلس سترك إالم هذما !ن ذلك ١٠ م٠ س٠ نل س أر ٧

 موظف اي ترشيح عدم االنتخابات اجراء قبل الحكومة اشترطت : ثالثاً
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 موظفيهسا بعض عينت بي:ا ، ه وغير المجلس هذا لعنسوية حكومي
. الحكومة اشترطته الذي للهبدأ مخالف وهذا المعارف مجلس في

 لمجل االنتخابات في شخصلميفز لحكومة بينمنعينتهم من : رابعا

 في يسقط من ان ألمتحضر العالم بلدان في عليه المتعارف بينا ؛ المعارف

. نفسه المجلس في تعيينه يجوز ال ما مجلس انتخابات

 نسجام اال فيه يتوفر ان يجب عام I مرفق الدارة يشكل مجلس ي ! ان : خامسا
 وان ، اجلبا من اوجد التي االغران ليحقق ، !عضائه بين والتعاون

 . بل متضاربتين كتلتين اساس على ال والمعينون المنتخبون يعمل

 من بين من كن .وال العا. الصالح فرضها متاسكة منسجمة كوحدة
 االنسجام روح تنقصه انه عنه معروف شخص الحكومة عينتهم

 رجب بن الرسول عبد الحاج بن حسن به ونعني اآلخرين مع والتعاون
. تعيينه امر في النظر اعادة عضمتحم من نرجو لهذا

 التي النقط هذه تعيروا أن عظمتك. من نلتمس فأننا تقدم ما على وبناء

 س المجا من ه وغير المجل يسير ان يمكن حتى لبالغةا عنايتكم اعاله اوضحناها

. أنمنشود الهدف نحو سبيلمها في االخرى

: الصحافة

 لجنة يدي ين من موادها انتمر ألذييحتمعليها لحاض بوضعها الصحافة ان

 عاجزة نفسها تجد الصحافة هذه ، عظمتكم حكومة قبل من المعينة الرقابة

. اجلها من انشئت التي النبيلة المهمة تؤدي أن عن

 عضمتكم ان نعتقد ال لىحدا داموا مراقبة في كثيرا تتعسف الرقابة لجنة ان

 فة الصحا وقانون تتعارض الرقابة هذه اجراء!ت وان كا ، يقره او به يسمح
 احذى ان وهو بسيطاً مثالً لعظمتكم لنسوق واننا ، ألحكومة اصدرته الذي

 فمنعتها ، مغلوطة عملياته جاءت للحاب كتيباً تنتقذ ان ارادت الصحف

 ال بم حكومية ادارة اية ترجيه و I لنقد تسمح ال نها ا كا ، ذلك نشر من قابة ال
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 نبرهن ان نستطيع مما الكثير الشيء األمثلة من ولدينا هذا . العام لح والغا يتفق

 من نلتمس فاننا لهذا . معقولة مبررات اية دون من الرقابة تعسف شدة على به
 الصحافة قانون حدود ي الالزمة بالحرية الصحافة تتمتع بجيث الغاءها عظمتكم

 راجباتها تنظم ان الى الماضية السنة في عظمتكم حكومة اصدرته الذي

. لمطلوبةا البالد نينةوا وضعه حين القانوني الخبير قبل من ماتهاوالتزا

منالخارج: شرطة

 ترددت التي لالشاعات الحكومة تكذيب عظيم بارتياح الشعب تلقى لقد

 اعالن عضمتكم حكومة تصدر ن ! لنأمل واننا العراق من شرطة جلب حول

 نرجو اننا ك ٤ جنسياتهم ت كن مهما الخارج من شرطة جلب عدم يؤكد صريحا
 آلن ا المستخدمين االجانب الشرطة ل دا الستب الحكومة تسعى ان الوقت نفس في
 نيةلميزاا ارهاق عدم منها متعددة، ألسباب اطنن المو من بغيرهم الشرطة جهاز في

 في البتة العادة تجر انهم ٢٤ البالد ابناء من المتعطلين وتشغيل باهظة بمصاريف
 جهاز في اجانب شرطة ن الباذا هذه حكومات تستخدم ان المتحضر العالم بلدان
 مواطن لوا االجنبي الشرطي ين ث واحتك نفور من يحدث لماقد تتالفيا امنها

. ٩ه٦مارس ١١ يوء لمنامة بلدية أمام حدث ٢ الطباع واختالف العادات لتباين

 نرجود ما وكا لالمور عضمتكم تصريف فيحسن االمل هذاولناوطيد

 اطال ، الميمون وعهذك عظمتكم ظ في ورغباته شعبك. نياما تتحقق ان هو
. البالد هذد البناء ذخراً وجعلكم عضمتكم عمر اش

المخلصون

توإقسع
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الوط التحاد هينة

البحرين

١٩٥٦/٣/س٢٧التاريخ
؛ ١ درع

 املعظم، البحرين حام اخلليفة حد بن ملمان الشيخ العمظة صاحب حرضة

،واجالال حتية

 في استياءعام من لمحناه ما على بناء لىعظمتكم سالةالر نرفعهذه اننا

 بن حميد قضيتي في الحكومة اتخذته الذي اء م ال بخصوص ذلك و الناس نفوس

 هسذا ان اذ بحقها، اصدرته الذي لحكموا العال عبد علي حاج بن وعمد صباح

 ٥٦/٣/١٦ في الصادر ٥٦/١٦ رقم إلحكومة اعالن نصعليه لما مخالف االجراء

 بين حدثت التي الحوادث في التحقيق تتولى بان يقفي لذيوا ٧٥/٨/٤ الموافق

 ، قبل من اعالن صدر خاحسة لجنة - ١٩٥٦ . زسما ساً, من عشر ، والسادس الشاني

. هنشحكيل، لحكومة ا

 هناك كان اذا ذة للمحا شخص اي تقديم في الحكومة حق نعارض ال اننا
 على اوالً منصب اعتراضنا ولكن . مجراه العدل يأخذ وان ، لذلك يدعو سبب

 ان حيث اعاله كورةلمذا اللجنة اختصاص نطاق في تدخالن الحادنتين هاتين ان

. االعالن في عليها الفترة!لمنصص خالل في وقع قد منها ال

 انشرطة قومندان اشراك فهو ، الناس استياء اذن الذي الثاني المر ا أما

 'ن ■ ه تونيه اثناء الحوادث جزت الذي ، يف بلكر تشارلس » المستر السابق
 منصبه مجكم طة الشر قومنذان ارن اذ ، الشخصين هذين كمة محا في ، لمنصبا

 في من اا رجال تدرفات في ، ة مباش غير و ة مباشر بصوزة سواء مسؤول

 امام الشعب على الشرطة قبل مز النار اطالق حادة اثرتم! التي الحوادث جيع
 لشخص القضائي والضمير القانون يجيز فكيف ،١٩٥٦ مارس ١١ يوم البلدية بناية

: بالذات القضية تلك في القضاء مبمة يتولى أن معينة بقضية صلة له
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 مك. إهم القضيتين هاتين تعيروش ان العظمة صاحب ي االمل وطيد لنا و هذا

. الطبيعي مجرإهما تأخذا لك التحقق لجنة الى باحالتها

خليفه ل آ حمد بن سلمان

البحرين حام

١٩٥٦ ايريل ٢ - ١٣٧٥ شعبان ٢١ التاريخ

١٣٧٥١٤٣٦ الرقم

٠ املحرتمني الويط االحتاد هينة الكرام االفاضل ات حرض

، وبراكته اله ورحة عليمك السالم بعد

 دى تحضروال ان نفيدكم وعليه٥٦/٣/٢٧ كتابكملمؤزخ وصلنا

 الثالثء يرم حسباح من أفرنجية العاشرة اطاعة في البحرين باب في االداري . الجلم
 التي بالنقاص يختص في ١٩•٦ ابريل ٣ - ١٣٧٥ شعبان . ٢ الموافق ( غداً إ

. المذكور كتابكم في قدمتموها

. ٠والسال لزم ما هذا
خليفة آل مد ن مسان

الوطني االتحاد هيئة

البحرين

١٩ء٦-٣العدمد
١٩٥٦/٤/٣ التاريخ

 ، املعظم البحرين حام خليفة محد بن سملان الشيخ العمظة صاحب حرضة

: واجالأل سالمًا

 ١٣٧٥ شعبان ٢١ في المؤزخ ١٣٧٥ ١٤٣٦ رق. كتابعظمتكم تلقينا
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 االداري المجلس تشكيل ان نفيدعظمتكم عليه وجواباً ١٩٥٦ ابريل ٢ الموافق
 ، نمشلهسا التي الشعب لرغبة مغايراً جاء االخيرة مذكرتنا في واوضحناه سبق كا

 ، عظمتكم افرته الذي للمبدأ ومخالفاً ذاً دا بتحقيقها ملزهين نفسنا ا ونرى

 ذلك الى يضاف ، البالد شئون الدارة تشكل التي المجالس في الشعب باشراك
 كرتنا مذ في اثرفاها التي النقاط اولى هو لمجلسا هذا تشكيل على االعتراض ان

. التشكيل هذا صحة عدم على االدلة سقنا وقد اليها المشار

 ، المذكور بالمجلس االجتماع عن العظمة صاحب يا نعتذر فانغا لهذا
 من التي المرضية الحلول الى للوصول تصم بعظم لالجتمع دائماً استعدادنا ونبدي

 جواب ننتظر نزل وال . والحكومة الشعب بين المثمر التعاون تحقق ان شأنها

. ١٩٥٦/٣/٢٧ المؤزخة مذكرتنا على عظمتكم

. التقدير وعظيم التحية .فائق بقبول وتفضلوا هذا

المخلصون

واف.

البحرين حاكم ديوان

١٣٧٥/١٤٧٦الرقم

 ١٣٧٥ شعبان ٢٨ التاريخ

١٩٥٦ ابريل ٩ الموافق

املحرتمني الوطين االحتاد ميئة اعضاء االفاضل حرضات

: التحية بعد

 بالمجلس يتعاق بما ٥٦/٤/٣ بتاريخ •٦ - ٣ زق. كتابكم الى اشارة

: نفيدكم االداري
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 اثرها على تم لقي السسيختلفعنا اساستشكيلهذاالمجلس ان : اوأل
 والصحة التعليم ان . والمعارف الصحة مجلس تشكبل على الموافقة
 ارن رأينا وقد مباشرة الجهور تمس القي االمور من البلدية وشؤون

 في رغبة المجالس تلك سياسة تسيير وضع مهمة في الوطن ابناء شرك
. والشعب الحكومة بين التعاون روح ,, خلق

 لحكومي لجهاز ان : لتالية لالعتبارات المجلسجاء انتشكيلهذا ٠ ثانياً
 يتوسع اخذ تنفيذها يجري التي االصالحية والحركة البالد لشد نتيجة

 عمالها لتنسيق نفسه الجهاز من مجلس يشكل ان ومنالطبيعي ويتشعب
 التي االس على المجلس هذا نشكل ان ارتأينا لذلك وصالحياته

 حسب المجلس هذا ان اال. لسس سلطتنا امتداد اال هو وما عنها اعلنا

 ببحث يقوم حتى الحكومي الجهاز عن ينبثق ان يجب تشكيله مراسيم
 عدة من مؤلفاً مجلساً يكون ان رني وقد مم نقره ما وتنفيذ له مانقدمه
 اكثر وآراؤه اعم فائدته تكون الجهازحق ذلك من اشخاص

. وتمعناً عمقاً

 تمثل الشعبافراد قبل من هينات لتأليف السماح انناوافقناعلى : ثالثا
 هذا تشكيل الى عمدا لذلك للحكومة احاتبا اقتر وتقدم مصالحها

. فيها للنظر لنا ورفعها ودراستها االقتراحات تلك الستالم الجهاز

 على وافقنا وقد البالد مستوى لرفع اصالحي برامج على قادمون اننا : رابعا
 الوقت في رأينا كاننا لنا قدمت الفي االصالحية النقاط من كثير

 هذا ومنها البرفامج ذلك لتنفيذ المالذة الخطوات تتخذ ان نفسه
 بين متبادل تعاون الى يحتاج االصالحي البرامج هذا ان . المجلس

 مع التام للتعاون استعدادم تظهروا ان فيجب وابناءالبالد الحكومة

 االداري بالمجلس لالجتماع رفضكم ان نرى فاننا وعليه ،الحكومة
 والتي الالزمسة التعاونية وروح تتمشى ال آنفاً ذكرة ك يثلنا الذي

. االخير كتابكم في اليها اشرتم
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 االول ربيع ١ ' بتاريخ الصادر الرسمي اعالننا في سابقاً ذكرا كما : خامساً

 امور تسيير في التام باستقاللهما سيتمتعان والصحة المعارف مجلسي عن
. االعالن ذلك علبها نص التي الحدود في الدائرتين تلك

وبركاته الن ورحمة والسالمعليكم هذا

خليفة آل حمد بن سامان

الوطني االتحاد هيثة

البحرين
١٩٥٦/٤/١٥: التاريخ

 المعظم البحرين حالم الخليفة حمد بن سلمان الشيخ السر العظمة صاحب حضرة

، وسالماً تحية

 ١٣٧٥ شعبان ٢٨ في المؤرخ ١٣٧٥/١٤٧٦ رفم صكتابكم على جواباً
 التالية المالحظات عظمتكم الى نرفع بان نتشمرف ، ١٩٥٦ ابريل ٩ الموافق

: فيه ورد ما حول

 واختالفه المجلس عليه شكل الذي االساس عن ذكرم ما مخصوص : اوال

 نجد ال فاننا ٤ االخرى المجالس لتشكيل وضعت التي االسس عن
 شرةالمبا صلته االختالف هذا منشأ كن اذا ، االختالف لهذا مبرراً

 الشعب بمصلحة مساساً كثر ا لمجلسا هذا الن وذلك ، الشعب بصالح
 اذا اما . تشكيله مرسوم في جاء ما على بناء االخرى المجالس من

 ك الحكومي الجهاز لتنسيق مجتة ادارية لمجلسا هذا من الغاية كانت
 طلب ونستغرب ، لكعب مباشرة صلة اية نرى ال فاننا ، ذكرتم

 وهو الشعب شؤون صيم من امور وبجث به باالجماع لنا عظمتكم
. نقضاً او ابراماً حبالها يملك ال
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 الفي هي تنفيذها يجري التي االصالحية والحركة البالد تقدم ان ذكرنم : ثانيا
 ال حقيقي اصالح اي ان فرى ونحن المجلس هذا يشكل ان اقتضت
 مباشرة الشعب اشراك وهو ا ا ، واحد طريق عن ا ال يأتي ان يمكن

 في البلدان جميع سلكته الذي الطريق هو وهذا ، شنونه ادارة في
 هذا اتباع عن االنصراف الى يدعو الذي فما . االصالحية حركاتها

؛ القويم االصالحي( المبدأ

 الجهاز في الديقراطية الروح ادخال الى تهدف الشعب حركة ارن

 التي ، البرلمانية الحياء الى للتدرج مبدئية كخطوة ، للبالد االداري
 بفتقر الحالي االداري الجهاز وان خصوصاً ، الكريم شعبكم ينشدها

 مجرد النه المجلس هذا على اعتراضنا جاء لذلك و . وح ال هذه لمثل
 تلك عن البعد كل لبعده صالحه عدم التجارب اثبتت لنظام تعقيد
. الديمقراطية الروح

 تنفيذية سلطة يملك ال انه على نص المجلس هذا تشكيل مرسوم ان بما : ثالثأ

 االداة على تهيمن التي الفردية للسلطة مرؤوسين اعضائه معظم ان وبما

 طيعة اداة اال ليسوا انهم عنهم عرف ما ذلك الى مضافاً ، الحكومية

 طيلة عنهم يعرف ولم ٤ سهوذرا من البالد ضجت فاسدة سياسة تنفيذ في

 فاننا . الشعب هذا مصلحة في مشروع اي انجزا نهم ا خدمتهم مدة

 منخير المجلس هذا مثل من ينتج ان يمكن ما ادراك عاجزونعن

. للشعب

 ذكرتم هو ينا لسلطتكم امتداد اال ماهو المجلس انهذا ذكرتم : رابعأ
 تقدم التي المقترحات يرفع أن يستطيع وقلما ، للتنفيذ سلطة يلك ال

 الحكومة ان نعتقد تعقيد هذا وفي ، لعظمتكم الشعبية لهيثات ا من له

 مقترحاته يرفع ان — الشعب — استطاعته وفي٤ عنه غنى في والشعب
 دام وما يثلكم الجل هذا ان وذكرتم ، لعظمتكم رأساً ومطالبه

. لعظمتكم ممثال يكون ؛ن يصح فال لتنفيذا سلطة يلك ال
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 تشكيل على اوردناها التي المآخذ بقية الى نظرعظمتكم ونلفت هذا : خامسا

 اليها تشيروا لم والقي ٥٦/٣/٢٧ المؤرخة مذكرتنا في المجلس هذا
. الكريم جوابكم في

 الذي للتعاون اشارة عظمتكم كتاب من الرابعة الفقرة في جاء لقد : مادمسا
 صميم من ذلك الى لنتوق واننا ، والحكومة الشعب بين تنشدونه
 ببعد مقروناً االستعداد نفس الحكومة تظهر ان ونرجو ، افئدتنا
. الكريم شعبكم يستهدفه ما وتحقيق االمور معالجة في النظر

 ٥٦/٣/٢٧ املؤرخة مذكرتنا عىل عمظتمك اجابة ننتظر زلنا ال وحنن مذا
. العاجلة شعبمك مطالب بعض واملتضمنة

 ، االحترام وخالس التحية ازكى بقبول العظمة صاحب يا وتفضلوا

 المخلصون

تواقيع

(٣) رقم بيان

 على معهم نلتفي وفيه االحرار مواطنينا الى نقدمه الثالث بياننا هو هذا
 ملؤها بروح ومشكالتنا نشاج'ا يها نعالج ان اعتدا التي الصراحة من صعيد

 نضاله في المضي على الشعب هذا بقدرة الراسخة والثقة حركتنا بانتصار التفاؤل
. حياته مقومات استكمال اجل من المقدس

الوطين االحتاد مينة

١٣٧٥ القعدة ذي ٢٨ في تحريراً

١٩٥٦ يوليو ٦ الموافقى
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المفاوضات قصة

 المروع حقه ينال ان على واصراره حركته حول الشعب اللتفاف كان
 التي المشهورة ومواقفه ، الواعية الشعوب من بغيره اسوة بالده امور تسيير في

 تحاداال بهينة االعتراف الى المسؤولين اضطر كبير اثر عديدة مناسبات في وقفها

. ورغباته اتجاهاته عن ومعبرة للشعب مثلة انها على الوطني

 البحرين بثعب اعتراف االمر واقع في هو بالهينة االعتراف ان نفهم كنا وقد
 االداة توجيه في اشراكاًفعلياً هذاالشعب اشراك عليه يترتب االمرالذي
. الحيوية ومصالحه اموره يجميع مباشراً اتصاآل تتصل التي الحكومية

 ، البسالد حام الى عديدة بذكرات تقدمنا االساس هذا وعلى المفهوم وباال
 كمرحلة االداري المجلس في الشعب تمثيل رأسها وعلى الساعة قضايا فيبا تناولنا

 التي التخبط حالة من للخروج وكحل سليم ديمقراطي حكم الى التدرج نحو اولية
االنفرادية. االرتجالية الحكومة !عمالعليها تسير

 حول مفاوضات في الدخول الى المسؤولين دعوة قبلنا ايضاً المفهوم وبهذا
 تعاونية روحاً خاللها ابدينا ، متتالية اجتماعات اربعة حفرنا وقد القضايا تلك

 يساتى قطيعاً الشعب في ترى التي القديمة العقلية بذات ووجهنا اننا غير ، واقعية

 في حتى حقوقه ابسط عليه وتنكر ، واختيار منه ارادة غير على مصيره الى
 استشارية اداة اال هو ما الذي ، االداري كالمجلسمجلس في تام غير تمثيل تنفيذ

 فيه يطمع الذي الوقت في تنفيذية سلطة اية لها وليست الصالحيات محدودة

. تشريعي مجلس في يمشل ان الشعب

 الحكومة استهدفته ما كل ان ، المفاوضات سير من بوضوح لنا ظهر لقد
 حول بشأنها اتفق ان سبق بامور تتعلق تسوية قبول الى جرا محاولة هو ، منها

 ان وفاتها ! كبير بأمر له اعترفت اها الشعب لتوهم ، والصحة المعارف مجلسي
 والتالمحا هذه مثل ادراك من تمكنانه واليقظة الوعي من درجة على الشعب
 من فرغ قد والصحة المعارف جلسي قضية ان للجميع المعروف ان اذ . الفاشلة
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 اكتوبر شهر في بشأنهما عليه اتهق ما المسؤولينتنفيذ واجب من وكان امرها،
 هذين اعضاء دعا مما المجلسين وجهي في العقبات وضعوا انهم لوال ، الماضي

. حضورهما عن االمتناع الى المجلسين

 قد الحكومية االداة يوجه مجلس في الشعب تمثيل ان المسؤولون وليعلمهذا

 ذلك اقرار من لهم مفر فال ، لبالده مخلص كل وهدف مواطن كل عقيدة اصبح
 في صادقة رغبة ويرغبون ، وهمياً ال واقعياً اصالحاً بستهدفون حقيقة كانوا ان

 للمواطنين يؤمن بمستقبل الثقة الى الحاضر وشكوى الماضي ريبة الشعب تبارح ان

 نضج من شعبنا بلغه ما بلغ شعب لكلم بديهي حق وهذا ، كريمة حياة جمبعاً

.واجتماعي سياسي ووعي

 ، الحبيب البلد هذا على الوهاجة الوضاءة اشعته ارسل قد الفجر نور ان
 تمتد ان اعتادت التي البغيضة االيدي تلك يمكن لن واعياً يقظاً اصبح والشعب

 السقيم التفكير ان كا ، اهدافه بلوغ عن تثنيه او وحدته من تنال ان الظالم في

 في والسائرين ، اتباعهم من ولمته سداه مجلس توكيل المسؤولين على املى الذي
 يشرف مجلس في ، الشعب امام الصحيح التمثيل باب لسد فاشلة محاولة ٤ ركابهم

 تمثيله مبدأ الشعب هذا عليه. ض ف ان بعد ، الداخلية بالده شؤون جميع على

 باالعتراف لمسؤولينا لننصح واننا احد على ينطلي ال ، مرافقها من مرفقين في

.المحتوم بالواقع

 المفاوضات جلسات ي دار عما واضحة للمواطنينصورة نرسم ولي هذا

 الشعب على بها تموه ان الحكومة حاولت التي الصورة عن تختلف بالتأكيد وهي
 سنتناول فاننا ، المفاوضات هذه عن شرته فيا حقيقتها علىغير االمور وتبرز

. المفاوضات هذه جلسات في مادار بايجاز يلي فيما

 على يصر م الحا ان ووجدفا المفاوضات من االولى الجلسة حضرنا حين — ١
 شعبه رغبة متجاهآل ! المفاوضات هذه ( بلكريف شارلس ) مسذشاره حضور

 حضوره على اعتراضنا سجلنا ، حاالً منصبه من تشارالمس هذا اعفاء االجاعيةفي
. بتنفيذها لزمين٠ وابداً دائماً انفسنا نجد التي الرغبة هذه مؤكدين
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. والصحة المعارف مجلسا — ٢

 سبق ما بتنفيذ المسؤولين مطالبتنا هو المجلسين هذين حول دار ما كل ان
 اي بشأنها نتناول م ول ، ١٣٧٥ الثاني ربيع ١١ بتاريخ واياهم عليه اتفقنا وان

 تنص كا البحث فيد يكون ان ر تقر الذي التعيينات موضوع عدا جديد امر

االولى(. الجلسة محضر من الثانية الفقرة من ج ) المادة عليه

: قة الصحا - ٣

 حق التعبير حرية الن صحافتنا كاهل عن البغيضة الرقابة برفع طالبنا لقد
 . االنسان لحقوق الدولية الموائيق وتقره واالنسانية الساوية الشرائع تؤيده

 الرجعي الحالي الصحافة قانون من بدال سليم عادل قانرن بسن ايضاً بناوطال

 . االكمل الوجه على رسالتها اداء من صحافتنا تمكين ذلك من مستهدفين الجائر
 خرة صحافة طريق عن شؤونهم مختاف معالجة جميعاً للمواطنين المجال واتاحة

. شؤوننا ينظم عادل قانون ظل في

 الرن االولى الجلسة محضر على التصديق رفضنا باننا الحكومة ادعاء عن اما

 اةالمحا من نوعاً للهيئة نطلب والننا بالغانا سيشمل الحالية الصحافة قانون
! ! ! الرثاء يشير باطل فادعاء واالنظمة للقوانين بالنسبة

 لاالحوا من حال باي يكن لم اليه المشار لمحضر ا على التصديق رفضنا ان
 حاكتها التي مؤامرتها الحباط جاء انما ، هذا الحكومة ادعاء الى صلة باي يمت

 بال تشغل التي القضايا هذه . للبحث اثراها التي القضايا تجزئة الى جرنا بقصد
 تعبداً تشمل ال اتفاقية على التصديق والن ، وخطورتها الهميتها جميعاً المواطنين

 ؛ ترتكبها التي الماقات هذه لمثل تكرارها بعدم الحكومة جانب من مرضياً

 وعدم * استهتار بكل عليهم النار واطالق ، الشوارع في االبرياء دماء سفك من
 ثم ( االعمال هذه مثل على تب تتر التي ة بير اكل ية للمسؤرل مباالة او تقدير

 ادارة في صحيحاً تمثيال تمثيله عدم على واصرارها الشعب هذا كيان تجاهلها
 بطريقة كتب محضر على التوقيع رفض الى ا دعاف هذا كل ، الداخلية بالده شؤون
 التي القضابا هذه تجزئة شأنها من اتفاقية كبير حد الى ويشبه . مقتضبة مبتورة
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 اساسها على قبلنا الي االسس مع كتابته طريقة وتتعارض ، نا مذكرات في اثراها
 تدوين طريقة على فيها نحتج مذكرة للسؤولين رفعنا فعت: و .التفاوض مبدأ

 ما كل فيها يدون صحيحة بطريقة تكتب بان وطالبنا ،الجلسات هذه محاضر
 يستطيع قدير كاتب على الحصول الحكومة على تعذر ما فاذا .بجث من يدور
 غايتبا الى وضاتالمفا تصل وحين لها قيمة ال المحاضر هذه فان ،ذلك تدوين
.عليه االتفاق يتم ما نوقع ان يمكننا

 حين نحن .الحالي الصحافة قانون من وبياناتنا بالغاتنا استثناء امر بقي
 استثناءات على الحصول نستهدف نكن لم الجائر هذاالقانون بتعديلطالبنا
 رهو استهدفنااقرارمبدأسليم بل كايدعون واالنظمة للقوانين بالنسبة خاصة

 شعباً تمشل هثنا وان خصوصاً ،الهيئات بياذات تشمل ال الصحافة قوانين ان
 مضافاً .الحقى يهذا لىاو لهينة ا فان تشاء ما تنشر ان للحكومة حق فاذا باسره

 قائمة كنت حين البغيضة قابةللر تخضع تكن بالغاتناوبياناتنالم ان ذلك الى
 هذه رفعت ان بعد القانزن لهذا تخفع فكيف شعبنا من التعبير حرية تغتصب

؟ الرقابة

 وةد ،المطلوب القانرن يسن ريع الحالي للقانون تعديالً وضعنا وهكذا
 .بيس المستر يزعم ا6 قوانين عدة من ال اللبناني القانون من التعديالت اقتبسنا

 بيس المستر ان نعتقد ال ،القانون في جهابذة رجال وضعه الذي القانون هذا

 طالبنا هذااالساس وعلى ،العلمية درجاتهم في يطعن ان له مركزيسمح في
 الدكتور القانوني الخبير على تعرضه حافةللص شامال قانوناً تضع لجنة بتشكيل

 لقانونية التعديالت ويقترح فيه رأيه ليبدي حضوره حين إلسنهوري الرزاق عبد

.الالزمة

االداري اجللس - ٤

 لي ؛فيه الشعب يمثل بان طالبنا االداري لمجلرا لبحث عرضنا حين
 يوجه مجلس في الشعب تمثيل وألن ،التوتر لحالة ومزيلة فعالة نافعة اداة يكون
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 أوضحنا ثم عنها اليتنازل التي حقوقه من حق عليها ويثرف !لحكومية االداة

 ي نشرناهاعليكم ااتي وهي لموضوع. هذا ماسبقواثراهفيمذكراتناحول كا
 من بطلب قبسل من شكل االداري المجلس هل : الحام سأل وحين سابق بيان

 ال وهذا السلطات مجميسع ينفرد النه شكله قد عظمته بان : أجبناه ؟ الجمهور

 وينظم بنؤونه وثيقاً تصاال تصل نه ا فيه انشعب اشراك لبتةعدما يبرر

 وشؤونه عظمته امالكد ليدير يشكل لم المجلس هذا وان . بالحكومة عالقته
.الشعب امور هي التي الداخلية البالد امور ليدير شكل وانما !الخاصة

 ابريل ٩ بتاريخ الهيئة الى وجبها التي رسالته في ورد ك جوابه على أصر لما و

 انم »بما : هو الرسالة هذه على نا جواب في جاء ما ألى اخافة ردن كان ،١٩٥٦
 وتنسيق االصالحية والحركةالبالد لتقدم نتيجة الجهازشكل هذا ان ذكرتم

 في الشعب انراك هو االصالح بوادر اهم من ن نرى ،فاننا الحكومية الدوائر
 لعالقتها بالنسبة يتحققى ال الحكومة الدوائر تنسيق ان كما ، شؤونه تسيير

 في جاءت التي الفةرة على ردا وكن - .، معبا تعاونه تحقق اذا اال بالجمبور
 هو ما االداري لمجلسا ان J : تقول والتي الذكر اآلنفة عظمتسه رسالة

 هيئة او اجني د فر اي من احق الشعب ان هو ، عظمته لسلطة امتداد ا ال
 في االول حسق ' صاحب لشعبا الن الي سلطتكم دمتدابا الموظفين من معينة

. ااسدة هذه

 لدغاوشدت! . اسس او دىءمبا هناك لميكن بان آلخر الحكومة إدعاء عن اما

 تمت كيف نتساءل فنحن ! الحادات تلك ء اجرا طريقة على اتفاق اي يتم ولم
 مذكرات من به تقدمنا ما على بناء تكن الم ؟ ألمفاوات هذه دعوتنا اذن

 سبق كما مقنعة، اجوبة عليبا تجيبنا ان الحكومة طالبنا ، نقاط من فيها واثرناه

 ٥٦/٣/١٦ بتاريخ الصأدر ١٩٥٦ أ ١٥ رقم اعالنها ي ذلك بتنفيذ التزمت وان
 على تنص ألنها ، اساسه من الباطل دعاء اال هذا تدحض نفسها لنا دعوتها ان شم

 عمالا جدول هو ذلك كأن و مذكر!تها، في جاء ما ستتناول المفاوضات هذد ان
. عليه تير ان مقررا كان التي سس واال المناوضات

(١٤) المنفى الى البحرين مر٢٠٩



التحقيق - ٥

 الصورة بتلك التحقيق قطع على ، معهم الثالث اجتماعنا في احتججنا لقد
 اذا فيم فسألنا . انتبى قد التحقيق بان افاد بيس المستر ان فادعوا ٤ الملحوظة

 القاضي زميله الرأي هذا يشاركه أم ، وحده ( بيس ) المتر رأي ذلك كان

 تتعارض فادة اال هذه ان كرذا ذ ثم باالخير، يجتمعوا م انةم فاجابوا ? ( موزلي )
 .والمكان وتحديدالزمان تى .التحة ستئناف !من الحكومة اذاعة مع صريحاً تعارضاً

. ابع ال االجتماع في ماا!نحو وموافاتنا التحةيق هينة بسؤال وعدوا ولقد

 ا دي قبسل من اعد قد التقرير بان نا اخبرو ، الرابعة الجلسة في اجتمعنا ولما
 وجهة دواعدا لدراسته ( )هنز القاضي الى يقدموه ان ارتأوا وقد ،التحقيق

 أجابوا ( هنز ) القاخي الى تقديه من قصدم ءن سألناهم ولما ، فيه نظره
 احتفظنا فقد نحن أما . القاضي هذا قوجيهات من تفادةاالس في يرغبون بأنهم

 نسخة على بالحصول وطالبناهم كورلمذا للقاضي التقرير هذا تقديم بشأن برأينا

 بل بوعدهم يبروا م انهم إا . االسبوع هذا خالل لنا بتقديمه فرعدوا ، منه
 بذاك متخطين ! القضية في طرف رهم قبلهم من عليه والتعليق بنشره فاجأو^ا

 في وحدم التصرف في استقلوا إذ ، الموضوعة االس ناقضين ، التفاوض مبدأ
 - االرتجالية اعالهم كل في دانماً كالعادة - وضاتالمفا هذه بنود أمم من بند

. عليه الشعب جانب مع يتفةوا ولم

 وان ، صادقة غير وضاتلمفاا في المسؤولين نية ان لمسنا عندما ٤ وهكذا

 ، آساله وتحقق الشعب عنها يرضى ايجاية نتائج الى تؤدي لن المفاوضات هذه
 ارن وبعد ٤ االداري المجلس في تم^يله مجال وجهه في ارصدوا ان بعد وذلك
 سياسة على الشعب نةمة من ذلك كل صاحمب ما مع ،التحقيى بتر ,زلة٠ دبررا

 استحالة رأينا فقد لذلك ، المفاوضات هذه في الحكومة اتبعتها الفي الماطلة

 الحكومة جانب من نلس ريما الخانق الجو هذا مثل في المفاوضات استمرار
. الشعب هذا رغبات لتحقيق صحيحاً جدياً اتجاهاً

 على مساومة في اومستعمرها حامها مع تدخل التي الشعوب ان ٠
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 انها على االكيد البرهان وتقيم عبودبتها ونيقة الوقت ذات في توفع ، حربتها
 بأذنيما تسمع او بعينيها تى ان عن عاجزة تزال وال الوجود مبد في تزال ال

٠ « رجلميرا على تسعى و

خالد دد خالد

االولى الجولة

 هكذا . ، صغيرة شمعة يطفى، أن استطاع لما كل العالم ظالم اجتمع لو »

 قوى بين الدائر العنبف الصراع مصير هذه بقولته فلخص الحكاء احد قال
 دامساً كثيفاً الظالم اذاكان هذا االزل. منذ ، والشر واب ،والظالم النور

 ، عابرة مهلهلة سحابة الظالم كان اذا اما . النور من ذشيال خيطاً والشمعة
 فيها يختلف ال والعافبة واضح حيننذ المصير فان ، باهراً وضاء سراجاً والنور

. للنور حما والنصر : اثنان

 فاحست اكثر او سنتين منذ العربية االرض هذه على اليقظة فجر بزغ لقد
 هذا لتبدد قواها وتحشد ارلها٠ تجمع راخذت يها الحيقة باالخطار الظالم فوى

 على وفاض النفوس وغمر وامتد اتسع النور ولحن . ه اضواء وتطمس الغجر
 نماً.دا بالضوء يتوهج مصدره دام ما ينكش ان النور طبيعة من فليس ءاالجوا

 منه للنيل وسية الغامض الضوه هذا راءها التي الهزبل الظالم اشباح تجد ولم

 في التشكيك على جاهدة وتعمل ، االقاويل وتلفق الدسائس تحيك ان سوى
 القيعشاها الكلية اعينها تعرك وهي متسائلة الميمونة؛ الشعبية انتفاضتنا اهمية

 سلطنا اننا هو فعلناه ما اول ان شك وال 2 فعلتم ماذا الوهاج فجرا ضوء
 ٤اصدقانه من اءداه الشعب فعرف ، الخائنة االنتبازية الفئة هذه على االضواء

وحريته. الشعب هذا عزة اجل من الكفاح سجل في المع سطر وحده وذلك

 خطط وحسب حذر في لبنة فون ابنة فيما نضع شاقة عملية البناء ان
 اشق معةدة عملية اهدافها وتحةيق غبضاتها واقامة الشعوب وبناء . مرسومة

 المنارنة القوى ،الظالم قوى ألن ذلك ،والمخاطر بالمصاعب، احدل تلك من
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 وتلغم ، ةواها بكل المعركة هذه في تلقي ، الشوب حريات بناء — للبناء

 ، مرير كفاح بعد اال تستسلم ان يمكن ال وهي ، حولها االرض من شبر كل
 حركتنا فان ذلك .ومع لمواالدماءواال ويستنزف سنوات يستغرق ما كثيراً

 كاسب٠ حققت قد ، فجزها انبثاق منذ مرت التي الفترة قصبر رغم المباركة

 حتى فيه شوطاً قطعنا الذي السبيل في وسنسير ا واعتزازف فخرا موضع هي
. كاملة اهدافنا نبلغ

 احقاد حفوفنا وتمزق ، الطائفية تنهشنا االوصال مفكك شعباً كنا لقد
 متراصة كتلة نؤلف متحابين اخوان الشعبية كتتا حر بنعمة فاصبحنا ، الجاهلية

 اي شأوه يبلغ ال كسب وحده وهذا ويقين عزم بقوة اهدافنا نحو نندفع
 . حركة ار نهضة كل في الكبرى الدعامة هي الصفوف وحدمة الن ، كسب

 ولهذا اًلحقهة هذد جميعاً تدرك والرجعه واالقطاعية واالستغالل واالستعمار
 من رالمارقين تزقةلمرا حولها وتجمع ( تسد فرق ) مبدأ اعينها نصب داخ( تضع

 الطور هذا جارز قد ولكنغعبنا . النفرقة واشاءة السموم لنشر األتباع

 لنعقها صدى المأجورة االبواق هذه فيه تجد أن يمكن ال مستوى الرعي وبلغ

. المباركة انتفاضتنا ثمرات اشى وهذه . البغيض

 في ى٠النا نشاط عليه يدور الذي لمحورا هي الطبئفية المصالح كانت لقد
 بحم رتتعارض الجحود هذه تتصارع ان وطبيعي . جرودهم وتتركز البلد مذا

 . ر والدم؛ الفوضى سوى ذلك كل من الثعب يجني ال وان ، الطوانف تعدمد

 جديدم اساس وجود من ، رجعة غير الى الطائنية اختفاء بعد بد ال وكان
 هذا الشعبية حركتنا وقدمت . الحقيقية الشعب هذا بناءا مصالح حوله تلتةي

 في الشعب هذا ابناء كان وكأنا ، الواحدة الوطنية المصلحة وهو اال االساس
 الطائفية ال الوطن مصلحة واصبحت الوهاج الوطنية نور على فاستيقظوا غهوة
 يةود الذي الزاخر الوءي رود بذلكو االنطار ومطمع ، االهداف ملتقى هي

 الوءي هذا نطاق اخذ ولقد . ذشاطه مجاالت كل في المتحفز شعبنا خطى
 التوجيه بفضل الشعب هذا ابناء مشاعر ربدأت والشمول االتساع في الوطني
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 صغيراً جزهاً اال البحرين في يرى ال ي عرب قومي وعي حول ثسئقطنب الرشيد

 مناسبات في واضحة الوعي هذا بوادر تجلت ولقد الكبير العربي وطنه من

 عبر التي العامرة الشعبية جانات المهر تلك آخرها لعل كثيرة مختلفة ومواقف

. مصر الشفيقة ارض عن االنكليز محادء فرحته عن ين البحر شعب فيما

 التي المركة هذه مكاسب من آخر مكسب ريب دون الوعي هذا ان
 بمصير مصيره وربطت االمام الى ةدما شعبنا دفعت والتي ، الهيئة قادته-ا

. اقطاره سانر في العربي الشعبب

؟ ذلك بعد حةةنا ماذا م

 ولقسد . والنضج التبلور نحو سبيله في اآلن هو راياً وعياً اوجدا لقد
 تقف ان تستطيع ، للعمال موحدة نقابة انشاء في بالمبادرة الوءي هذا دعمنا

 الشررع على السلطات وتحمل مالالع بجقوق وتالعبها الشركات استبداد وجه في

 ممثلون شته ومناف بوضعه المكلذة اللجنة في ك يشتر عال وال للعمل ف'نون وضع في
 اآلن النهائية مرحلته في القانون هذا دخل والد . انفسهم العمال انتخبهم
 العال شؤون تسيير في هاماً دوراً النجابة ستلعب التنفيذ صفة يأخذ وعندما

. مشكالتهم ومعالجة

? ايضاً ماذا ثم

 وبجق المجالس في الشعبي التمثي-ل ببدأ االعنراف الى الحكومة دفعنا لقد

 محدوداً ليزا ال به ترفالمع التمنبل هذا بالدهصحيحان شؤون ادارة في الشعب

 البذر غرسنا اننا اال ،الحوية مصالحه يؤمن وال الشب رغبات يحقق ال

 المرجوة ومسارها وتؤتي كو وتز لتطيب االمر اقتضى اذا بدمائنا وسنسقيها

. النه شاء ان يانعة

 الوطني، تحاداال هيئة ، ب^يئتكم االءتراف الى الحكومة اضطرار ان ثم
 وصفه الذي الشعب هذا ، وكيانه الشعب بوجود اف اءتر حقيقته في هو انا

 ان لبثوا (شمما اناس بعض ) بانه واستخفافاً سخرية يوم ذات المسؤولون
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 نصر بداية هذا ان شك وال . بوجوده االعزاف على مرغين انفسهم وجدوا

. ووعيه اتحاده بفضل االبي المكافح لشعبنا لواؤه سيعقد

 وقفته الذي الحازم الموقف ذلك يذكرون يزالون ال المواطنين ان شك ال

 لو الذي ، البربري االستعماري العقوبات قانون من الشعب وراء-ا ومن الهينة
 ولقد . لها نهاية ال عرفية احكام ظل في لعشنا ، علينا يفرضوه ان لهم اتيح

 الى الهيئة مع مفاوضاتها في الحكومة اضطرت ان الموقف ذلك على ترتب
 قوانين وضع بمبدأ اءترفت ك القضا:ي. جهازها اصالح بضرررة االءتراف
 أن رغم ينفذ لم هذا كان واذا ، كفاءة ذوي قضاة وجلب ومدنية جنائية

 ءدم تنوي الحكومة ان له يتبين عندما الشعب فان فعال علميه تم ةد االتفاق

 تضمن الني االيجابية الخطوات اتخاذ عن يتأخر لن ، بشانه اتفق لما التنفيذ

. ذلك تحةيق

 كافحت وقد . مواطن لكل مقدس حق الرأي عن التعبير حرية ان
 الرجعية مخالب من قسراً وانتزاعه الحق بهذا للظفر مريراً كفاحاً االنانية

 بمااضطر٤ لحرية هذها عن فيالدفأع مثرفة مواقف جة٢لل و .مار ال ا و طاشة٠ال وا
 هذا الى نضيف حتى رسنكافح . فاخيراً الصح عن الرفابة رفع الى المرولين

 رجعي قانرن النه ، الحالي الصحافة قانون بالغاء وذلك جديداً ندراً النصر

٠ الحديث التطور وروح يتمشى بقانون وايذداله ، جائر

 تكم هيس جانب من لتعبيروا الرأي حريسة عن الدفاع هذا اقترن ولقد

 في سواء البحرين في الفردي الحكم فساد على الضوا،١ القاء في ة كبير بجرودات
. مختلفة جهات الى رفعتها القي العديدة مذكرات في أو ببافاتها أو بالغاتها

 مرتبطاً االنجليزي المستشار البالد، مذه في االول الدكتاتور اسم كان لقد
 ،باالصالحالعالمية الصحف سليمرا سيا وال األجانب من الكنيرين أذهان في دانماً

 المادية بالمظاهر مخدوعين ! ! الحكومة شؤون تصريف في النظر وبعد والتقدم

 حتمية نتيجة الواقع في هي والتي ، وغيرها بنايات من : البالد في يلمحونها التي
 بالتقارير ومخدرءين فيما، الشركات ووفرة ثروتها وازدياء التلقائي البالد لتطور
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 أعوام بضعة أوكل ، عام كل في يطبعوها ان وأعوانه هو اعثاد القي الضافية

. ملفقة واكاذيب منمقة بعبارات ويحشوها

 يتعلق في عنها النقاب الهان ازاحت التي ، المرة الدامغة الحقانق ول<ن
 ءمنآرا كنيراً غيرت لدكتانررا هذا حكومة جراز في المستشري بالفساد

 لقضيتنا كسباً ذلك كان د ولة . حقيقته على امامبم الدكتاتور وءرت هؤالء
 الى رتستند ، واضحة حقيقية أسس على تقوم انها الجمبع وضح إذ ، الشعبية

 الداخل في ترويجه حركتنا يحارالعداء مما العكس على ،ءادلة واقعية طالب٠
 االنصار كسب أممية ينكر ان يستطيع من هناك ان نعتقد وال .والخازج
 شأن فيه العالمي ال.ام للرأي بات الذي هذاالعصر والسيافي الوطنيةللقضايا

. شأن وأي

 واددافرا حركتنا تظل ان على الحرص كل يءرصون المسؤولون كان لقدم

 منجانبهم بذاوا ولقد . البالد خارج الى وتطوراتها انباؤها تتسرب ال محلية؛
 وافية دراسة بعد قنا جانبنا من ولكننا . الحصار هذا لفرض كبيرة جبوداً

 وعرضها ، الحاي نطاقرا من بقضيتنا ج و للخر مضادة جبارة د بجهو للموضوع
 ولمسالمواطنون بالنجاح، مساعينا كللت وقد والعالمي، العربي العام الرأي أمام

 الجنبية وا العربية الصحف تنشره تزال وما نشرته ما في ذلك آتار نفسم ا
 عنها. واالذاعات نباءاال وكاالت تذيعه تزال وال اذاءته ما وفي ، حركتنا عن

 وال .عليه االطالع المواطنين الكنر اكنرمايثراليتاح بان العلم هذامع
 مندكتاتور اصاب للحقى انتصار هو انما الدعاويةالمعركة فيهذه نصرا ان شك

. محالة ال ، به وستمدم ، قدميه تحت االرض وزلزل ، مةتالً البالد هذه

؟ ذلك بعد ماذا مش

 لتوفيق با المؤززة الحركة هذه مكاسب مقدمة في كر نذ ان نسينا لقد
 العروبة قاب ، صر٠ الى ارسالها الهيئة بدأت الفي البهثات تلك ، الش شاء ان

 الصادق والتعاون القيمة المؤازرة بفضل وذلك ، المأضية السنة منذ ، النابض
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 في االسالمي فر المؤ ومن المصرية الحكومة من الثقاني الميدان في ثلقاه الذي

 لكي اخرى بعد سنة ، الذه باذن البعثات هذه ارسال وسنواصل . القاهرة
 ، العذبة مناهلها من لالرتشاف عرفة ال الى الظامى، نا نباب امام !لمجال نفسح

 بذلك و ، وتجربة عبرة واكنر عقالً وأوسع عوداً أصلب بالده الى والعودة

. فعالة واضحة مساهمة نهضتها بناء في يساهم ان يستطيع

 اننا ندرك فنحن ، والمادية المعنوية المكاسب هذه من فبالرغم ، وبعد
 .فيه هوادة ال ونضاالً شافاً جراداً امامنا وان الطريق بداية في نزال ال

 عليه-ا سنشيد التي الدءامة هو اآلن حتى ناه حقة ما ان ايضاً ندرك ولكننا

 اكثر ومستقبل ، أفضل غد نحو االنطالق نةطة وهو ، القادمة حكاسبنا

 أبنائه وءزانم وايانه الشعب هذا وحدة بفضل وذلك ، وازدهاراً اشرافاً

.تلين ال التي

االمجاع عىل احلارجون

 الذمم، فاسدي الذائر بائعي من بشرذمة الحبيب الوطن هذا الش ابنلى لقد
 قبوالً ستالقي اقوالهم ان يتوهمون وهم المواطنين بين سيومهم ينفثون فراحوا

 وحله في يتمرغون الذي ألحضيض ءن قليال سيرتذعون الم-اءي بهذه وانهم
. رغامه في انوفهم وغس اليه الشعب نزلهما ان بعد

 الكريم األبي الشعب هذا ومطالب الهيئة من النيل يحاولون الذن دؤالء الى

 مطالب ران المقدس؛ الوطني واجبهم فيتأدية ماضون الزجال ،هؤال ان : نقول
 فالشعب٤العزائم ويضعفوا الهمم يثبطوا ان حاولوا مما انتتحقق بد ال الشعب

 الن كتاب على مقدس يين يهيتته يربطه < . ينفذها ان له بد وال كدته قال قد
 المطالب هذه تحقيق عن يتقاعس ولن أحد القسم هذا يحنث فلن ، الكريم

 اعتور وممما سبيلرا في التضحيات عظمت مجا ، مواطن العادلة الوطنية

. عقبات من اليما الطريق

 من أردتم ما وابذروا أكاذيب من شتم ما لفةوا : الضالة الشرذمة أيتها
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 مبالغ من استطعتم ما لها مناً واستلموا الفاسدة والدسائس البغضاء بذور
 وان بد ال والشعب . فردا فرداً يعرفكم الشعب فان ، ومقاوالت وترقيات

. تنقلبون منقلب أي وستعلون الحساب ساعة تحين وعندئذ ينتصر

 ، مفيد توجبه او نزيه انتقاد أي تققبل بأن دالستعداا أتم لعلى الهيئة ان

 فلن ، الظالم في المغرض النقبق هذا أما . العامة والمنفعة االصالح رائدها

. شاواً السوء سماسرة يا بكم يبلغ ولن شيشاً سعتنا وال اسماعنا يضير

 فيه إعصار فغضبه يغضب حين الشعب من وحذار ... وراءكم الشعب

. الحذار فالحذار ، وذار حم

الوطنا وباءوا العار شروا ممشر من صفقتك خسرت

تتجزأ ال وحدة العمالية مطالبنا

 كانت فان-ا ، العمل قانون وسن مالللع نقابة بتأليف الهيئة طالبت حينا
 تأثيراً تؤث لتييويةا الح االصالحات من ءدد تحقيق ذلك وراء من دف تستم

 وتوجيهنا طاقاته ز واتن انتاجية نياتهامكا وبعن المجتمع رخاء في مباشراً
 هذه تحةيق وراء من ة نعس لمن. I النتئج ب أقر وكات . عادلة سليمة بصورة

: هي الخطوة

 والتذمر التظلم شعور ازالة طريق عن االجتاءي االسذرار تحقيق — ١

. السيئة أرضاعهم من العمال صفوف بين

اصحاب بين التفساهم قيق وتح العمل خالفات لحل فعال جماز إيجاد — ٢

. مستواهم ورفع العال شروط تحسين حول والعمال العمل

 والتعويضات وشروطالعمل واالجور المعيشة !ستوى ادنى حد وضع — ٣

. لةالعدا متطلبات مع يتماشى

 امام لمجالا وفسح البالد في العمل على القادرة األبدي جيع تشغيل — ٤

. الدوائر مختلف في المهمة صبلمناالوإشغا االدارة أعمال في دم للتة المواطنين
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: المجنمع لحاجات تبعاً وتنظيمما االجنبية االجرة لسيل حد وضع — ة

 للع.ل قانون سن مبدأ الى - الصور من بصورة — المسؤولون استجاب د لة

 ، اآلن حتى شرة اية تؤت لم الستجابةا هذه ولكن للعأل أقابة وتشكيل

 يقتمضيه ما تحةق في المخلصة الصادقة الرغبة يبدر ما على تعوزها زالت ال اذ

 االج:بية الشمركات ليعمم معارضة وبسبب . عاجلة اصالحات من العماي الوضع
 قانورن فان ٤ لهم فوائد وتحقيق العمال إنصاف يتضمن اقتراح لكل المستغلة

 شكلت التي اللجنة على مضى قد انه رغم اآلن حتى وضعه من ينته لم العمل
. درباً والنعف السنة من اكثر لوضعه

 على اقدامر. وعدم المأضية الفنرة طيلة الهدوء الى العل إخالد من وبالرغم
 الني المظالم على واالحتجاج ، العادلة مطالبهم لتأييد ايجابية خطوات اتخساذ
 الفرصة هذه من تستفيد ان تحاول لم الحكومة فان يوم بعد يوم( تنتاهم

 من مرقدة فان ، ذلك من العكس على بل ، المنشودة االصالحات لتحقيق
 في المادي ءلى االجنبية انشركات شجع ةد بالذات االجانب الموظفين جلمب

 تحرك لم الحكومة ان كم ، أالجانب من بغيرهم الوطنيين الستبدال محاراتا
 وكأن للبطالة ضحية وتكهم ، الجماة المواطنين من ابال لة اف ازاء -اكناً

.مطلقاً يعنيه! ال امر ذلك

 مبدأ وهو . القانون القرار فين الطر موافقة بمبسدمأ الحكومة اخذت لقد
 منجانب كا بين التوازن كنة والنعداء تطبيةه ة ,تخ ل اً نظر ، صجبح غير

 من د محدو لع-دد ة م حكو ت.طي ان يجوز كيف اذ . العمل جاب واص العمال

 العل لظل العريض الواسع نفوذها من د ف لب تزال وال كانت التي الشركات
 والتي امزها على المغلوبة الع،ال لفئات يعطى الذي الحق نفس ، م٣وارهاة

 موقف تتخذ ان العالم في لحكومة يجوز وكيف ! ؟ المجتمع غالبية ا :
 والمسلحة ٤ ع مجمو ال خير تست^لن التي الدحال مطالب بين تساوي وان ج، المت^و

 ن٠ بدافع ، غالليةاالست الشركات ممثلو ينيرها القي المعارضة وبين ، العامة

 تعني _لى٢ف ، المجوع لمصلحة اءتبار درن ! ! الخاصة مصالحهم لى ٢٠ الحرص
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 امام ، وترأجعهم حقوف^م عن العال ننازل سوى . شيشاً اذن الطرفين موافقة
 امكانيات من تملكه ما تسخركل والتي ! ؟ البلد هذا في المدللة الشركات نفوذ

 ان . العمالية المطالب تحقيق دون للحيلولة لعمال مقدرات ءلى جبارة وسطوة
 المستضعفة العاملة الفئات حةوت تتدخللماية ان هو العالم في حكومة واجبكل

 الحهم سوى تهميم ال الذين الجشعين ستباريين ال لنهم ضحية تتركها ان ال
. البالد ثروة المتصاص والسعي ، الخاصة

 االضرار الى أدت ، سيئة نتانج عدة هذا الحكومة تهاون عن نتج وقد

 لمعارضة تشددها في االستغاللية الشركات فمادت — الوجوه شتى من بهم
 استغلت انها كا ، الرخيصة وماتلماا لمنطق وأخضعته-ا العمالية التشريعات

 واسعة احتياطات اتخذت القانون لصدور وانتظارهم ل ط ال هدوء فرصة
 في اليه لجأت مما وكان ، المواطنين العال تجاد التزاماتها من عدد من للتخلص

: السبيل هذا

 ودد ل.٧كع المداولة لشركات لى إحالتهم او المواطنين العمال -إقالة أ

. الماضية لخدماتهم اعتبار درن

 بسا الوظائف مختلف في أجانب موظفين جلب على الشديد التهالك — ب

 المراكز تطير بةصد وذلك الوطنيين محل وإحاللهم العادية الوظائف فيها

. الوطنية العناصر من ن المه*

 بأرن لهم االيعاز وحارلة المواطنين العال ملةمما اساءة في التادي — ج
. القانون لهم سيحقق مما خير الشركات تلك مع الحاضر وضعهم

 لهم لاليحاء كمحارلة المعتادة السنوية والترقيات الزيادات من حرمانهم — د
 والتقرب ، التعسفية .سب ي.— وتأييد ، مصالحب! وخدمة الشركات رضا بأن

 احدى اعطت لقد . أحوالهم لتحسين الوحيدة الوسائل هي — لمرؤوسيهم
 تعط م لكدا ، بالمائة ١. بقدار األجانب لموظفيها منوية زبادة الشركات

 المعيشة ليف تك ازدياد من بالرغم وذلك ، فقط بالمائة ٦ سوى البحرانيين
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 األجانب تفضيل سباسة األجنبيةفي الشركات تمضي وهكذا ، مضاعفة أضعافاً
. المسؤولين من ومرأى مسمع على المواطنين على

 موقف — المقصودة السياسة هذه نتهاج ا على الشمركات شجع ما كان لقد
 حساب على الرخيص األجني العمل توفير بغية األجانب دجرات من الحكومة

 ومعارضتهم الشديد الناس استنكار من بالرغم وذلك ، الوطنية العاملة األيدي
 ، آحال الهجرة باب سد الى الحكومة تعمد بأن يقضي الواجب وكان . الدائمة

 ان يجب الذين ، لألجانب خاصة عمل ورخص لدواطنين عمل مويات واصدار

 الرخص تلك تكون وان ٤ البالد داخل للعمل تؤهلهم معينة شروط( يستوفوا
 مثسل الى فعالً البالد حاجة من كد للتأ متقاربة فترات في للتجدبد خاضعة
 البلدان معظم ءلي_ه درجت ما هي وغيرها االجراءات هذه . العمال اولنك

. المواطين بمصلحة فعال تهتم التي

 ولكن - المنمرم العام غهاية للعملقبيل دانرة الىانشاء الحكومة عمدت لقد

 تجاه تحركساكنا ان تستطع لم فانها ل.ال، بشؤرن اختماصج: رغ الدائرة هذه
 بصالح^م. وتالعبها الثركت تع-ف ء جرأ من أ.،ال يعانيها التي المرة الشكارى

 استعمالها تستطيع معينة صالحيات لها ف تع ال الدائرة هذه ان الغريب ومن
 تأدية من ادارت-ا على ئن٦1الق تمكن او ! لمجحنة ا الشركات تمرفات ازاء

 لها يعرف لم فانه لذلك . الصحيح الوج، على الوفسع يتطلبه الذي الواجب

 ان . العماي الحقل في تحقيقه يجب ما لتحةيقى مرسو: برنامج اي اآلن حتى
 يحقق ما بق-در حقيقة العمال يخدم أل ة الحاضر صورتها في الدائرة هذه وجود

 . العيون في لرمادا لذر استغاللها الحكومة تيد انتي دة الجر الدءاية أغراض

 اجراء من للتملص يسعى رجعي فردي نظام ظل في مستغرباً يعد ي امر وهو
. مة عا مصلحة يستهدف اصالح أي

 العمالية االصالحات تحقيق تجاه الحكومة لسياسة سريعاً استعراضاً ان
 العمال قضايا معالجة في استمرارها وهي أال ، فةط واحدة حقيقة تثبت انما

 تزال ال نا ا خرى. اال ت ا المجال دق في تتبعةا التي السلحذائبة الصورة نفس على
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 رسم ان من بدالً ، بينها رابط ال ة متنائ قضاياً وكأ:؟ا لعمال مشاكل الى تنظر

 جيع من دا—وتعالجه برمتها العمالية القضية تستوءب شاملة اصالحية سياسة لها

 وتحديد للعمال نقابة وتأليف االصاات وتعويضات قانونللع،ال بوضع ، نواحينا

 ذسبة وتحديد االجنبية ت المجر على الكاملة والسيطرة ، لألجور أدنى مستوى

 بشؤوناالنتاج؛ والعناية المادي والعوز البطانة ومكافحة االعمال، في المواطنين

 بعضها فصل يمكن ال مترابطة اء أجز وغيرها هذه كل ، المحلية ة الهرو وائاء

 وتحقق القف.ايا هذه تجزئة اساس على تقوم تسوية وكل ، اآلخر ءن

 تنظيم من المتوخاة النترجة الى تؤدي لن ، اآلخر الشطر دون منها ثطر

المنشود. العمالي ار االستفر تحةيق يالبالت و الصحيحة أسما ووضع العمالية الحياة

؟ من مصلحة ل

 من فرع لكل مدزوسة ثابتة سياسة بوضع العالم في حكومة كى تقوم

 من -جاز اكن شامل عام تنظيم احواد دم قص وذلك ، وعلمرا نشاطه! فروع

 المتوفرة. االمكانيات كافة من الطاقة قدز واالستفادة العام؛ النشاط هذا ة اجه:
 إذ وءلمها، ١نشاطم مجاالت أم من هو للحكومة والمالي االفتص.لدي والنشاط

 توليه فهي ولذلك ، له-ا آخر نشاط كل دم بع. حدم الى عليه ويعتمد به I يتصل

 ذلك، وتنفيذ تسيير على شراف واال الدقيقى والتنظيم الدرس منحيث صةيةخاعنا

 وضبط ؛الهمرف اوجه نظي وت الدخل؛ موارد وتوفير العامة، ية لميزان منتنسيق

 وكذلك ، والثانية االولى بين الموازنة من نوع ايجاد على والعمل منها اإفارص

 .بالخيرالع-ام البالد تعودعلى. التي االنتاجية المجاالت الى العام النشاط توجيه

 الدخل موازد زيادة الى يؤدي ما وكل الخاصة االنتاجية المشاريع وتشجيع

. مبانرة وغير المباشرة والطرق السبل فةبكا القومي

 لها انه ض ذي فتد البحرين في أما . .. المتقدمة البالد في يحدث ما هذا

 ثالثين على تزيد مدة البالد هذه ومقدرات ؤون٠ على يهيمن !! مالياً مستشأزاً

 بنود زيأدة الى تهدف ، نوء،! من فذة ، اقتصادية سياسة لها ورض ! سنة

 لندخل مواردجديدة بايجاد هنام اال وعد. !! كية االستهال االمور على الدرف
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 ريعالمشا عرقلة شم ، الدخل اوجه أو المدروفات ضبط تنظيم أو ، القومي
 ،الوطنيين التجار لمزاحمة األجنبية الشركات استغالل وتشجيتع ،الوطنية

 تخصصه أر خبرته عدم من وبالرغم . العمل في المواطنين حةوق حفظ وعدم

 المالي الجهاز لتنظيم خبراء جلب بوجوب يؤمن ال فو المالية الشؤون في أساساً
 شؤون دائرة من فرع حتى أو اقتصادية دانرة انشاء ان كا ! االداري

... بعد المستوى هذا الى البحرين تصل ولم ! اً كثير شيناً يعتبره االحصاء

 ونشاطها ، الحكومة أعمال في والن.ماد الفوضى وجوه نبرز ان اردا ولو

 هذا عليه يةوم الذي االساس ألن ، ألجهد من الكثير ذلك القتضى ، المالي

 سذتجاوز واكننا البحتة. صادة االق الوجهة من سليم غير فاسد أساس النشاط
 ان بعدها للمواطنين ك نهر و ... نوردها كل األمئة ونخقر الكثير عن

 المالية السباسة هذه وراء ال^جهولة واألسباب الخفية الدوافع عن يتساءلرا

؟ من ولمصلحة ... الخاطئة

بريطانيا من وحاجياتها مشترواتها جميع دباستيرا الحكومة تقوم - ١
 محاولة من وبالرغم . لندن في معين وتصدير داستيرا مكتب بواسطة وغيرها

 على المحلية السون من ماتحتاجهبشراءالقناعها الحكومة مع التجارالكثيرة
 على ذلك نغع يعود بجيث الجيع بين الحرة والمنافسة السربة العطاءات أساس

 فيقيمة تخفبش من لها توفره بما ، ثانياً المواطنين وعلى ، اوآل نفسها الحكومة
 اليه المشار لندن مكتب بواسطة يشترى ما أغلب أن إذ ، المشتروات هذه

 لهم وتحسم ، البحرين في لمنتوجاتها رموزعون ممثلون لها شركات من هو
 وبالطبع ، الحكرمة تشتريه علىما خاصة عموالت الشركات هذه
 الى بالنسبة المعروفة غير اح أرب وال المشروعة االخرى العموالت علىذلك سيضاف

 . المستورد للشي، ة1األصلي لقيمة تتضخم وهكذا . نفسه تلمشتروا ا وكيل

 لمستشارا يقتنع لم لذلكئ سليمة ااسياسةغير هذه بأن تع^رف ال الحجومة ولكن

 بهذا تقدموا الذين لتجار بعضهؤالء ان ذلك بعد حدث بل استبد^الها، بوجوب
 في المشتروات كتب٠ القالع نتيجة عوالتم خسروا ، الحكومة الى االقتراح
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 حاجة وال . منتوجاتها بتوزيع يقومون القي الشركات مع التعامل عن لندن

 المذكور بالمكتب الحكومة معامالت في ايضاً ذلك..ويالحظ على التعليق الى
 المقدمة العطاءات في يتقدم من آخر الغالب في تكون معينة شركة ك هن ان

 بشيء ولو ابق. اقلعطا، ءن داء؛ تقل وباسعار المذكور المكتب بواسطة

 بتجهيز يةوم البحرين في الثسركة وكيل نفس ان كأ ؟! بالعطاء وتفوز جزئي
 اساس وعلى ، لندن مكتب بواسطة كثيرة الشياء تحتاجه ما الحكومة
 البحرين ومصلحة الوطنيين التجار حساب على خامة وارباح عمولة احتمساب

 تحقيةه يمكن الذي التوفير نستة المطلعين بعض ويقدر - ! االولى.. الدرجة في

 .ي أ ه يقارب ب،ا المقترحة واتبعتالساسة السياسة هذه عن الحكومة اقلعت لو
 المباشرة وغير البانرة االخرى الفوائد من ءدما ، العام أ.دروف مجموع من

 ان نعتتد وال . لطبيعة با ذلك وستتبع ، البالد على العام ا.عئع ن ستعود الني

 . للواقع بالنسبة ضع متوا تقدير فهو العكس على ، مبالغة اي التذدر هذا في

 ااكميات على تحديد او ضابط اي وجود عدم ، كهذا نظام في الطبيعي ومن
 ، لندن في مثةرو؛ب مكتب بواساة ، وتطلبها تحتاجها التي تروات المش من
 لذلك الفعلمية البالد وحاجة يتناسب جا ، غيرها او انجلترا من ذلك كان ءسوا

 على حسيب او ضابط يوجد ا ول ، الحكومة به تقوم مثسروع الي بالذسبة

 بحويل الحكومة تةوم ان هو مايحدن بل . تجيء إلقي االرباح ار االسعار

 معيناً يلغا٠ً ترسل ان او ، مدة بعدم المنبقى وتسترجع المطاوب المبلغ من اكثر
 وقذ ، اأدوية اى بالنسبة الحسال هو كا ، محدودة لفترة المشتروات من

 رالمعسدمات االدبة قيمة عن زد ؤخرا٠ً كبيراً مبلغاً الحكومة ا-ترجعت

 المواطنون ويعرف . عليما وغيرها العموالت اضافة بعد ارسلت التي الطبية

 بالحكومة الودى آخر بلد في منها اقل حدث لو التي ، الفضائح من الكنير

 الف-اد اليما ع fl مجدة وة 3 من فكم ، عنها المسؤولون ولحوكم ، نفسها

 لالست.مال؟! ذصح ال ددءة اصباغ في هباء منمبالغناعت وكم عهدها!.. لتقادم
 رغم ! الهاندذ عديمة ومعدات أثث من وم . البحر ةاع في مقزها ووجدت
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 يتعلق فيا وخاصة ، الحكومة تنتهجها التي االسراف سة سيا من واضح هو ما
 .ثما عنهم والترفيه االجانب للموظفين وتجهيزها الضخمة البنايات بانشاء
 حساب على مشترواتها لمكتب تمنحها التي االمتيازات يهذه الحكومة تكتفي

 يحارلون التي المشاريتع في التجار على فرضه ، جاهدة تحاول بل ، المواطنين
 على للحصول كثمن — لالرباح ومناصفتهم بل - مقاسعته: اساس على بيها القيام

 - الوطفي البراد مثروع بذلك ونقصد . للمثروع الحكومة من لهم رخصة
! ذلك بسلسب فشل لدي وا سنوات خس قبل

 ااصسرف أرجه ينظم الخ^تلةة الحكوسة دوائر في سأمل نظام يوجد ال - ٢

 شيء وهذا . لضياعوا التالءب امكانية الى الجال يفسح ما ، ها يراقب او العامة
تسكره. ال ا٢ذف الحكومة وحتى ، توضيسح ار تفسير اي الى يحتاج ال واضح

 بعض يلحق قد انه ترى وطني مشروع اي بعرقاة الحكومة تةوم - ٣
 التجار حاول فقد . البحرين في المانلة االجنبية المشازيع ينافس او الضرر

 ، وطنية بمشاريع القيام — وكجماعات كافراد — عديدة مراراً الوطنيون

 ، سنوات ثماني فقبل ؟ تحقيقم-ا وعرقلت سبيلها في وقفن الحكومة ولكن
 الحكومة ةبل من عوزضت ولكنبأ ( ل للتنزي كة شي تأسيس التجاز حاول

 من خوفاً انشابا طريق في العراقيل وذ*ت ، نرةمبا وغير مباشرة ق بط.
 للسياسة وتضبيةاً آنذاك الموجودة البواخر وشركات . التنزا لوكاالت منافستها

 واحتكازها ، التجاز على الوكاالت هذه في الحكومة تتبع^ا التي االحتكازية
 وكنتميجة . البحرين في العالمية البواخر شركات من كة ش ألي التمثيل رخصة

 وعدم االستذالل في الشركات هذه تادت فقد ، عاية ال وتلك االحتضان لهذا
 شركات تجاه حتى او المحليين التجار تجاه ذلك أكن سواء ، بملتزماتها التقيد

 بضائع استالم عن الشركات من الكثير امتناع الى أدى مما ، نفسما البواخر

 والتأخير الصعوبات بسبب الشحن اسعار غيرها وزاد ، البحرين ميناء الى

 هذه مصالح تكون ارن بد وال . بالذات البحرين ميناء في لها يحدث الذي
. العليا البحرين مصلحة من الحكومة نظر في أهم الشركات
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١٩٥٦ منة الخالني وان العلم •'ب'ت الجحرن في المتضاهرين في خذب !نونن

 التج-از حاول عندماً الوطني البنك من الحكومة موقف ذاك بعد ويأني

 لمصالح حذظاً سبيله في وضعته: التي "قيل والع. ، سنوات خس قبل تأسيه
 النشأء رخصة بمنح مؤخراً الحكومة تقم ولم . ااخرى االجنبية البنوك

ذلك. الى اضطرها ءا المستمر التجاز إللحاح نتم^جة إال الوطني البنك وتأسيس

 د اً مما بسبب قبل والذي اليه أشرذ الذني الوطني البراد مشروع وهناك

 ، الوطنيين التجر على فرضه ومحاولة ، لنذن في مشترواتبا لمكتب الحكومة

 يتحمله ارن من - الحكومة ي -فيزأ اضخ. المشروع هذا ان اساس على

. مجتمعين البحرانيون ر التج

 جميع في االجنبية إالستغاللية الشركت بماألة دائماً الحكومة تةوم - ٤

 والالسلي التلغراف شركة من مرقذا آخره: وليس ، لمناسباتوا االحوال

العامة الخزينة تكبد ان ارتضت وانقي ، الماضي العام في التليفون ابرام خالل

 ;؛ ١ د )انغذى الى البحرين من



 الماس وعدم ارضاء-ا سبيل في الشركة هذه الى سنوياً تدفع ضخمة بمبالغ

 كثركة االخرى االجنبية الشركات من موما او . الطانلة ارباحها من يجزه

. دليل الى يحتاج ان من ارضح فهو وغيرها البحرين نفط

 بعض ارردة القي الخاطئة السياسة مذه بانتهاج الحكومة تكتف ولم
 . للمواطنين بالنسبة االجانب تمميز سياسة تنفيذ الى عمدت بل ٤ مظاهرها

 بالنسبة النصف من أقل الى الكهرائية الوحسدة قبمة تخفيضها ذلك على مثال

 عن العقول اسمى تحار لحكة ، الصيف خالل وذلك ! . فقط االوروبيين الى

..ادراكها

 المالية الساسة هذه أوجه كافة الى التطرق حارلنا لو البحث بنا ويطول
 أمثلة من أوردا بما فنكتفي . الخاطى، االقتصادي التفكير على المبنية المرتجلة
 المجهولة واألسباب الخفية الدوافع ءن المواطنين الى تساؤل بتوجيه رمختتم

..2 نفعها يعود من ولمصلحة السياسة هذه وراء

.ذلك على االجابة لمواطنيناالكرام رنترك

! الوطن جريدة ايقاف

 الوطن جريدة بايقاف الحكومة اتخذته الذي التعسفي لالجراء كان د لة
 لحربة صريحاً انتاكاً االجراء هذا في ألن جميعاً المواطنين نفوس في األثر أسوأ

. قانوفي اساس ألي يستمند ال وألنه التعبير

 من بدال للصحافة عادل قانورن وسن ، الرقابة لغاءبا الهيئة طالبت لقد

 قانون اي ذفسه الحالي القانرن فان ذلك ومع . الجائر الحالي هذاالقانرن

 ايقاف في الحكومة ءلميمما استندت اللذين نعالواال ١٩٥٤ لعام الصحافة
 الصورة هذه على صحيفة اي تعطيل على اطالقاً يذصان ال الوطن جريدة

 فيها نجد لم ذلك ومع ، كلمة وكلة ، مادة مادة درسناها فقد . التعسفية
 عنه يقال ان يمكن ما أقل الذي االجراء هذا مثل اتخاذ للحكرمة يسوغ ما

. لةعدماوال للحقى مراءاة درن صدر مجحف تعسفي اجراء انه
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 واتجاهاته ورغباته لشعمب عنآمال لمعبر اللسان هي الصحافة ان
. ن األمري شعبنا منه يعاني الذي الكبت لهذا الوحيد والمتنفس

 وقت في . غفلة في الفتيل بطرف تمسك وانها ، بالنار تلعب الحكومة ان

 ، بالنار اللعب عن ترتدع لم وما .. واالستنكار بالسخط النفوس فيه تغلي
 لن مصيرها فان الشعب هذا تجاهل به تحاول الذي اتجاهها عن تعدل لم ما

 معروف مصير ومو . . غاشمة متبدة حكومة كل مصير من احسن يكون
.. بعبره واتعظ التاريخ منقرأ كل يعرفه
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٣

لعفتل
 الى استمع فكذت جداً مزءجة حالة في نوفمبر من الخامس مساء عشت
 . سعيد بور في العدو عمليات حول اخدارها في المتذاربة العديدة االذاءات

 اليهسا وصلت الفي السيئة الحالة عنااخبار أتلةى الوقت نفس في وكنت

 منذ يكلموني م شخاص ا من تلفونية ات بر مخا تصلني كنت الثناءا ٥هذ في البالد
 ابراهي وأخذ كانو رابراهيم كانو عمد أمثال والمظاهرات االضراات بداية
 بطشورن نهى بي تتصل كانت وكذلك ، ساعة نصف كل تلفونياً بي يتصل

 بطثون ونهى ، والخارج الداخل في الوضع تطورات عن وتسألفي طتر،ر
 ابراهي ان اتصور أكن ولم . كانو علي ابراهيم مع البحرين اذاعة ي تشتغل

 بأنفي تعرف ان تريد كنت التي للجهات ليؤكدا باستمرار بي يتمالن كا ونهى

 من السادس ليلة منتصف من الثانية "لساءة في اعتقلت ان بعد اال بيتي في
 وهو لالذاعة عاماً مديراً عين بان تجسسه على ابراهيم كوفىء وقد ، نوفمبر

 فنقلت بطشون نمى وكوفئت . المواطنين ضد العدانية بمواقذه االن عروف٠
! ! لندن اذاعة العربي القسم الى

 الحي احتلت اذ نوفمبر من السادس صباح من الشانية الساعة في اعتقلت

 المفرزة دافرا وكل بريطانيون ضباط يقودها البحراي الدفاع قوة من مفرزة

 جندياً ستين حوالي عددهم يبلغ ، وغيرمم , بلوش من االجانب المرتزقة من

 ألرول؛ في مراكز لها القوة واتخذت ، االتوماتيكية واسلحتهم بسباراتهم
 ذلك بعد ثم . اليه المؤدية والطرق المنافذ جميع وسدت الحي من ثيسية ال

 يرافقهم بنادقهم حراب شاهرين الفوالذية بخوذهم الجنود من ذلة تقدمت
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 ؛وبرصي وهو ضايط صف والثاي بريطاني وهو ميجر يرب; االول فابطان
 بهو الى إلمؤدية اشانيةا البوابة كسروا م ،الرئيسية البوابة نحو فاندفعوا

 انم نسوا4: الجرب بصيحات يصرخون وهم البيت فناء ودخاوا ،إلمنزل
 ارن دون — بالتلفون يستدعى ان يمكن أعزل شخص العتقال جاءوا

 في عصا حتى يملك ال وهو عليه المنزل ويقتحمو! الجسام االمور هذه يحدثوا

!نفسه ي*اعن يدافع بيته

 فال الثاني. الطابق في االسرة اف:اد وجميع كنت ،البيت اقتحموا وحينا

 السلم على فقارإونى اؤرم، بثياب نزلت الثاني الطابق مقتحمون بد ال انهم علمت

 طلقناعليكالناز!واالا تقاوم يديك..ا ارفع :قائلين وجمي في قهمبناد شاهرين وهم

 مدججون وكلهمجنود وشمالي يميفي وخلفيوءن منامامي نزلتوهم بل اكلمهم فلم

 يتصورون فلقدكانوا يدلعلىشجاعتهم ما لبيتمارجا خ فكانوا ضباطهم ا٠ بالسالح.
 للرصاص ضحية ليكونوا بالجنود فبعنوا !قويا حرسا لدي وان .ساقاوم انني

 حتى ،الخارجية ابوابة الى وصلنت ان وما ..بيتقي داخل ينتظرهم الذي
 القبرصي الضابط صف وهو برجله، احدهم وركلني الجنود من الضابطان استدفي

 فينه فحدقت .!مجرم. يا النار عليك اطلقت ا وإل السيارة الى هرول : قائالً
 فأخذ كعادني امشي وأخذت .لهسا مثيل ال الني الشجاعة بيهذه مستهزئاً

 السيارة، الى الركض على يحشانفي سدسيوا٠ بافواه ظري في يخزانني الضابطان

 فيه وقفت الذي الرئيسي والطربق. ليمنز بين المسافة وكنت ،اهتم فلم

 بيوت مع متالصق ضيق زةاق في لزى و ياردة مائتي من يقرب ما السيارات
 نفي يحثا كانا لهذا الجارة ت بيو ال من غاشية تأتيهم ان يخشيارن وكان .اخرى

 بابالمسجد من قربت وحينا حياتهما على خوفا الزقاق من والخروج االسراع على
 أجد لم !غريب لشي، انه : الصغير للضابط الميجر قل ،يمنزل من القريب

 نجذر أن ويجب ..خطر نه لنا .قبل حين في !الزءي بيت يحرس كلباً حتى

 وواصلت واالحتقار الشزر نظرة اليه ونظرت الضابط الى فالتفت ? منه

 عند تتفرع الذي الشارع نهاية في وضعوها وقد لندلي المعدة السيارة نحو سيري
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 .. الشرق ئ٣ج من الثاني الذارع على، راش١تق وكرف ثوارع رآلدت الى مايآه

 بريطاي وهو ( كابتن ) برتبة ضابط تسلمني ، السيارة ألى أوصالني وعندما

 حركة وفي . لتفتيشه ددي الى زجعا فقد االخران الضابطان اما . كذلك
 اقلقت لقد مجرم يا : قائال بقوة رأسي من الكوفية )الكابتن انتزع جنونية

 بقوة وشدها خنافي في الكوفية وضع ثم ! الواناً العذاب من فسنذيقك راحتنا

 اؤخرن في الجنود بقية مع ووضعني ، ليمكاها جنديين الى طرفها واسلم

 وحينا . بنادقكم حراب شاهرين زالوا ال جنود عشرة حراسة تحت السيارة
 الجيش من ة كبير قوات هناك وكانت نية.اابريطا االعماد دار من بالقرب مررن'

 السيارة م^دمة في وهو المالزم صاح — للطوارى استعداداً مرابطة البريطاني

 الكبيرة»رمو السمكة واصطدا ! بنجاح العملية تمت لقد : قائال عال بصوت

 بالجنود محملة ل السيارات من رتل مع ا توج: ذلك بعد ..!، السيارة مؤخرة في
 الجنديين ضغط شدة من أختنق كدت نناءاال هذه وفي . المحرق جسر الى

 قارصاً الجو كان ذلك على وزيادة ، خناتي في بدوت المشدودة .. كوفيي على
 يرخيا ان الجنديين فرجوت . . البرد شدة من جدة قد أذني ان احس وكت

 تتكلم ال اسكت : ةائال احدعم فنهرني .اختنق اكاد الني الكوفية طرفي

 . سرجنت( ) برتبة شخص 4 اذبرى وفجأة فكت، وجمي يدهفي بقبضة وهز

 وقال ، السيارة ؤخرة٠ في معنا وكان رئيسهم كن انه ويظ^ر — عدني وهو
 .ثانية مرة اهسكا المقرر المكان الى وصلنا واذا ،الكوفية طرف ارخ : له

 هو الصباح هذا حتى انه نسيت هل ؟ الرجل هذا مات اذا تستفيد ماذا
 ولكن بواجبنا زقوم اننا نفسه؟ سلم انه نسيت وهل ؟ البحرين في بامره الحاكم
 هناك كان واذا ، نفسه فلم علبه بالقبض أمرا . الناس ن^تل ان معناه ليس

 شم الكوفية طرفي فأرخيا . ورفيقك انت ال المحكمة عليه فستحم قصاص من
 كنا فاو بواجبنا نقوم نحن ياسيدي اعذرا : قائالً لي كالمه السرجنت وجه

 لنفذا ٤ السيارة مقدمة في الذي الضابط على بالقبض وامرتنا عندك وظفين٠

. عليكم تثريب وال االوامر بتنفيذ تقومون انتم : له قلت اوامرك
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 بلسياراث يعج وكن الثانية الضفة !لى المنامة جانب المحرقمن جسر أجثزنا

 المحلي والجيش البريطاني الجيش من قوات تحريبا والمصفحات بالجنود الحملة

 عدتهم بكامل مزودين األتوماتيكية بأسلحتهم الجسر ضفتي يحرسون وجنود

 ؛ الجسر دائرة مكتب من بالقرب سيارتنا وقفت . الميدان ومالبس الحربيه

 الهحرق مدينة من الجيب سيارات من آخر رتل وصل حتى دقانى اال هي وما

 بكامل وهو شمالن السيد السيارة من ونزل فيها انا التي ال-يارة خلف وقفت

 بالقرب احداها ووقفت المنامة طريق من سيارات جا،ت ذلك بعد ثم .لباسه

 علي عبد الحاج البريطاني الضابط مع السيارة داخل في ارى بي واذا منا

 . اش سبحان : قلت . يده في والسبحة العبا،ة حتى لباسه بكامل العلوات

 بي:ا بعنقي مطوقة كوفيقي زالت ال ب:ا ! مميزات لها االعتةال طريقة حتى

 الشقاق يبرز أن اراد لقد ، االستعمار الش قاتل .!هندام. اح-ن في الزمالن

 اوامره انها اعتق-د ال : وقلت االمر في كثيراً ولكفيأفكر لم ، البداية منذ

 فالضابط . . اعتقالنا البهم وكل الذين من ضابط كل تصرفات مجرد مي انما

. رحماء بهماكانوا الموكون والضباط قاسياً كان بي الموكل

 لخطة المنفذ وهو ( رايت ) الكولونيل بين الالسلكية المخابرات بدأت

 في العكري كم والحا الشرطة قومندان ( همرزلي ) الكولونيل وبين القبض

 واتخذت ،المنامة الى بنا متوجهة السيارات ذلك بعد تحركت .االيام تلك

 اسكن الذي الحي من بالفرب وصلنا حتى ، منه جدنا الذي الطريق نفس
 الطيران سالح مرفأ الى ووهلنا ،ن القضيب يق طر ألى اليارات توجمت ثم ، فيه

 مشدودة وهي كوفيقي بطرفي ممسكين الجنديان زال ،وال القضيبية في البريطاني

 وبعد . العياءوا وااللم الغضب شدة من اعي اكاد وال محتقن ووجهي بخنافي
 كوفيقي وفك بالضبط اسمه أعرف ال كمة الحا االسرة عربي.ن ضابط جاء ذلك

 وكان اعرفه ال كي الخلف الى وجهه مدير وهو بنفسه اياها والبسفي خناقي من
 بلهجته لي وقال البريطاي المالزم جاء ذلك بعد ثم . الميدان ثياب رتديا٠ً

 فتركته اآلن افتشك لمافتشكعنداستالمكفدعني انفي بالعنجهيةوالغرور. المعروفة
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 : لث هذا ها فيقيكان ب وجاءجنديقائاًل:التحق سبيله. ل احا هواهثمذهمب بفتشحسب
 أفي كيف ويجك : نلشمالا فسألفي . التجية. معها وتبادلت اليها فذهبت

 كنت ان ) : له قلت ؟ ومعطف حذاء بدون وأنت القارص البرد هذا مثل
 كاذا-في . قال . ( اعظم فالمصينة تدري كنت او ، مصيبة فتلك تدري ال

 هذا في اركبوا هيا : وقال )رايت( الكولونيل جاء ذلك وبعد . سوا الهوى
 من نلة ومعنا ي البريطان ن الطيرا لسالح .تابعاً بخارياً زورقاً فاستفلينا ، الزورق

 ضف-ة الى الجسر واجتزنا . المحرق جسر الى البحر طريق. من وتوجهنا الجنود
 الجسر شمال البحر ءرض في ينتظرنة كان كبير بزوزق واذا . اابحر من ثانية

 منالجنود عشمرة لكبير الزورق في كان . الداخلي االمن ةوات من جنود وفيه
 الضابض وصف الجزيرة في امرة اليه وكل الذي العجوز البريطاني والضابط

 يسبون وأخذوا مواطنون وكله. . . الجنود اذا ف ، الحد مدينة من ادربي

 ثم . معنا الفظيع عملهما جراء من علناً البحرين وح<ومة البريطانية الحكومة

 بهسذه الشباك في تقعو! ان اتوقع كنت ما : همساً العربي ضابط الصف كلمني
 البحرين. على نكبة من ل في ارادوا ما لهم تم حتى خدءوم لقد .. السرولة

 شخصياً وأنا كة بالحر قيامناً منذ ذتوقعه كنا ومصير دله ! ارادة هذه : له قلت

 اعتقل ان اتوقع ل ولكنفي ، السجن هو لي المطاف نهاية تكرن ان متوقع

 الله واسأل . . عليك بأس ال : فقال . يها عوملت التي الوحشية الطريقة بهذه
 فشكرته . سيحميكم لشا ولكن مستطبراً شراً لكم يبيتون انهم . ينفذك ان

 وهي ا جدا ) جزيرة وصلنا ونصف ساعتين وبعد . الطيبة الروح هذه على
 مقر في ونزلنا ، األمد الطب بالسجن عليهم المحكوم ألمساجين المعد المعتقل

 بحراني وهو ٤ الثرطة رئيسر بنا فرحب . المكان لنا يعدم رينما الشرطة رئيس

 انفي : قائال واحساسه شعوزه عن عبر ذلك وبعسد ، وفروة شاياً لنا وقدم

 ارجوه الذي وكل ، كش ارأدة هذه ولكن المكان هذا في استقبلكم ان آسف
 . لكم المعد ن المك الى معي تفضاوا واآلن . هنا المقام بم يطول ال ان مخلصاً
. الصديق يوسف عنه قال الذي الجديد المنزل الى وصلنا
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 « االصدقاء وتجربة االءداء وشماتة االحياء وقبور لبلوى منازل هذه »

 الباب ؛ وشبابيك باب له وضع صخري مرتفع من منحوت كهف بالمكان راذا
 طالار سبعة يزن قفل فيها متينة سلسله تتوسطه السمنك الحديد قضبان من
 مراتب ثالث -وى شي، أي فيما ليس بالجبس مبلطة ارض الكبف داخل في

 في نشاهدها لتي الجنود مخلفات من بطانيتان مرتبة كل وعلى بالقش محشوة

 الكهف ويجوار سنا لحرا خيمة نصبت مبانرة الباب وامام ليسلمفاا اسواق
 العاشرة الى مساء السادسة الساءة من يشغل الذي )الديزل( باء الكرز محرك يقع
 مخزن كذلك منا وبالقرب والضباط الجنود ومحالت المعتقالت النرة ليلة كل

. والديزل البترول لحفظ

 على يساعدني ان اليه مبتهال ، به ابتالني ما الش كراً شأ الجديد المنزل دخلت
 أغلق . والرحمة العون الش من راجياً ، لي بالنسبة الغريبة الحياة هذه تحمل

 لكم الحارس ميفتح حاجة قضاء تربدون حين لنا وقيل علينا ال<ءف باب
 وصحون بازواد مطلي صغير بقدر لنا جيء الغداء وقت جاء وحي:ا . الباب

 كشفت . عتيق دقيق من ارغفة وثالنة وسكاكين وشوك مالعق مع جديدة
 زمالئي فاستعد الغرفة. في من تطرد بة بك وزائحة وماء عدس به فاذا القدر

 اذق ولم جائع انني من بالرغم الطعام هذا مثل ول تنا فرفضت انا أما - كل لأل
 مشغوالً وكنت البيت في العشاء طع-ام اتناول !م اذ السابق اليوم منذ الط^ام

 امتناعي مبالنالز رأى فال . آنفاً ذكرت ٢ التلذونية والخاطبات المذياع مع

 . بالطعام جاء الذي للشرطي وقلت تناوله عن توةنا الطعام هذا تناول عن
 والمالعق كين السكا وخذ به ذا تأتو فال الردي، النوع هذا من الغداء كان اذا

 الضابط واخبر وقبوة وسكر فاي لنا وابعثوا . هنا محلها فبعن والشوك
 الضابط جاء . طعامنا موضوع في لنكلمه فوراً الينا يأني أن االنكيزي

 بيوتنا من طعامنا جلب ليرتبوا بلمسؤولين يتصل أن منه وطلبت البريطاني

 وفي . بطلبنا ويخبرهم هاتفياً سيتصل انه فوعدنا — مصيرث في يبت أن الى
 لم ولكنفي ولحم أرز من مؤلف الطيرة طعام من أحسن بطعام جيى، المساء
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 بزميلنا االتصال محاولة الرنيسي فمي كان لقد . الزميالن وأكله ابضا أتناوله

 ال، اعتقاله أدى والذي هراتلمظاا ايام اول في اعتقل الذي فخرو ابراهيم

 اعتقله النقاذصوي تدخل حدنما نوفبر من يوم اول في ذلك وكان . جمة هتاعب

 الصي وانتزعرا الضابط سيارة على جماعة مع وهجم البريطاني الشرطة ضابط
 المتجمهرين رأس على اهيم اب بوجوه واخبره المستشار خار الضابط أن إال . منه

 تعتةسل كنت الفي الشعرطة سيارة هاجم وانه المحرق في الشرطة دانرة ب قر
 اعوانه يستطع ولم واعتقل . ابراهيم باءتقال الحال في فأمره ، المشاغبين

 ازدادهياج ابراهيم اعتقال ولسبب . السابق في منهم الصي خلصوا 5 نخليصه
 الرفاع بقصر اتصلت ، بالحادث ابلغت ولما ، المحرق في المتحمس الشباب
 أتمكن فلم الحالة تهدأ حتى ابراهيم عن الفراجوا سلمان الشبخ تدخل راجياً

 سكرتيره واخبرنفي الخاص قصره في دخل وقد . سلمان بالشيخ تصالاال من

 ورفنا باالثنين فاتصلت المغذيار او الشرطة بةومندان زتصل ان يجب باننا
. تترى ذلك بعد الحوادث وأتت . ء:ه االفراج

 السجن نافذة من يطل شخصاً أجد بي اذا تفكيري في سارح انا وبينا

 ا٢ييخبرةا فخرو ابراهيم زميلنا بهامن وقرأتهافاذا حجري في ورقة ويرمي
 رجال أحد بامذياع جاء وقد ليلة كل بالمذياع يسمع وانه جيدة صحة في بأنه

 رالمىليةاالخبا أما سينة زالت ال مصر للشقيقة بالنسبة األخبار وان . الشرطة

 ! فوضويتنا وعن تآمرنا عن ، عنا الكثير الذي* ةالت قد البحرين اذاءة فان
. أخبار من يجد با يوم كل لنا يكتب وسوف مضربة كلها البحرين أن إا

 ، اليه الحاجة أشد في كنت انفي مع لليسلةا تلك في النوم طعم أذق لم

 كنت الفي الحركة هذه اليه آلت وما االمور مجريات استعرض وأخذت
 ذمة في أصبحت عين غمضة في انها وكيف طويل زمن منذ لها المؤسسين اكبر

 اذ : خوالج من نفسي وبين بيني دار ما اذكر أن هنا لي وليس التاريخ
 انهم اتصور جعلتني بها عوملت التي الشرسة لمعاملةوا بها اعتقلت اذق الطريقة
 اجل من عالية روح احملهمن ما هو الوحيد وعزائي ، اً خطير أمراً لي مبيتون
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 با ابالي ال ، قومي وبفي لوطفي محقبقه عائقي على اخذت الذي السامي الهدف

 وقد مني أحسن مو من سلكه قد الطريق هذا ان وحسي ، االيام به تاتي

 وفعل مطلي الجن ذطاتع م لبت لقد . منتصرين ظافرين الكنيرون منه خرج
 ومجالت وكتب وصابون حالقة وأدوات ومالبس البيت من بطعامي لي جيء

 من سيجلب الطعام ان الضابط واخبرا . السجن في لرفيقي جيء وكذاك

. الفكرة هذه فاستحسنا بيت من يرم كل ذوينا

 ن البحري غربي تقع فالجزيرة . المعتقل ءن فكرة القارى، أعطي ان لي بد فال

 كبيرة وزنزانة زنزاتات عدة فيها ، منالسعودية الشرقية المنطقة لحدود محاذية
 وبركتارن لمساجينا يتعهدها كبيرة حديقة فيها ، جرانمهم لمختلفةا للمساجين
 على فيال له إذ البحرين حكومة ولمستشار للضباط كبيرة واخرى للسباحة
 ولقد .عطلته فيما ليقضي سبوع انم نهاية في اليها ياتي الجزيرة في عال مرتفع

 ارن لنا وسمح ، ساعتين لمدة المساء في يوم كل الزنزانة من نخرج ان لنا سمح
 ضمننطاقى التجول في الساعتين نقضي فكنا لالستحمام المستثار بركة نستعمل

. الجزيرة جنوب في معين

 االضراب دام وقد ، مستمر اب اض في البحرين ان بالتتابع تردنا األخبار

 باعتقال االخبار علينا توالت ثم الكادحة. للطبقة بالذسبة كثير وهذا يوماً ٢١

 في بالرميثة خاص معسكر في ووضعوا فيها والبارزين الهيئة شباب جميع
 اما . التنفيذية اللجنة في عضو وهو موسى بن ابراهيم كذلك واعتقل المنامة

 ايران في كان فانه التاجر محسن واما يعتقال فلم ذيب ابو وعبداش علي السيد
 ! أعضائها من عضو وهو للهينة معادياً كان النه ! يعتقل ولم جاء انه وقيل

 والواقع شيناً، عنه اكتب ان لي وليس اآلن نوفي فانه الرجل هذا ذكر وعلى
 مقبلعلى وهو سيرته في للخوض داعي ال البحرين على مأساة كان اش رحمه انه

 لم اآلن حتى ألسباب الشيراي مد يعتفل لم وكذلك . عادل منصف رب
 أي على احكم أن يمكنفي ال انفي اال عنه الكثير الشي، قيل وارن . تعرف

 . فيه ل رق'[ ما صحة تؤكذ اثباات هناك تكن لم ما عنه يقال ما لجرد انسان
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 حركتنا ابان الذشيط الشباب من كان الشيراوي قاسم حمد٠ أن ريب ا ول
 اليه انسبب ان قط يمكن فال ذلك ومع ة كثير تساؤالت اذر ه اعتقال وءدم

 فيالبحرين. قرار له ز يق ال اآلن انه ويكفي ،وظها تجنياً اليه نسبت ك الخ^انة
 روح من جيعاً يحملون لما كذلك يعذبن وبناته السجون في يعذبون وأوالده

. حقاً فيه قيل ما كن ان له يغفر هذا ولعل وطنية

 ولم كثيراً االذى وتحملت ، لجة٢ المناءب منها وعانيت بالدسنتريا اصبت

 ابراهيم وبين بيني تسالالمرا واستمرت ، طبيب معاينة او اسعافا اطلب

 انيبدي . ويته معن ففد انه رسائله من والحظت الكبرباء عامل بواسطة
 ءنا االفراج المستح-ل من انه ويعتةد ، حد اقصى الى ويتشاءم المة المخارف

 ترهبه ال وان وايمان وعزم بقوة للصائب تحمال اكثر ليكون اشجعه وكنت
 اللم قانونيا عليه نعاقب ذنباً نقترف لم باننا مفي علما المؤقتة االجراءات هذه
.أمرآخر فذاك ،منا التشفي وسلمان االنكليز اراد اذ اا

التحقيق هينة

 معنا يحقق ولم احد بنا يتصل لم ايام واربعة شه طيلة سجننا في مكثنا

 الضابط ج-اء ديسمبر من العاشر وفي ، سيءة لي بالنسبة ع االوضا وكانت

 على وادخلني معه فخرجت اصحبه ان مفي وطلب لحراستنا الموكل البريطاني

 الجزيرة في عال مرتفع على القا^م البحرين حكومة مستشار بيت في شخصين

 االنكليزي الميجر مسع جاء الذي القبرصي الضابط الشخصين بين من فعرفت
 معنا.كان للتحقيت ا اذتدب بانها بازفسها ءرفاني والمجاملة التحية وبعد . العتقي

 القبرصي ان اال ، العرية يعرفان والهما قبرصيا واآلخر الميزيانك احدمما

 على نكرهك ال معك نحقق ونحن اننا : لي الرنيس لفقا . بطالقة يتكهها
 على امضاءك نأخذ وال علميه االجابة تريد ال جواب على نرغمك وال ، الدول

 تعلمه ما كل تقول صريح رجل عنك عامنا انناك اال ، الينا به تدلي ما
 هنا اسجل ان أود .. سؤال اي على اجابة قبل : لهما قلت . بهراحة
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 وضد ضدي من اا سلطات أرتكبنها التي الوحشية ل لالض؛ الصارخ استنكاري
 القرون في اورا برابرة ارتكبت،ا التي البربرية االعمال تفوق انها اذ .. عائلتي

 كانيةودها ٤ مثلي اعزل رجل ضد وجت التي العكرية الملة ان . الوسطى
 نهسي ا-لم أن مني ويطلب هاتفياً بي يتصل ان وض المفر وكان بريطاني ضابط

 . جراء ات هذا يتغذوا ان عليهم كان ذلك رفضت فاذا . . نقطة اقرب الى
 اال هي ما المقاء التصرفات هذه الن ؤولي؛—اط ين البحر حكومة احمل ال ان

 الناصر ءبد ببدأ ويدين مصر يحب من كل من لالنتقام االنكليز من صادر أمر

 ، عليه واحتج استنكره فاني رلهذا . جبنا يعتبر هذا مثل عمالً ان واعتبر
 تجاه شعوري حقيقة ءن فيه اءبر ان لي تاح كان٠ اي في القول هذا وسأفول

 معي تجري التحقيقات هذه هل اسأل ان اود شم . الباغية االمن قوات طغمة

 فاجابني ؟ الوطفي تحاداال هيئة سكرتير بصفتي ام الباكر الرحمن عبد بصففي
 راما . عليه بالرد وآتيك بامانة سارفعه انني فتأكد احتجاجك اما : الرئيس

 وعبد الحاالت بعض في كشخص كر البا الرحمن عبد مع يجري فهو التحقيق
 من والذي الحاالت معظم في االتحادلوطفي هيئة كسكرتير الباكر الرحمن

 . الي توجهه سؤال اي على اجيبك ان مستعد اذ : له قلمت . هنا جئنا اجله

 اوقع ان مستعد غير فاا . عليه التوقيع تلزهفي لن انك قلته بما ثقة ولي

 ولهذا ، اعتقلت اجلها من التي االتهامات الي توجه لم مسا شيء اي على
 جذا نحن : اجابني ، منها ضرراً ارى ال التي ااسئلة على اا اجيب لن فاني
 كنتم اذا عليها الجابة ا في حرج[ منكم أحد اي يجد ال عامة مغلة ا نسأل هنا

 ونحن للسلطات متروك فهذا االتهامات اما مصلحتكم من ليس ذلك ارن ترون

. به! نكلف م

 وقد ١٩٥٦ ديسمبر من عثر التاسع الى العاثر من معنا التحقيق استمر

 البحرين حكومة مستشار منزل ووار غرفة الى منه عثسر السادس في نقلنا

 ق يستغر كان و معي كلمه التحقيق دار . الينا زو فخ ابراهيم وانضم الجزيرة في

 التحقيق مدة خالل فهي ، اليوم في ساعات أربع او ثالث االحيان بعض في
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 ابراهيم واستدعي مرتين العليوات وادتدعي مرات اربع الشمالن استدعي

.مرتين فخرو

. تدوينها استطعت التي عليها وجواباتي االسئلة خالصة وهذه

 ااستشفاء تنوي انك الناس معظم قداخبرت وكنت مصر الى ذهبت لماذا — س

وت؟ بير في

 ان ويمكنك ذلك على ارغمت انما رغبي حسب البحرين اغادر لم انفي — ج
 عن البحرين في لبريطانية االستعالمات مدير اندرسن الكولونيل تسأل
 الغرابة وجه هو فما اذهب. أين إلى حر اسافر عندما وانا االمور حقيقة

؟ بيروت في ام مصر في كنت سواء االمر في

 تمثل ولكنك . . . عادياً سفرك كان لو نستغرب كنا ما نحن الواقع - تجى

 سيا ايل سياس مغزى ذات كانت زيارتك ان بد فال .. البحرين شعب
. بالقاهرة سميراميس فندق في عقدته الذي الصحفي مؤتمرك بعد

. به ملتزم وانا حقيقة المؤتمر في قلته الذي كل شئت ما فسره - ج

 سبب وما ؟ ذلك ان ومتى الناصر عبد جمال بالرئيس اجتمعت هل — س
؟ حديث من وبينه بينك دار وماذا ؟ به اجماعك

 رلكنه مراراً ذلك طلبت قد كنت وان بالرنيس باالجتماع اتشرف ج-م

. مشغوالً كان

 به: اجتمعت ولماذا ذلك؟ كان ومتى ! الدين محيي بزكريا اجتمعت هل — س

به. لالجماع سبباً اجد لم اذ الدين محيي ا بزكري اجتمع لم — ج

 الخطط هي وما ؟ به اجتمعت مرة وكم ? السادات أنور عرفت متى — س

؟ معه رسمتها التي

 اصبح لما به معرفتي ازدادت وقد بعيد زمن منذ السادات انور اعرف — ج
 سكرنيراً كونه تتعدى ال به وعالقي االسالمي. لدؤتمر عاماً سكرتيراً

 للدراسة انتدبناهم الذين الطلبة رءاية المؤتمر تولى وقد للمؤتمر
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 . . معه مزترات وال خطط هنا تكن م المؤتمر حساب على سر مم في
 يتم كيف ثم . الخليج في الوضع ضد معادية سياسة اي لمصر وليس

 الثرق من زاوية كل في قابعون وانتم ومصر البحرين بين مخطط اي
 مع االنقالبات مخطط نضع حتى البحرين من نريد وماذا ؟ االرسط

 الخضمالمطوق هذا في لوحدها تتقل ان البحرين تستطيع وهل ؟ مصر
 قضية ان ؟ثم وحدها البحرين استقالل من مصر فائدة وما ? لمكم قب من

 يهمفي شخصياً وأنا . مةالعا ببة العر لقضاا١ من يتجزأ ال جزء البحرين

 ومهر . البحرين أمر يهمفي كا وازدهاره تفدم في عربي بلد اي أمر

 لشقيقاتها تتنى انما ءربي باد اي في وا البحرين في ال مطمع لها ليس
. ستعماراال من والتخلص واالزدهار م التذد

. تلقيناها معلومات حسب استفمام مجرد -ؤالي كان — جرابه

. بصحتها وتؤمنون تنلقونها الفي الكاذبة المعلومات اكنر ما — جوابي

؟ وبينه بينك تم وماذا ؟ جالل فؤاد بمحمد اجتمعت مرة م — س

 ودمشق وت وبير القاهرة في ات المر عشرات جالل دفؤا بمحمد اجتمعت — ج
 الشعوب مؤتمر في معه واشتركت العرية المجاالت شتى في معه وتعاونت

 معه شي وحدي علي عزيز صديق وهو مهر الشقيقة لمناصرة العربية
. ألجبتك تريده ما تركز انك فلو متشعب

 ? البحرين شأن في بينه و بينك تم ماذا تخبرني ان أردت انا ، شي، ال - س

 لتخص تذشعب ان من بكنير اكبر العربية القضية ان بايضاح لك قلت — ج
 القضايا تهمني عربي انني هذا قولي وأكرر ، فتأكد وحدها البحرين

 بالنسبة جداً بسيطسة البحرين وقضية ، أجزءا ا ول ، عامة العربية

. العربية منطقننا في الكبرى االهمية ذات ا 1ؤلقض

 ومتى هم ومن المصريين المسؤولين من ذكرتهم الذين بغير اجتمعت هل - س
؟ ولماذا ? ذلك كان

٢٣٩



 العربية بالشؤون المرتمين المصريين المسؤوبين من لكثيرين ب اجتمعت — ج
 كذلك يهمني ، وتطورها البحرين تقدم يهنفي وك . عربياً مواطناً بصفتي

ءاالجزا هذه كل تنضم الذي اليوم ذلك يأتي حتى عربي بلد كل تقدم
 وفت أقرب في الله باذن خفاقة ستكون القي الوحدة الراية ضمن المجمثرة .

. مخلص عربي كل أمنية وهذه

 هو من ? ب الدي فتيحي ؟منهو المصرية المخابرات برجال عالقتك ما - س
 ؟ آخر زغاول ام دمشق زغلول هذا هل رول هو من ؟ سليان عزت
؟ أمكن اذا سنه بشرته لون طوله زغلول لنا صف

 مساعده سليان وءزت العربية بالشؤون المختص رنيسالقسم الديب فتحي - ج

 فهو زغلول اما طويل من واعرفم اصدقاني هؤالء وكل ل زغلو كذلك و
 تتجارز ال سنه ان واعتقد لمرةالىا تممل وبثرته بالطويل او بالقصير ليس

. دمشق زغلول ال مصر زغلول وهو والعثرين الخامسة

 وهل ؟ نداء منها ت جم و مرة وكم ؟ العرب بصوت قتكعال هي ما - س
؟ االخيرة زيارتك في عرفته أم قدية بأحمدسعيد عالفتك

 الذي . . المدوي الصوت هذا يحب عربي ككل العرب بصوت عالتي — ج
 العرب صوت من وجهت وقد والحضر البدو في وخلقالوءي النائم أيقظ

 ومعزففي . منها اذيع ماذا أعلم وال ، مصر للشقيقة تأييداً نداءات عدة

. ١٩٥٤ عام منذ قديمة سعيد بأحمد

 من اجاالً مصر في والمسؤولين المصرية الحكومة موقف كان ماذا - س

؟ البحرين قضية

 . ايضاً ذلك أرد ولم رب ألستطلع رسمياً المصرية بالحكومة اتصل ج-م

 ومن العربية لقضايا١ على طفون٠ي فكلهم بهم اتصلت الذين المسؤولون أما

 حكم من العربي م لعالا يتخاص لو ويتمنون البحرين قضية جملتها
. والرجعية االستعمار
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 ؟ ذلك كان ومتى ؟ مرة وكم ؟ العر:ية الجامعة بأمين اجتمعت هل س-

؟ والدا

 البحرين قضية فيها معه بجثت ين مرت حسونة الخالق عبد بالسيد اجتمعت - ج

 حتى الجامعة اجتماع في البحرين قضية درج باالمكان كان اذا ورجوته
 امكن ولو ، مفعولها لها سيكون فانه مرضية نتيجة الى ذلك يؤد ولوم

 االصالحات يدخل ان مباشر غير بطريق البحرين لحام اسداءالنصح
 وقتاً لي ويمين الموضوع سيدرس انه وعدني وقد . بالده في الضرورية

 بعض هناك إن : لي قال أخرى مرة ب اجتمعت ولما به لالجماع آخر

 تتصل ان عليك اقترح واني ، البحرين قضية بجث يعارضون العضاءا
 فسوف ذلك في رغبت فاذا يراك أن يرغب وهو ياسين يوسف بالشيخ

 : له وقلت ياسين يوسف بالشيخ االجتماع ورفضت . معه موعداً لك أعين

 وداؤا . المنطقة في رجمية أبشع يمثل من مع اجنمع أن المستحيل من

 . المناطق تلك حكام يدعم الذي الفاسد الرجعي الحكم هذا وجود هو
. ذلك بعد أره ولم عنده من وخرجت

 الذيذكرته السبب هو هذا وهل ؟ ياسين بيوسف االجماع رفضت لماذا - ص
 الدعوة فض7 فلماذا عربي انك شم ؟ اخرى أسباب هناك أم ؟ لحسونة

 ان اللياقة قبيل من منك المفروض وان مثلك عربي من إليك الموجبة
. لكم بانسبة كثيرة أشياء لتغيرت به اجتمعت ولو به تجتمع

 علي قأبى عربياً ولكوني . به االجماع لرفضي أسباب هناك ليست - ج
 تأني التي ندةوالفا ذلك تعرفون وأنتم زدوج٠ عميل مع اجتمع أن نفسي

. نريدها ال الشخص هذا بأمثال االجتاع من

فيها؟ القاثة األوضاع على ترافق هل ؟ السعردية المملكة في رأيك ما - س

٠ لك الشافي الجواب هو حسونة مع حديثي — ج

مساعدات تتناولون والهيثة بانك ، فيها متهم وانت قوية اشاعة هناك — س

(١٦المنفى) لى البحرين من٢٤١



2 االتهامات هذه صحة مدمى فما . ومدسر السعودية من ة كبير

 وهم بريطانيين مسؤواين عدة من القول هذا سمعت وقد اشاءة تقول لماذا — ج

 2والسعودية مصر من قوية مادية مساعدات على نتحصل اننا من واثةون

 على لتصرفه القرش الى تكون ما آحوج وهي مادة لديها فليس مصر أما

 التحرربة الحركات لتغذي وقت لها فليسالسعودية أما ، جمهوريتها بناء
 ؟ التحررية الحزكات يغذي االستعمار أو الرجعي الحكم كان ومتى . .

 ياسين بيوسف اجتمع لم بأنفي تلومني بينا الغريب التنافض هذا ما شم
 االتهام الي وجه نفسه الوقت في بك إذ ! به اجتمعت لو مفيداً وكان
. ة يب غر اقفات لمن انا حقاً ! السعودية من نقبض بأننا

 مهر الى ذمابك بب لس رجوعك بعد ثاقشتك الهيئة أن صحيح هل — س
? منها اذن أخذ دون

 رلدي التصرف حرية لي مطلقة والهيئة ، القبيل هذا من شيء أي يجر ج-م

 الذين البارزين اليء-ة اءضاء من غيره ومز السكرتير نائب من رسائل

. ها قممت خطوة كل في ذني يؤيدو

 في ؟ المصري للجيش التبرعات يجمع قامت التي هي الهيئة كانت هل - س
 التبرعات ارسال على يعترض بوحجي يوسف ى لوياالشيرا أجمد من كتاب

 في الشيراوي ذكر وقد السكرتير من بكتاب الوطفي تحاداال هيشة باسم
 فما الهيئة من أعفان معضم ليس لجنة يها قامت التبرعات أن كتابه

 يذكر م لماذا ثم ? الطريق هذا الهينة سلكت ذا ولم ؟ ذلك على ردك
 الرئيس الى السكرتير ازسله الذي ب.اذكت في سلمان الشبخ أبناء افء

؟ المتبرءين كبار وهم الناصر عبد جمال

 فيمنعينت وعيذت المصري للجيش التبرعات لجنة عيذت الني هي اله.ئة — ج
 كرة وذ إلواجب. عليه! أماله با إال تتصرف لم لهيئة وا ، بوحجي يوسف
 تبرعوا سلمانالشيخ أبناء تبرع وحينا ، قط وارد غير برعينلمتا ألسماء
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 حثرتم لماذا منكم واستغرب ، والدم يمشلون كونهم بجكم ال كمواطنين
 الثيخ أبنا، اسماء الى نشر لم بأننا مأخذ هو هل ؛ الغريب السؤال هذا

؟ لمصريا للجيش التبرعات جمعنا أننا الرنيسي األخذ أم ؟ سلمان

 راا اليك اوجم-ه ان مفي طلب انما كثيراً يهمني ال السؤال هذا ان - ص

 سيحت قدم الحكومة دامت ما يجوهري ليس سؤال انه على ك اوافق

. المذري للجيش التبرعات يجمع لم

 عليها عثرنا وقد .. نمالالش العزيز لعبد رسائلك احدى في .. واآلن — س

 ابراهيم علي السيد اجتماع دون يحول ان منه تطلب .. اورافه بين

 القاهرة في لك إلسعود ابو موسى باخباز مرتبط هذا فهل ، العجلي بعن
 انه حين في بذلك تخبره لم رانك ، سفرك عن راض غير علي السيد ان

 التفاصيل اعطنا ؟ خطوة اي اتخاذ قبل موافقته أخذ ويجب ، رئيسك

. الموضوع هذا حول الوافية

 من ابراهيم علي السيد يمنع ان منه اطلب لم الشمالن للسيد كتأبي في — ج

 كبسار من وهو . . العجلي معنا يراقب ان منه طلبت بل بمعن االجتاع
 ، عراقي ، جرازات اربعة يحمل انه وح-به .. المنطةة في جواسيسكم

 موسى الثاني عميلكم اخبار ان ثم ، وامريكي ، كويتي ، بريطاني
 ليس فالسيدءلي شيئاً االمر من اليغير ءفي تذمرإلسيد ابوالسعودعن

 لقد ، االيام من يوم اي في رئيس( ينتخب ولم ، لغيري وال لي رئيساً
 عليها تصادق ولم ، االجتاءات ترؤس لنظام داخلية الئحة وضعنا
 له نترك كنا الديني منصبه وبجكم ، معطلة وبقيت العمومية الجعية
 جاعية، قيادتنا الن سياًرئا نظاماً ليس الهيئة وذظام االجتماعات ترؤس
 من الكثيرين واطلعت مسافر بانفي أخبرتهم سافرت حينا فاني ولهذا

 واالتحاه السفر في نيني ءن الهيئة تدير إلتي والعقول الهيئة في البارزين
. القاهرة الى

 من اليك فخرو أبراهيم اش عبد رنالة في ذكره ورد الذي تابالك هل — س
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 — القاهرة من اليك واردة رسائل جملة مع عليه عثرتا وقد . . القاهرة
 كتاب أول هو هل ، التعاوني التعويضات صندوق في مكتبك درج على

? مصر في كنت حينا ب، اجتمعت وهل حاتم القادر عبد الى بعثته

 مصر؟ في كنت حينما به اتصل ولم حاتم القادر لعبد بعثته كتاب اول هو — ج

وهل ؟ البحرين في لتوزيعها مصرية دءائية وافالماً نشرات طلبت لماذا — ص
 بانك تعرف اال ؟ الوطني تحاداال هيئة سكرتير اختصاص من هذا

؟ - بالدك في اجنبية لدولة دءانية نشرات توزيع تطلب

 على البحرين في العربي الشعب ليطلع الدعائية واالفالم النشرات طلبت - ج
 تمرز ٢٣ ثورة انبثاق بعد الشقيقة مصر ورية٣ج السريعي مدىالتطور

 الوءي اليقاظ الوطني تحاداال هينة سكرتير وإجبات من بالطبع وهذا
 بل . اجنبية دعاية الشقيقة مصر لجم^وربة الدعاية ان اعتقد وال الشعبي

 السؤال هذا توجهون انكم االمر في والعجيب القومية نا مبادئ صميم من

 ! والخليج البحرين انحاء سائر في منتشرة استعالماتكم ومكاتب . . الي

 على وتحرموا ؟! الميدان بهذا تنفردوا ان لم يخول الذي المبرر هو فا

??ب الشقائهم الدعاية حق اآلخرين

 مصر اما ! ذلك لنا تخول بمعاهدات المنطقة حكام مع مرتبطون اننا — س

 وتدخلكم تصرفات-كم استنكرا ولهذا المنطقة بهذه عالقة ادنى لها فليس
. جماعات. أو أفراد ا به يقوم تصرفات ال ولةالد سياسة منصميم امور في

عالقتك فما اليك منه رسالة على عثرفا لقد ؟ حكيم ي٠سا هو من واآلن - س
؟ ماذا أم المخابرات من هو هل ؟ به

قدي وصديق . العربية بالشؤون مختص االهرام في محرر حكيم سامي - ج

. المخابرات له عالقة ال بعيد زمن منذ اعرفه

 ١ا< اس منه رسالة على عثرنا لقد ? االنصاري كريا ز عبداش هو من — س
? به عالقتك
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 يشغل يي كو وهو ةائياصد أعز من صدبق االنصاري زكريا عبداله — ج
 ة-ة صدا به وتربطني بالقاهرة الكويت بيت في الحسابات مدير منصب

يلم بع ءهد منذ متينة

: مهر في ال<ويت ببيت اتصالك مدى ما - س

فيالخليجالعربي. واحد بالد ابناء اننا سيم وال باشقائه عربي مواطن اتصال - ج

 ان مصر في كنت لما زمالنك اقناع حاولت انك المعلومات من لدينا - س
 معسكرات في االرهابية االءال على لتدريبهم الشباب من عدداً يخناروا

البحرين؟ في جرى بما صلة المعلمومات لهذه ل٢ف . . الفدائيين

 بأعل القيام أو فدائيين تدزيب في قط افكر ولم كاذبة معلومات — ج

 ومطالبتمنا واضحة فأهدافنا . . البحرين في اليها نحتاج ال الننا ارهابية

، سلمية

؟ دمشق في عقد الذي الشعي للمؤتمر سرية قرارات هناك هل - س

 الشقيقة بناصرة يجاهر كان اذ ااشعي لهؤتمر سربة قرارات تجد ال - ج

 يم٠تأ في جمال الرئيس اتخذها القي الجبارة للخطوات التأم وتأييده مر٠
. يى و ال قناة

. . العدوان تم اذا العملية الخطوات ية السم بالقرارات اقصد — س

 كلحب ، حتنه في ره رق, ي العرب الشعب هذا ،تك قرار أي يتخذ -م ج

.. إلخاصة لقح.ه رط

٠? الشعي للؤتمر ل االنف لجتة هم من - س

 ، شنشل صديق ، جالل فؤاد ممد منهم اتذكر ولكن كثيرون مم - ج
. فزنجية حميد ؛ ي بلس ى سليمان

 ، دمشق في أسسته الذي بمكتبك مباشر تباطار تصالاال للجنة هل - س

? العربي والجنوب الخليج مكتب باسم
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 يباشر لم والمكتب المذكور بالمكتب ارتباص اي التصالا للجنة ليس — ج
. في العر والجنوب ٠اخلج ن بشؤو مختص وهو ، بعدم اعاله

2 هدفه وما المكتب هذا سيمون الذي من — ص

 ابنأه ان اذ قطر و ين رالبح. الكويت من له ت التبرعأ جع مقرراً كان - ج

. لمطقة ! في ح الكة. توحيد وهدف، ، شيئاً يملكون ال الجنوب

؟ دمشق في الرسميين من اجتمعت من مع - س

 ار اأشي المؤتمر أنناء جميع بهم التة.ت دي ج ل و بأحد رسمياً اجتمع لم - ج

.الحدالت في

 ءاأغا على معه اتن^ت ادك إ قي لتد ر سوريا ة أرج: ح زير بو اجتمعت .هل — س

: صحيسح هنا فه: حراربس٨و' قبل من سوري الى لدخول ا سوم ر

 مزات عدة رجية الخ. وزي التقيت لند .. أبسه من ملفق خبر هذا - ج

 لدي كانت صجيسح . غيره! او النقطة هذه حول مهه ابجث لم ولكفي

 لما ، آخرلحظة في عنها عدلت انني إال الموضوع هذا مجث فكرة

 ،المرجوة الغية الى تؤدي ال قد مضاعفات منه! تتونذ ما رب انرا وجدت

 بل فحسب البحرين ءن ال إلحوراني م كر I مع الموضوع هذا بجثت لقد
 لهم الدخول رسم يلغوا ارن وطلبت العربي الخليج أبناء حمي-ع ءن

 مع لموضوعا هذا سيبحث انه وعدني وقد ،الكويتيين باخوانهم اسوة

 حاامت عديدة مشاغل فيمابعدإذجاءت به اهتم ول .وزيرالخارجية

. اشياءا هذه مثل في التفكير دون

 نحزب اتصال لك وهل : بعثي أنت هل ؟ البعث ب بجز فتكعال هي س-ما

بهم؟ اتصلت الذين االردن في البعشيون هم ومن ؟ االردن في البعث

 االحزاب مجميع يتصل متحرر ءربي عالقة البعث بجزب فتيعال — ج
 قومي عقيدة هي وعقيدتي ب أليحز نتمي أ ال شخصياً وأن .التحررية

 اتمل ولم االردن الى اذهب ولم ،الحزبية الشوائب كل من متحرر
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 نناءا الريماوي ءتدان على تعرفت دمشق في انما ، هناك البعث مجزب

. العربية الشعوب مؤتمر

? مرة وم ؟ الحوراني واكرم عنلق بميشل اجتمعت هل - س

 وله-ذا . بيرورت في٩ب التقيت ١٩٥٢ عام منذ عفلق بميشل معرفة ج-ي

. مكان كل في به والتقي كثيراً ازوره فاني
 الشعوب مؤتمر اثناء العام هذ! عليه تعرفت فاني الحوزاي اكرم اما

. مرات عدة معه واجتمهت بية العر

؟ الشيوءي بكداش مخالد اتصلت هل - س

ميس ا سءير ق فند في ات مر عدة به التقيت ءا ن ! ش بكدا بخالد اتصل لم---ج
. عابراً حديثنا وكان

? ة مر وم ؟ دمشق في مصر بسفير اجتمعت هل - س

. ارات عذة صر٠ بسفير اجتمعت - ج

 الصحفي مؤتمرك في الهوجاء ت لتصريحا ب االدالء الى دءازذ الذي ما - ص

 من تنصلوا لهينة ا في زمالئك معظم ان حين في دمشت في عقدته الذي
 اسم ^تحدن ن -كا لنه أجزت فكيف تمثلهم ال انك وفالوا ! المسؤولية

ر لهم كمثل بك يعترفون ال جاعة

 المعركة وافع صميم من هي واما ، هوجاء نت 5 ي تصرفا !ن اعتقد ج-ا
 . مصر الشقيةة مناصرة مني يتطلب اجب أر إن ارى عربي واطن وك

 امر فهذا المسؤولية من تنصلوا زمالئي بأن داءم( ترددونه: التي المزاعم اما
 شعب فيهسا مثلت العربية الشعرب مؤتمر ت حضر حينما وانا وإرد غير

 الى او لي برقيات ترد ولم الوطني االتحاد هينة سكرتير بصفتي البحرين

. لها كممثل وجودي ترفض البحرين في لهيئة ا من المؤتمر رئدس

القاهرة في مرسومة خطة زجوعك بعد م: جئت التي المهادنة خطة هل - س

؟ مادام
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 من رأيت انما ، ومخططنا تنظيمنا يخص امر اي في دخل للقاهرة لدس — ج

 بعد سيا ال . المعقولية اطار ن فمم امورا وننظم سيرا نغير ان االفضل

 أعزل شعب بين تصادم الى سيؤدي البحرين في المتوتر الجو ان لمست ان

 ونحن . الوطنية الحركة على للةضاء االمكانيات كل لها ، هائلة وقوة

 اخذه يكننا ما ونأخذ سلياً نطالب ان فينا المفررض أعزل كشعب

. بالباقي وذطالب

 بنتظرورن أنم المهروض وهل ؟ الطريق هذا زمالؤك يسلك لم لماذا - ن٠
 الوضع لطب:عة دراية الناس اكثر وهم ? الخازج من او منك االيحاء

؟ ك وصول حال رتدارى لم والذا ال فيه يعيشون كانوا الذي

 ، متالحقة االموز جاءت وةد ،الخارج من االيحاء تتلهى ال الهيثة ان - ج
 قاعدة وضع من وزمالئي انا تمكن لم ولهذا ،وخارجية داخلية اةضاي

. شيء كل على فقضى الدويس على عدوانكم وجاء العمل جديدة

 بأنك لزمالئك ذكرت قد وكنت ؟ القاهرة الى ثانية مرة رجمت لماذا — س
 وترجع ودمشق بيروت في اسابيع ستمكث وانك زيارتك انهيت قد

؟ المصرية بالخابرات صلة الةاهرة الى لعودتك فهل ؟ للبحرين

 ولم بعنترمالهيءة الذين الجدد الطالب شؤون لترتيب الفاهرة رجعت — ج
 بالمخارات صلة أدنى لي يكن ولم مسبق. ترتيب اي لهم علو! قد يكونوا
؟ لسانك على زد م كثيراً الفي المصرية

? الكويت حاكم لالغتيا دبرت التي مرة باؤ: معرفة لك هل — ص

 ل مش,؛ فهو . الكويت م حا على يتآسر شخصاً ك هنا أن أتصور ا انا - ج

 ■ ذ٠م للقيام مدسوسة عناصر هناك ان جدالً فرضنا ولو . الصالح ? الحا

 لست انني ثم وطنية. عناصر تكون لن انها فتأكد ، االجرامي العمل
!هذ مثل لي توجه حق فبأي . لالغتيال مراتمؤاال يدبرون الذين من
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١٩٥٦ عاء ين البح. في انشهبية انتجمعات

 جزيمة من لها يا ? يغتال حتى الكويت م حا ذنب ما شم ؟ السؤال

1 تغتفر ال
 تمراالمؤا لميع المدر الرأس إدك البك اصدفائك أفرب لنا اكد س-لقد

.؟! . ي وانبحو وقط.س الكويت في تحاك التقي

 ؛ الي صديق اقوى وتمونء القوي الشاهد ه-ذا مثل لديكم كن اذا — ج

 شك وال ، القضنء امام بشهادته ليدلي المح-كة في احضاره عليكم فيجب

 ومطنع الي ةريب صديق من جاءت اذا السيا ثقيل وزن ذات شهادة انها

. اسراري كل على

 الموضوع هذا في نبحث ال ونحن أستدعاءه.. ءت ش ان لمحكمة شأن هذا —ص

 اذني تنس ا ول . . من غضبت الذي ي لسؤا سبب ابرز ان ازدت أنما
 الخيار كل لك سابقاً: لك قلت وك . شيء كل على اطلع ان أحب محقق
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 فاني ولهذا ، عليه الجواب لك يروق ال ، سؤال أي على الجواب عدمم في

 عليه تجيمب ان احببت ان القبيل هذا من سؤاالً اليك اوجه ان مضطر
. شأنك فذاك ترفضه ار

 لنا اذكر ؟ وقطر الكويت في بيبالاا بنسف قام بن علم لديك هل
!! الينا اسديتها قيمة كمساعدة لك سنحفظها ونحن اسماءهم

 شغواين٠ كنا الئي٠وز بانني تم انك االابيب. هذه د'سغت متى |عم -ا ج

 االذاءات من قط اسمع ولم . نوفبر من السادس ليلة الى ر اكتوي ٣٩ منذ
 اا<ويت من اشمالن جاء وتد االنا:ب. نسف عن لمحليةا مناالخبار أو

 . النوع. هذا من شيء حدث انه يخبرا ولم . نوفمبر من الثالث اليوم في
 يخبروني ولم .. فيءا اعتةلمت التي اللي-لمة في قطر من جماعة عندي ركان

ال هذا تم فمتى . المظاهرات عدا ما قطر في شيء بجدوث

 اشخاص ل لديناتفيدأنكتعرف القي ولكنالمعلومات اعتقالكم. بعد تم لقد - س

 تصلتوا رم بعض الى رسنة وجهت وقد لمهمةا بهذه مونسيةو الذين

. اآلخر بالبعض

 جاعة الى وحج٠ في٠ رسائل لديم كانت واذا ، كره تذ بما علم لي ليس — ج
 يمكنكم بيدم قوي سالح فهو الكويت في. يج،اعة اتصلت أو ، قطر في

. أذي اد به

 قاموا الذين بالج:ءة صلة أدنى لك ان تنكر أنك حدينك من أفم — س

ال وقطر إلكويت في بالتخريبات

. ذلك على وأصر طبعاً — ج

 وقد ، شمررع٥ ذعر ر. ئ ز -ن البحرين نزلوا ئيرن فد ك دن ان لم٠ر هل — س
? بها القيام جماعته والى إليه الموكل بالخطة واءترف منهم واحدم اعتةل

 البحرين شب ألن . الحازج مز البحرين الى فدائيون يفد أن أتصور ال - ج

مهر بورية٠ج أن انى تشيرون كنتم اذا شم العنف وسال في غب ي ال
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١٩٥- ٠عا ن ى٦■ع I في ا.شءتية ت اتجمها

 أمس في نغسا مصر فان الواقع على يستند ال قول فمذا لفدائين ب بعشت

 البحرين في البدائيون , يعما أرن عسى وماذا .. فدائي لكل الحاجة

 انفي ؟ شعوره عن وءبر دذر تج--اه واجبه البحرين شعب أدى وقد
. أساسه من « برك م: » الخبر هذا ان اعتقد

 أن لك أقول ان أود ولكن ، تصدقه لم أم الحبر صدقت ان ني٠يه م-ا

 حسبخطة االشيا، هذه بكل تعلم وأنت ، إليك موجهة تهاماال أصابع

 االتهام اوجه ان استطيع ال فانفي وبالطبع . طويل وقت منذ مرسومة
 الهمس بأن أخبرك أن وددت ولكنني ، للةضاء متروك فذلك مباشرة

. شيء بكل اعترف قد اعتقل الذي الندائي وان حولك يدور

 بها ورن تحتفظ التي الرسائل الى أو عندك الذين الىالشود أنيفوه إذن — ج

. كة الموذ يرم الى جمعتهوها :'اق واألدلة
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 اثناءالمظاهرات والشغب الحرائق أحدثوا الذين أن اصدق ان تريدني هل س-
 شيناً عنها البحرين اهل يعرف ال اشياء ادخلوا وقد ! البحرين أبناء مم

؟ عليم! المدربون إال يتقنها ال حديثة بأساليب نفذت وقد ?! البتة

 شعالورا بالشغب يقوموا م البحرين ابناء من المتظاهرين ان على اوافقك سانا ج

 تحميل بغية . . مأجورة جاعة ذلك فعل الذي بل . مكان كل في النار
 للتدخل األسباب اقوى من لتكون المسؤولية الوطني تحاداال هيءة

 اعضاء ضد التعسفية االجراءات تتخذ عندما بريطانيا قبل من المباشر
 كل وستتضح البحرين في الشعبية الحركة على للقضاء ، البارزين الهيئة
 األجاب من وهم مدفوعين كانوا !لخربين ان ،من بعد فيا االشياء هذه

. البحرين شعب من وليسوا

االمور جميع على مطلع بأنك وانقون فنحن ؤالالس هذا لك نرجه حينا - س

١٩٥٦ عام البحرين في عبية انش التجمعات
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 .. ارات الش ال ل من القوية الشبكة من لديك لما وذلك ، البالد في

 هذه حول منك ااصريح الجواب على نتحصل ان نرغب نحن فلهذا
2 بالذات النةطة

 لنصرة والمظاهرات باالضراب أمرت رانما بالحرائق تأمر لم الهينة ان - ج
 عدوانكم فلوال . ولية انؤ انتم احملكم شخصياً وأا . مصر الشقيقة

 إلخوان انتقاماً لىدرجةالغليانالناسالهياجا دفع لما مصر الشقيقة على األثي

 المم عليهم وتصبون المهلكة القذائف عليهم ترمون ، سعيد بور في لهم
 األجدر وكان إ ?غ هذا فعل من لتسألني انت تأتيني ثم . جانب كل من

 الشعب عن عرب حماساًونحن نقل ال اننا شم . أذفسكم تسألوا ان بكم

 . اآلثم العدوارن ذلك ازاء حكومته ضد ئار حين لندن في البريطاني
 هذا ل من نوجيه في تفبل ان ك ضير لك يجوز كيف اتصور ال أنا

 فيالشارع. الجاهير لمزقتنا بالهدو، طالبنا و اوغيري انني . لي السؤال
 ،قناتها استرجاع في حق من مصر للشقيقة بما مؤمن عربي وأنا فكيف

 ، كثيراً شيئاً يفعل لم البحرين وشعب ؟ عليها عدوانكم في باطل ومن

 شقيقته عن العدوان رد سبيل في يملك ما بكل لضحى ، له اتيح ولو

. الكبرى

 ! البحرين الى عية الشيو تسرب من تخشى ما كثيراً انك عنك يحكى - م
 ان ع تستطب فمل ين ؤول بالمس اجماعك حين مراراً ذلك ذكرت وقد

 مصدره وغيرها حرائق من حدث ما يكون فقد ? اسماءهم لنا تذكر
. ن يو الشيوء

 في فدم موطى، للشيوعية يكون ان أرافق ال عربي كقومي أا طبعاً - ج

 . البدماية منذ بعنف الالقومي االتجاه هذا كافحت وقد . بالدي
 على لقضيت قليالً الهيئة بعمر اش أطال ولو . اخنقه ان واستطعت
 هم يعرفون جماعتك فان االشخاص ءاسما أما . البحرين في الشيوعية

 في المعبودة سياستهم حسب ! أخيراً شجعومم وقد ، نشاطهم وبعرفون
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 هينة وهي الرئيسية القاءدمة على وللتشويش وهناك هنا من ثغرات أيجاد
 كا .. وغيرها حرائق من البحرين في حدث ما أما . الوطني تحاداال

. عنها المسؤولون فانكم لك ذكرت

 لم فاذاكان ! الثانوية مظاهرة يقود ان قبل عبدالنه ابنك شاررك هل - ص
؟ هذا مسلك على أنبته فرل يشاررك

 أعنفه فهل . . باجبه قام وأءتبره . حملها الذي الشعور نفس يحمل ابني - ج
 مؤتمري في بصراحة ذلك قلت وقد ! ؟ به ينادي من اول أنا عمل على

.. حينه في الالزمة الخطوات سذتخذ اننا . دمشق في عقدته الذي

؟ الطالب خطوات وتؤبد هراتلمظاا على موافق فأنت اذن س-

 وأصدرت ، الهينة مقر في الحاشدة الجوع في خطبت وقد موافق طبعاً — ج

. العيد مسجد قرب هرينالمتظا في خطابي وألقيت بياناً

؟ هناك يصنع وماذا ؟ الكويت في انه عبد اسمه أخ لك -هل س

. ١٩٣٧ عام في توفي الله عبد فأخي. اش عبد اسمه أح لي ليس - ج

 البحرين في الهيتة تملكها التي المبالغ مقدار لنا تذكر ان يمكن هل - س

؟ الخبر وفي

 إذ . مسندوق ال امين من عليها تحصل ارن يمكنك ملومات الم هذه — ج
. صلة أدنى بها لي ليس المالية الشؤون

 منك نتأكد ان نود كنا لكنا . بالغالم عن الصندوت امين أخبرا لقد - ص
 وهو لهينةا حياة ءصب ءن معرفة لكمن بد فال ، الهينة سكرتير ألنك

? ادوال هذا إلبك وجهنا ولهذا المال

 انفي .. حكومتك وال ج:ى انت ال تعلمه ال شيء عن اخبرك ان اود — ج
- ر يم ل في — م أ ن الي : لهذا و ، عليه ف أشر تنظيم كل فى المادية الناحة عن نفسى ابعد داغاً

 السل لجنة مالية وعن النقابة مالية وعن الهينة مالية عن بعيداً تجدني
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 يق-ال يوم يأتي ال لكي التعاوني التعويضات صندوت مالية عن وحتى
. ةاصع جبيني ان له ال أجمد ولهذا ، اختلست او أخذت انني

 قنابل يشتري اخذ . . االيام هذه في دي الم عمود بأن علم لديك هل — س

 القي التوصيات جملة من هذه فرل ؟ الخبر في واسع نطاق على يدوية
 وال . . للبحرين ها يشتري القنابل هذه ان شك وال ؟ بها القيام إليه وكلت

 في اليداعها المبالغ سلته الذي انت وانك . . معلومات لديك أن بد

? اب لحساب الخبر

 وجود عدم أهمها . . كثيرة ألسباب ايضاً أصدق وال ، بذلك لي علم -ا ج

 من يشتريها انسه لي قلت فلمو . االسواق في تباع الخبر في يدوية قنابل
 . يضحك شيء فبذا ، الخبر من أما ، التصديق الى أقرب لكان بيروت

 في والناس معتقل شبابها وكل ، عليها قضي قد والهيئة يشتريها لمن ثم
 ن البحري في هناك هل .؟ البدوية القنال يشتري ولماذ ؟ أمرهم من حيرة

 من قصة انها حةاً ? للعمليات اليدوية القنابل تستعمل ءصاات حرب

. . مريضة عقلية نسج

 التبرعات ويجمع قوي بنشاط يقوم محود ان تؤكد فوية معلومات لدينا س

 السرية مقرراتها احد في الهينة ان تنكر فمل . يدوية قنابل ويشتري

! لذلك مبلغاً رصدتم وانكم الخارج من اسلحة ءشرا قررت قد كانت

 جداً. حذر انه عنه اعرفه ما وكل . اآلن ممود ت تصرق في اناقشك -ا ج

 ولكن : بلقيما كلمة محود شجاءة تتعدى وال االموز هذه عن وبعيد

 . اصدقه ال فهذا ، علناً التجرعات يجمع ،ار قنابل لشرا، تفسه يعرض
 سياسة ألن ، افتراء محض فهذا اسلحة شراء ل حو الهيثة قرار عن أما

 ان وكاذكرت . السلمية المطالبة على بنيت ، البدابةمنذ الهيئة
 تأكيدي واكرر عصابات، حرب او عنف وسائل الى تحتاج ال البحرين

. ما يوماً فيه تفكر رلم سالح ء لشرا مبلغ اي ترصد لم الهينة ان
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 . للهينة. شيا ميلي وهي الظاهر، في الكشفية المنظمة عن تقول ماذا اذن — س
. الوطني للجيش نواة انها تدشنها في العزيز عبد قال وقد

 تكن ولم ، قط اقرها ولم غائباً وكنت للهينة الكشفية الفرقة اسست -- ج
 تكون ان الزمال، هدف كان بل ، بذلك لها عالقة وال ، للهينة ميليشيا

 باالذرا انناء الهيئة متطلبات تنظيم على تشرف كشفية منظمة للهينة
 حيزالوجود الى المنظمة تلك تخرج ولم اوالمؤتمرات العامة واالجتاعات

. اrعئع قرار اذصدر

 اللجنسة جلسات احد في اطلعتهم بانك الهيشة اعضاء احدم اخبرنا لقد - ص

 بتنظيم لمق٠تت المستشار <تب٠ ادراج من سرقت اوراق على التنفيذية

؟ صحيح هذا ل۴ؤ ، اخرى واشياء القرى

 يترك كيف اذ .٠ البحرين -ة حكوم -تشار لم بالنسبة مخز ،شي هذا - ج

 مةفلة كنت اذا ثم منه عليهاوتسرق واليقفل ، مهملة السرية اوراقه
 االوراق هذه عن اعلم انافال اما ؟يسرقها ان السارق استطاع فكيف
 في ليثهد العضو بذلك تأتوا ارن وحسبكم ، عنها تقول التي السرية
. ضدي المحكمة

 ،انك بأيام ، اعتقالك قبل بيتك في زارك حين الزياي لخليفة قلت ذالما - س

 وماذا تسفيري تنوي حكومتك اذاكانت اال اللهم ، السفر التنوي

 ارن لحكومته سبق وهل ؟ حكومتك كلمة من تقصد كنت
؟ طردك

 اذا خم، البربطانية االستخبارات في يشتغل الذي وهو خليفة سألفي لقد - ج
 االاذا .. مازحاًاللهم قلت شم ، لهال فقلت السفر؟ أنوي كنت

 ٢ ١ من للخارج أسفاري آخر ألن طبع( رفي تسف ان حكومتك ارادت

 رغبة على بناء البريطانية امرالحكومة سبتمبركان ٢٣ الى مارس

. البحرين م حا
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 كنت انك اعرفه فالذي دخل اي البريطانية للحكومة ان اعتقد م-ا
 على وساعدوك الوقت ذلك في السفر منك فطلبوا للعالج السفر تنوي

.السفر على يرغموك لم ولكن النفقات

 -فري ان لك أؤكد ولكنني ، الموضوع هذا في ادخل ان اربد ا أنا ج.

 في اليه آلت الذي غير تنظيم الهشة لكان بقبت انني ولو عني رغاً كان
 القوي الخارجعملتالمفعول في قضيتها التي االشرر الهسة فترة ان النهاية.

 صفوفه بين الفوضى واثاعة قواه وتفكيك ، الشعب وحدة فت في
مااراداه. لهما تم وقد ، بحرنوحكومةالبريطانيا تريده كانت ما وهذا

 األول الهيئة رجل بأنك ، ذكرته ما افسر ان حرية بكل استطيع - س

 من اتخذةه فيا الحق فللحكومتين هذا صح فان أصفار اآلخرين وان

. اجراءات

 زمالئي مع وجودي رلحءن . . االول الهي^ة رجل انني بذلك افصد ج-ا
 السليم طريقا في القافلة سير ضمان الى يؤدي الذي الدنض ايجاد بامكانه
. اقصده كنت ما كل وهذا

 زمالئك من يطلب ان ترجوه بانك حسن بن لراشد منك رسالة في ورد — س
 وطلبت ؛ بنفسك تص-ل حتى القضية بسير تضر خطوة اي اتخاذ عدم

 اعناقكم في امانة البحرين قضية بان لسانك على لهم يقول ارن منه
 لنا تثرح ان تستطيتع فهل . التريث ءليهم بل يندفعوا اال فيجب

؟ مجينك بعد تفعله ان تنوي كنت ماذا

 كتبت اذ بالذات ح-ن بن لراشد اكتب ارن دعتفي كثيرة دوافع هناك — ج

 كانت فقد التريث منه ورجوت ، الموضوع نفس في شمالن العزيز لعبد
 ما العام االضراب تعلن سرف الهيثة بان بيررت في منتشرة االشاعات

 بالسلمطات؛ االحتكاك الى المرة هذه ادى ربما وانه مطالبها تستجب لم

]ؤدي ال لكونها والمظاهرات باالضراب يكفرون الذين الناس دن واا

( ١٧ ) المنفى الى البحرين من ٢٥٧



 الطبقة اا منها تتضرر وال ، كالبحرين بلد في وخاعة ألمطلوب الغرض

 في مخرجاً وجدت فلربما ارجع حتى التريث رجوتهم ولهذا الكادحة
.االم

 التي الرسائل خالل من لمست انك ذكرت العزيز لعبد كتبك احد في س-
 تصرفات من الشعببة االوساط في تذمراً هناك ان ين البح. من تردك

 رجوءك بعلم. ستبديها رتعدبالت تغيرات في اراء لديك وارن الهئة
؟ والتعديالت التغيرات تلك هي فما

علموضوا دذا حول للحديث مبرراً اجد ال شي، كل انتهى وقد االن — ج

 بعد الشعبية االوساط مع ومشاوراتك اتصاالتك ان الينا ءي لقد - س
 ، لهيءة ! من الكبار لبعض المؤيدين الناس في بلبلة احدثت ةد رجوءك
 تلك ء ورا من االهداف هي وا البارزين نة له اعناء" بعض من وامتعاضاً

2 ت١1بجء١
 انكم بد فال اليكم دي قد االمر دام ما . . .. السأئل من باعلم المؤرل ما - ج

 متءاض الاماا بها. اتصلت التي الجهات وبين بيني دار ف فحوى على اطلعتم

 قررت بلي انني اذ به اسمع فلم المية اعضا، كبار بعض منقبسل
 بجميع االتصال حق فمنحوني رأيهم !خذت الشعبية باالوساط االتصال

. االيام هذه البحرين في يجري الذي الواقع صورة على القف الجهات

 ءن الوطني تحساد اا لهينة العمومية للجمعية اجتماع آخر في تحدثت لقد - س
 عن بملة حورة تعطينا ان لك فهل ئت٠خ I على ادخاله تريد جديد تنظيم
: سوري !ا ث البع حزب بتنظيماًت تبط مر هو وهل ؟ التغظيم ذلك

 ة كنير اشيا، يجهل انه يظرر حين االنسان يغيظني كإ شيء يغيظني ال ا اف - ج
 المعية في وشرحته عنالتنظيم تحدثنا لقد ياءا الى الذها من بها ملم هو بين

 كنا لذينا من كثير و ! ين حاضر الجواسيس. من كثير وكان العمومية
 كل فون تع. بم ف ول-ذ ، علينا عيرن !لحةيقة في وهم معنا انهم نعتقد
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 ما النفذ الفرصة لي تتح ولم ، أقصده كنت الذي التنظيم ءن شيء
 طبقات سائر من العام االستحسان اقتراحي لقي وقد ، تنفيذه أردت
 من فكاراال تستوحي ال بدة I ان االبق في لك ذكرت لقد . الشعب
 مبرراً أجد فال ربية الع البالد في ب حز باي مرتبطة غير وانا ، الخارج

 ذتمي ا بانني في تتهم انك اتصور أكاد حتى البعث لحزب دانساً لذكرك
 الحزبية الى اميل وال حزبياً لست انني مراراً لك ذكرت وقد اليه

. الضيقة

 لمظاهراتوا االضراب قرار عن شيء اي يعلم ال انه علي السيد يةول — س
 العام ع جتم ان ليلة آخر منذ بكم يجتمع م وانه ، الهيئة بها أمرت الفي

 ذكره ما صح فاذا الهينة رئيس انه على يصر زال ا ول العمومية هية للجم
 رأخذ راجعته٠ دون كهذا خطيراً قراراً تنخذوا ان لكم يجوز فكيف

؟ فيه أيه ر

 السيد بأن ، قبلكم من ار للتكر ئباآل يكون ال حتى هنا اكرر ان اود - ج
 اللجنة في ءضواً كان انما للهينة رئيساً ما يوماً يكن لم ابراهيم السيد علي

 من عضو انه وحين سابق. حدين في ذاك لكم ت ذكر وقد ، التنفيذية

 ي الذوادي حسن بن راشد الجيس يوم صبيحة في له بعشت الهءة اعضاء
 التعارني، التعويضات صندوق مكتب في لي به ليأني التعويضات سيارة
 فيسه تأمر والذي ، الهينة باسم نشره اردت الذي البيان كنبت وقد

 ذلك وكل ، البيان عليه وقرأت علي السيد وجا، وألمظاهرات باالضراب

 يجب يمكن، ال : له قلت . البيان لهجة تخنف ان ارجو : لي قاله الذي
 العربية، للقضية بالذسبة ح-اة قضة النها د الثدي الموقف هذا نقف ان

 لهيئة ا مقر الى ذهبت ذلك وبعد البيان على وقع التصلب مني وجد فلما

 البيارن ونسخة . البيان على ووقعوا ة٦له ا اعضاء ب^ية في ينتظر حيث
. عليها عذرتم انكم بد رال الهينة مقر في موجودة

 االرراق معظم سرقت رقدم اهمية ذات اوراقاً الهيئة مقر في نجد م - س
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 قائال: يردد علي السيد ان اآلن الشانع ان اال المقر اقتحام بل٠ رالملذات
 مع أتفق قد السكرتير كان اذا يعلم وال المسؤول هو السكرتير بأن

! عليه يطلعهم م سري شي، على مصر حكام

 فات؟ أمر وىمنالجد ما ولكن ، السجن في هنا واا سمعت الكالم هذا - ج

 الحكة الى احضاره فيجب الكافية الشجاعة علي السيد لدى كانت واذا

. الناس امام لاالقوا بهذه يدلي ودعه

. اختصاصنا من لدس االمر مذا — ص

 التاجر؛ علي ؛ فخرو باالنكايزية؟قاسم البياات يقرجم الذي من واآلن
 واحياناً ةوية االحيان بعض في نجدها الجشياننا امحن المنديل، حسين

؟ ركيكة

. الننظيم على المشرفون والماعة الهينة تترجمها الببانات — ج

 كان انه وقال . بالهينة صلة ادنى له تكون ان الوزان علي انكر لقد - س
 فما العمومية المعية في عضوا تعتبرونه انتم بينا . لها المعارضين اشد من

2 ذلك عن جوابك

 اذا .. الوزان علي دو ومن ؟ بالذات الوزان بعلي مرتمون انتم لماذا - ج
 اال يعيشون ال هؤالء امثال ان للهيئة انتاءه ينكر ان انتهازيته دفعته

 ان^اءمللمبئة من سيتبرأورن وغيره انه شك وال ، االخرين اكتاف على

 ان وجد لما ولكن ، يوم آخر الى الهيءة في ءضوا كارن الوزان فعلي
 ذا ره علنا البارزين اعضاءها يشتم فأخذ مدبراً ولى افل قد الهينة نجم

 المعروفة االنتهازية هذه بمثل حافل ماض فن منه يستغرب ال امر

. يفاعته منذ عنه

 عارف لميل هدية قدم ذكرقلمباركر وجدناها لتي القوائم احدى ي -جاء م
؟ الةلم هذا قدم ولماذا قدمه الذي فمن ساعة آخر مجلة محرر

 كان انه رفه اء والذي ، عارف لميل قدم قما هناك ان اتذكر ا ا - ج
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 وفعال ، ينفذ لم واكن عأرف لجيل ذلم لتقدم المردي ممود من احاً اوبر.

 رذل ألى قدمته وانا البحرين الى به وجاء القلم ذلك اشترى محمود فان

. ألهيئة باسم يعةوب

 ؟وهل الدءوة اليه وج، الذي من للبحرين وزيارته يعةرب ذكر<ل على - س

 ومراكزالنفط! القرى زار دل اقامته اثناء وفي 2 به معرفة سابق لك

؟ الشخصيات من اجتمع من ومع

 . سالميا ال العالم مؤتر لشباب عاماً سكرتيراً لكونه الدءوة اليه وجهنا — ج

 وحقسول البحرين في القرى ١معظ. وزار معرفة سابقى به لي يكن م ول

 ء^د الذي الشعي المؤتمر وحضر الشخصيات من بكثير واتصل ، النفض

 لبعثة الالزمة الترتدبات يعمسل ان ورجوذاه بالمنامة ؤمن مسجد في

. مصر الى التعلمم:: اهيئ:

؟ والعراق لبنن من بدال اليها بعثتما النتداب مصر اذبن اختارت لماذ؛ - ص

 ان ذلك الى اضف االسالمي المؤتر ذذدة على بالبعثة رحبت مصر الن - ج

. موتفع در٠ في العالي ميمالتعل مستوى

 صر؟٠ في التحرير : ش بجي التحةوا الذين البحرانيين الطلبة عن علم لديك , هل - س

? ذلك عن شيئاً اعلم ال - ج

ن ع٦لعل١ عدا مدر في لهيئة ا بعئة نشاط هو ما   س

. بعاهدثم مبم اهما ى -و للبعثة ذشأط اي يوجد ال   ج

فيمدر؟ البحرانيين الطلبة بطة منزا الخليفة بناء ا له:ئة ا بعثة ابعدت لماذا - س

 البحرين طلبة جيع !ن اءرفه والذي االمنك الخبر بهذا اسمع -م ج

 مجاس على استولت الهيءة بعثة الن ذاك ي<ون وقدم ، هناك متعأوون

. به لي علم ال الشيء وهذا االدارة

على كانوا السالميا مالعال مؤتر لحضور لهيئةا بعثتهم الذين المندوبون هل — س
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? العمومية المعية استشيرت فهل كذلك كان واذا . زمقتها

 تعرف العمومية والجعية . الخاح حسايهم على ذهبوا المندربين ممظم - ج

 الجعية لمراجعة حاجسة وال الصحف في االخبار نثرا الننا ، ذاك
 الكبرى للةضابا بالنسبة أهمبة ذات ليست كرذه مسائل في العمومية

. عليها يطلع أن ويربد الشعب بها يهتم الفي

 التي محاضرتك في ذكرهاجاء القي االرقام من المصادراستندت أي على - ص

 النفط شركة لدى الوطنيين العمال ءن مصر في الكويت بيت في القيتها

؟ اخرى اثياء وءن

 ال،ال شؤون عن االول الم-ؤول اعتبر كنت اذا غريسب سؤال هذا — ج
 لدي تكسون ال فكيف . للبالدكلها االقتصابة والشؤون |؛تم٦رةضار

 بشتى عليها اتحصل أن استطبع الفي الدقيقة راالحصاءات المعلومات

. ووسائلي تي طر

 ترقف نتيجة بجراني عامل آالف نالنة طردت قد الشركة ان تعلم هل - ص
؟ العاطلين هؤالء مصير سيكون وماذا ؟ السعودية في النفط

 م لو اذ . تبعنها تحمل وحدكم فعليكم المصاعب هذه كل سببتم الذين انتم - ج
 فرنسا مؤازراً مصر الشقيقة ضد القاء التصرفات تلك كل ايدن يتهرف

 االخطاء من كثير تالفي باالمكن وكان شيء أي حصل لما وامرانيل

. التفامم سوء من كثير واصالح

 ومعه عبداش ابنك وان ؛طهرة امس قاموا الثانوية طلبة ان تعلم هل س
 هذه بتصرفاته ابنك ان تعتقد اال ؟ المظاهرة يقودان الزين فؤاد رفيقه

؟ للعقاب ذنسه دعرض

 الياسة في استمررتم اذا اضراب من بد وال مظاهرات من بد ال - ج
 عاتقه على الملقى الشقيل بالعبء حريشعر مواطن كأي وابفي ، التعسفية

وال باالرل ليس فانسه وعذب سجن واذا . قرمه وبني وطنه تجاه

٢٦٢



المصير. مذا الذيسالتي باالخير

ب الشعو أن من بيروت في اا م ٩ زء و التي تك نشرا ى احد في تقصد ماذا - س
 بد ال الحرية اجل من ونفالها كفاحها تواصل عند.ا امرها على المغلموبة
. جال٢ أو ءاجآل ؛رن تمارية االس ى القو على تنتصر ارن

 ؟ان لي سؤالك من تقصد ماذا انت ؟ تفير الى يحتاج الكالم هذا وهل — ج

. الوضوح كل واضح ي٠ال

 بالدك وهل ؟ االستعمارية القوى كد-ة من تعفي ماذا سؤالي عنواً - -

 لم لو قوية درلة مع حماية اهدمة مع تربطبا مستقلة امانا .؟ ستهمرة٥

. بعيد زمن منذ قطر وحتى السعودية أو ان ي اللتهمتكم تكن

 ودو وانح، رأيي ولكن . الماية معاهدة ءن الرحث بصدد لست انا - ج
 أجل من ونضالها كفاحها واصلت اذا دا ٢٠ا على المغلوبة الشعوب أن

 والخارجية، الداخلية االستعازية علىالةوى منتهرة انها ،فالبد دة الحر
 االستعمارية السلطة تمكنت لم داخلية استعمازية هناان-لطة تكن م ولو

 فيخطاب بهراحة ابديته وقد رأيي وهذا اقذامها، تنبت ان الخازجية

 في ياخلالد ستعمار ف:ا ، ة |,ق،هم في السعوديين الصلبة نادي في القيته

 لتيالتشريعاتا جميع ان ود . الخرجي االست^ماز من ضرارة اشد نظري

 من تأني التشريعات بينا م الحل باسم تن معينة طبقة لح مص لماية تن

 االخرى فات التمم بالذبة بسيط مثل وهذ! . لندن في الملكة مجلس
 بأن لي تقول حين فأنت . شيناً عنها يعلم ال رهو ٢ الحا باسم تجري الفي

 تعرفبا التي الحقيةة غير لتةو حين نفسك على تضحك . مستق! بلدك
 لضربت أردت ولو يطول الموضوع هذا حول و^لحديش ، بلدي

.الكثيرة األمثلة

 في يخالذك الشعب اناء ن٠ كنيراً أنن إال ، كشائر نضرك ة٢وج هذه - س
 ال يشرع أر يسن شيء أي وان ٢ للح، هي العليا فالكهة . الرأي هذا
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 على حريصة البريطانبة الدولة أن يعرف هو وطبعاً عوافقته بعد اال يتم

. فيها ثفنه وضع ولهذا البحرين شعب مصاحل

. أراد فيا له الش فبارك كذلك كان اذا - ج

؟ ه »السرية الكفاح نشرة يحرر الذي من — ص

 ان فبامكانك السرية »اليقظة« نشرة يحرر من تعرف ان استطعت اذا - ج

؟ السرية S ذاح الك ٠ نشرة يحرر من تعرف

؟ السرية »اليةظة: ولنشرة لنا فما ، بها عليم أنت اشيا، ءن نسال نحن - ى٠

. هذا من كثر ا عندي وليس لسؤالك جوابي هذا - ج

 أن تعتقد من ، ائرأديا هاكها ؟ »النضال: اسمها نشرة ءن تعلم هل - ص

? محررها بكون

 تمرفات على ناقم ئر ث شباب من صادرة أنها شك ال . النضال قرأت — ج
 واعتة-لم اتماءهم أءرف فال محررودا اما ، التعسفية لهدا وارا الحكومة

. نا اعتقال بعد وزعت انها

 لنا؟ تكتبها ان تستطيع وهل العمومية؟ الدعية أعضاء اسماء تتذكر س-هل

. لكم حاآل وساكتبا العمومية الجعية اسماء اتذكر نعم — ج

2 هم ؟ومن هم فاين خلفاء المانية لهبتة لقدكان . ص

 انحراف من لنا اتضح لما تثبيتهم ءن عدلنا خلغاء شمانية السيئة -كارن ج
. بعد فيا غيرهم نعين ولم الوطي واالتجاه القومي المبدأ عن بعضهم

 هراتالمظا بان كتابياً ت.،داً البحرين حكومة مسلشار اءطيت هل — ص

 يتعداها ال معينة شوارع اجتياز على معهكذاك واتفقت سلمية ستكون

 عند تثبت لم فلم كذلك كان فاذا ? اخرى شوارع الى المتظاهرون

? تعبداتك
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 من ااول اليوم صبيحة في والمظاهرات االضراب قرار الهينة امخذت، لقد — ج

 و فخر جاسم جاءني المساء وفي المتزايدة الشعبية للرغبة استجابة نونمبر
 لديه فان بلكريف بالمسترجيمس أتصل أن مني وطلبا الجشي وماجد

 مع كنا : فقاال ؟ االقتراح هو ما فسألتها علي يعرضه ان يرغب اقتراحاً
 السر مع تجتمع ان وإقترح ، موجوداً الشيراوي يوسف وكارن جيمس

 قد تعلم 6 الحكومة الن ، بالمظاهرات السماح منه وتطاب بلكريف
 ، رسمية صفة ذات تكون حتى هراتلمظاا فيه تحرم مرسوماً اصدرت

 معه وتتباحث به تجتمع ان االحسن فن المدؤرلية الهيئة تتحمل كيال

 ان اريد وال قرارها اتخذت الهيئة ان : لهما قلت االمر. هذا حول
 وقد له زيارتي ل تؤو فقد هو صنف اي من اءرف الني بالمس^شار اتصل

 ذلك يكون لن انه لي فاكدا . تحصل لم اشياء ويدعي بعد فيا يستغلها
 على االقتراح فقبلت . المقابلة سيحضران الشيراوي ويوسف جيمس الن

 وكله مجيمس و فخو جا-م فاةصل المذكورين الشخصين حضور اساس

 في ونحن بك باالجماع يرغب والدي ان : لي وةال جيمس كلمني شم
 السابعة الساءة وذهبت فوافقت المستشارية في السابعة الساعة انتظارك

 ولم الرسمي مكتبه في ال بيته في الخاص المستمشاز مكتب في وادخلت
 ي الشيراو وءن ابنه عن سألته حييته ان وبعذ سواه احد هناك يكن

 ودار ينجزاها مرمة لهما اسندت وقد المجيء عن يعتذران انها .فقال

 ولكن المظاهرات ت منع الحكومة ان تعلم : لي فقال وبينه بيني الحديث
 ولكنهليمكننا .. فيها اعذركم شخصي؛ وانا استثناية ظروف هذه

 يحدثوا ان من المتظاهرين اعصاب وضبط االمن لحفظ نتعاون ارن

 متروكة مور اا :مذه له قلت المحرق؟ في واليوم امس فعلوا كا الحرائق
 لتوجيه الشرطة من كبيرة بقوة تأتوا ان فعليكم ؟ األمن لرجسال

 مائة شرطي نتي٠ عن القوة تقل ال أن على معينة شوازع الى هرينالمتظا
 من فساطلب جاني من وأما ، خلفم من ومائة المتظاهرين امام

 تكفل هل : لي قال . اوامرالشرطة وتنفيذ الهدوء التزام المتظاهرين
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 اضمن اناا واضفت: لنفيبا اضطراب؟اجبته: محدلر||ي اال المحرق أهل

 تخاذ يجب األمن تخل عناالمنوايجماعة المسؤولة ايشي،،الحكومةهي

 ته اعطي بأفي المستشار مزاعم اما . المشاغبين ضد الشديدة االجراءات
 معينة طرق عن معه اتفاقي وكذلك البتة، لها صحة فال ، كتابياً تعهداً

 اتصل معه كنت و.عينا . أساسا من باطلة زاءم٠ المتظاهرون يسلكها

 اليك سأكتب انفي : له وقال همرزلي الكولونيل الثرطة بقومندان

 من مائة ن هريالمتظا لمرافقة شرطي مائقي تجهز ان وهو اليومي االمر
 قوة بكل واألمن النظام على امحافظة ويجب خلف من ومائة أمام

 عنده من وخرجت ، يسلكوها ان يجمب التي الطرق لك اكتب وسوف
 مسجد في المتظاهرين جوع نجمعت ح-نا الصباح وفي . االساس هذا على

 رأالم ولم المتظاهرون وخرج ! واحد شرطي وال يحضر ي ، العيد
 وهذا ..الحسبان في يكن لم ما وحدث ! ? األمن رجال من احد

 ابراهيم اعتقلمت المحرق في الثمرطة فان . ايضاً مرسومة خطة إعتبره
 فاتصلت ، التوتر حدة لتخفيف عنه االواج جاهداً وحاولت ، فخرو

 بالمتشار فاتات ، يدي في ليس االمر : ل فق: مرزلي لكولونيل ب

 ان ومعناه االمرخطير هذا ان له قلت ، عنه االفراج اليمكن فقال
 احضار من به وءدتفي ما أين ثم ر توت ل لزيادة متعمدة الحكومة

 ! وجهي في الخط فاغلقى 2 هرينالمتظا لمرافقة الشرطة من كبيرة قوات

 سلمان الشبخ ان القصر كاتب يوسف لي فقال الحام بةصر فانصلت
 المسألة ان فعلمت ؟! الشرطة اوقومندان اتصلوابالمستشار يقول
 شخصياً وأن ،والمحرق المنامة في ماحصل بعدذلك حصل . مدبرة

 وما .. نيتي لحسن فانه ايضاحاً وألزبدك . اكؤوية الحكومة أحمل

 الحكومة بيتتتها التي السينة عارفاًبالنية االخيرة اللحظات حتى كنت

 ان ورجوته،ا واحدفخرو منصورالعريض بالسيدين فقداتصلت . لنا
 فخرو ابراهيم عن باالفراج يأمر ان اليه سالويتو سلمان للشيخ يذهبا
 بعدذلك . ين للبحر الطبيعية الحياة وءودة الخواطر تهدئة يمكننا حتى

٣٦٦



 وآنا العادية المراكم في فلنجر ضده فانرنية اجراءات من تمة اذاكان
 الى الطيبان الرجالن وذهب . الحكومة تطلبه حينا !حضره ان مستعد
 . البالد في الحال اليه آلت وما الوضع ة حقيق وأفهاه سلمان الشيخ

 االفراج سيتم بأنه ووعدهم عليه اعتاد الذي المعسول بالكالم فاشبعهم

 كانت ؟ الثاني اليوم في حصل ماذا ولكن . الثاني اليوم في ابراهيم عن
 يدل ال هذا فرل ، الثاني اليوم في اءتقالنا فتم ، نا العتقال دبرة٠ خطة

 انفقت بأنني لي وتقول تأتيني ذلك وبعد ؟ علينا للقضاء المبيتة النية على

 ال التي لقوااال من ذاك غير او االتفاقية وخالفت بلكريف مع

. والحقيقة تتفق

 استطيع وال سمعناه الذي عن االختالف تمام يختلف اآلن لنا ذكرته ما - م
 يدلي وكل المحكة في اللهذاء يتم ان بد :ال القرلين صحة من اتاكد ان

.. ه عند بما

 في جسيمة اقتصادية ربأضرا اصيبت البحرين ان تعرف هل ولكن

؟ ارابات واال القالقلفيما حصلت التي النالث السنوات خالل

 الفقيرة والطبقة العال هم باضرار اصيب الذي الن قط ذلك اعتقد ج-ا
 فتخمورن الرأسماليون واما ، يزداد فدخلها الحكومة اما . الكادحة

 في تابتة اقتصادية مرارد هناك وليسن ثراهم فوق ثراء ويزدادون

. تدعي ك والمظاهرات االضراب من تتضرر حتى البحرين

 بعد اال شيناً االضراب ار العاب الحركة ءن تعرف البحرين كانت هل — س

الهيئة؟ تأسيس

 ان سبق ولكن . . الهيئة قبل العمالية الحركة ءن تعرف ال البحرين — ج
 وطنية هينة على يؤخذ فهل ة كثير مناسبات في مرات عدة اضربت

. اصالحهم بيدهم وتأخذ العال أزر تشد حينما

جراء من عنيفة اقنصادية ة ب اصيب قد كله العربي الثرق ان تعلم هل - م
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: السويس قناة تأميي

 فلم كذلك كان فاذا ? االوسط اشرق مصلحة على حريصون انتم وهل — ج

 سبعينعاماً؟ استغلت ان بعد قناتا استرجاع مهر حق من بان تؤمنوا لم
 الحرب أعلنتم .. الطبيعي حقها على وتقروها تساعدوها ان من فبدالً

 الخطة هذه ان ! تتحدثرن منطق باي اعلم وال ! تدميرها تريدون عليها
 لعالةة بالنسبة العواقب اوخم لها سيكون ايدن 1٢سلك التي القاء

 ما كالبحرين صغير بلد في بانفسم لمستم وقد العربية بالشعوب بريطانيا
؟ الكبيرة العربية البلدان سائر في فكيف حدث

 علىمصر، باعتدائا وخاسرة فاشلة انت يريطانيا سياسة ان لنا ذكرت - س

 ، بصر البحرين عالقة ما ولكن نظرك وجهات بعض في نقرك ونحن
. عربسة ليست ر٩.م٠ و

 اسواق في رواج ولها السابق الزمن في تقال كانت التبويشات هذه — ج
 وارن الكبرى الشقيقة مصر يعتبر عربي كل فان اآلن اما الثعويين

 . العربية الصحراء في قبيلة اكبر الى ينتمي عربي كأي قح عربي لمصريا
 الفتح اوائل منذ ر ت م استوطنت قد العربية القبانل ان تنس ال ثم

 كل في الهربي للشعب لفخر وانه باسماءا محتفظة زالت وال االسالمي

 البحرين فان فلهذا . هصر في العربي الشعمب شقيقه مع يلتةي ان مكان
 الكبرى الشقيقة لنهرة االخوة بدافع كانت مدر عن دفاءاً هبت لما

. وواجب حق من عليها لمهر ؛ا منها واياناً

 خطراً يشكلون كانوا دل ? البحرين في المسدمين االخوان تغلغل مدى ما - س

؟ الثعبية االوساط في الهيئة نفوذ على

 ويدءبم باله سالن الشيخ يغذيهم لمرتزقةا من حفنة المحرق في يوجد — ج
 . ورجعيين شبابتافه من االصابع على ويعدون بتوجيماته الرناسة مقر

 تأييد أتسبت ا التي ودي الهينة على خطر ادنى يشكلوا لن وهؤالء
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 ام االضرابات في سواء مناسبات عدة في ذلك لمتم وقد ل ركام الشعب
 المسلمين االخوارن ان نظري وفي المجالس مقاطعة في ام االنتخابات في

 .. وعيين الشي من لمسلمينوا العرب على خطورة م-د أ الهدامة وحركتهم
 دين يخالف لكونه والمسلم العربي منه ينفر مبدأ الشيوعية الن

 ناالخوا دءوة ولكن ، فيها عاش التي االجماعية وحياته وتقاليده
 الى اندعوتهم ثم ي العرب واخيد الربي بين تفرق دينية دءوة المسهين

 االسالمي والدين . الحكم الى للوصول وراءها يتسترون الدين حكم
. هؤال، دعوة من يتبرأ ومكان زمان لكل دستوز هو الذي

 انه تعتقد أال ؟ المسلمين االخوان ودءوة الشيوءية بين المقارنة هذه ما - س

 جمالالمسلمينخد االخوان الن الدين؟هل يدءون جاءة على كير تحامل

 ذظرك في تعتبر صر الذل عبد جال ضد تكون فدة وكل .. النادر عبد
>.' وخطرة هدامة

 كنت واذا ، شين قيمترم من يزيسد ال السلمين االخوان على عطهك — ج
 تدءو بر:طانيا في جاعة كانت اذا ل ذم ، للدين تدءو جماعة على تعطف

 عداؤهم اما ءذاهم: بن تكفر او اليه. تنضم ان لك هل الكنية لحكم

. االقزام معاداة يرمه ال العمالق فن الناصر عبد زال

 ارصيته وانك ، الحارثي صالح يعرف ال انه شيالن العزيز عبد يدعي — س

 القاهرة في المسؤولين مع يبحث ان القاهرة الى ١٩٥٥ عام سفره ابان
 فد الثوزات تشجيع اختساصك من فبل . وجماعته الحارثي لؤازرة

.٠ وحمارة ثاذة1>ض معاهدات تربطها لحكومة الشرعة السلطات

 لؤازرة القاهرة في بالمسؤولين يتصل ان الشمالن -ا ال من طلبت لقد - ج

 جزء هي والظلم التسلمط ضد تقوم تورة كل اعتبر النني وجماعته الحارثي
 استطاعت ن فا كثيراً تهمنا نعا مسألة وان سيا ال ؛ به أومن لم متمم

 ستعود نهاا فيه شك ال فمم! ، سليم قراطي دي بنظام قدميه^ على تقف ان

. كاها بى العر الخلميج منطقة في ءب هابفوائد
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2 بالحارثي شخعية معرفة لك هل — ص

 المرحوم والده واعرف ، طويل وقت منذ الحارثي الشيخ اءرف نعم ج

 وتعرفت ؛ ١٩٣٦ عام الشرقية في زرت، وقد الحارثي صالح بن عيسى
 وكنت ١٩٤٩ عام بمباي الى مسافراً كان حبنا الحارثي صالح الشيخ على

. صداقة وبينه بيني وتوطدت ة الباخر نفس في مسافراً

 النزعة او بالديمقراطية بدينون وجماعته الحارثي صالح ان تعتقد هل س-

 ريسخرونهم العذاب انواع الشرقية اناء يسيمون كذلكفلماذا كان واذا ؟ الحرة
 واديه اوالً نفسه يحرر ان عمان بتحرير يطالب بن األجدز أليس ؟ لمصالمو|

٠? ذلك يفعل ان األمكانات

 يدين الحسارثي صالح ان اقل لم أنا . علي، باالجابة جدير لسؤا هذا — ج

 التسلط ن٠ وتخلصمت عان تمصكنت اذا قلت ولكنني ، بالديموةراطية

 الى يحتساج وهذا سليم، ديوقراطي م بنظا قدميها على ووقفت االجنبي
 متم ال من انه العميق واياني . بعد له األوان يؤن ولم جهيد وجهد وقت

 التخلص تريد عربية ثورة أي تساءد ارن زة لمتح.ا العربية الدول على
 خارجي. نطفيا أر داخلي داستبدا من ءسوا بالدها في لمشينا الوضع من

 لمساعدة القاهرة في بالمسؤولين االتصال يز العز عبد االخ رجوت لهذا و

. عمان قضية اجل من بل هو اجله من ال الحارثي صالح

 ابجث ان لي وليس طويل وقت الى يحتاج المرضوع هذا حول الحديث - ص
 ان لي انا . فيها اارأي اخالفك أج بين بصحتهاً مقتنع انت نةط حول

 في اتصلت لقد . عليه االجابة من االفالت يمكنك ال -ؤاآل أسالك
 ان منه وطلبت . عمان ساحل في المارة اًمبر وهو لك بصديق بيروت

 االسلحة تبعث سوف وانك العمانيين الىالثوار االسلحة ارسال أمر يسمل

 -المة لك يضمن ال بانه واجابك . الخأصة بوسائلك بيروت من

 تعتةد اا . وخارجية داخلية كل لمشا سه ذف يعرض ان يريد وال وصوالا
 القانون على خارجة جماعة تؤازر بأنك نفسك أدنت هذا بعماك انك
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 قد تكن لم ما اا-الح به اتمشتري المال لك أين رس باالسلحة بمدهم

؟ المصرية الخابرات مع االمر هذا رتبت

 ير ٠األ وهذا أساسه من مختلق وهو شيناً الموفوع هذا عن اعرف ا أا - ج

. المحكمة في بشادته يدلي دعه ذكرته الذي

 وهو فديمة صدماقة وإياه وتربطك يكذب ال االمير ان نواثةو نحن — ى٠
٠ا التندفعكثهر ان حلى داءيقص كان ولهذا ينكرعليكتهورك ولكن بحبك

 ادنى أمير أي وبين بيني تكن وم الطراز هذا من أميراً اعرف ا أذ - ج

. المحكمة في بشهد فاحفروه صداقتي يدءي من هناك كان فاذا صداقة

 ولهذافيها اصابعك تثبت الوقائع االفرارولكن على انكرهك محن - س
 العتبارها بوماءتقالك الوسائل أعنف معك اتخذت حينا الحكومة تلم ال

والخازج؟ لداخل في الخطر الرجل انك

 العربي والجنوب الخلرج مكتب في يمثله كان من الحازني ذكر وعلى
2 دمدق في ميناقه وضعت الذي

٩٢ L“ ج لخلب ا بمكتب يختص -ؤال أي على أجيبك أن تعداً م- لست ٦ذ أ 

 لك كان واذا اختصاصك من ليس ؤال الس هذا واعتبر . بي العر لجنرب وا

. الداخلية الشؤون على ه فركز شي، تة

 في أسسته الذي مكتبك و فتك تدم جيع عن أسالك ان حقي من انه   م

 لو كبيراً ' خطر يشكا أمنالك من كن الط الشباب من زمرة مع د.شق

 نمة القا االنظمة ضد موجه عدواني عمل وانه . فيه ر االستمرا لكم تم
 هذا حول ا-ئلة اليك اوج، أال تريدني فكيف لجنوبالعربي. وا الخليج في

. الخطير األمر

الموضوع ١هذ حول أسنلنك على لالجابة مستعد غير انني لك قلت اقد---ج

. وكفى

 الجابة ا برفضك م خبره لينوأ لمؤو الىا األمر هذا أرفع منان ي بد ال إذا - س
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 يقرروا ان ولهم . العربي والجنوب الخلي-ج بمكتب المتعلقة اسئلتي على

: الطائي نه لعبدا في رأيك ما . واآلن .. ثا،ر| ما

 ل؟السؤا هذا من تةصدون ماذا أفمم لم . ر٠ باأل الطائي عبداله عالقة ما - ج
 ولكنني . لك عميل انه البحرين في األوساط جميع ندى ءنه لساندفا

 االمور من كثير في ءلميه واعتمد به اثق وانا . ذاك اصدق ال شخصياً

 ارن تزمه معنة ظروف هناك ول<ن . مخلصس[ واءتبره الهامة

. اوضاعه يماشي

 . فيه أيك ر ف نعر ان دنا فأر يام اال هذه استفهام محور ئيالطا كن لقد —س
 لمنطقةا في .دعالوا٠١ لخلق مدبرة نية من أردت فيا فشنت نقد العموم وعلى
 تمعنتم رلو .المتطرفين من وبغيرك بك غررت معينة دولة لصالح كلها

 ريكون أجتيأزه الصعب من وعراً مركباً تركبون انكم لوجدتم جميعاً

 وسجنك فاءتقالك ب-بولة جاءت لمسألةا ان زبك وامد ككم. هال فيه
 فئة يس على يق الط: في تغتال ارن من لك خير كذلك عليك والحك:

. عليها ضي لتة مسالحها تناهض فة طر مت

 واصالح حق طالب فنحن . بنا غررت قد دولة اي هناك ليس اوالً - ج
مسيرينألحد. نكن لم اننا يعلجيداً بعنك ومن عايك. مردود فاتهامك

 طريق فهذا ، به اعترف ولن حياتي ي بالفشلف أءترف لم إنني - ثانياً

 أرفق لم وان استطعته ما انجزت وففت فان . ليتممه غيري سيسلكه

 الم^طةة في سيتم حتمي أمر ألنه بالمهمة إيتوم ان يبعثه من فبنالك

 به؛ خوفني فال الغتيالا ءن اخ . بتحقيقه الكفيلة هي الزمن وعوامل
 وانالم النتأئج اليه ماتصل يهمه ال المسؤولية عاتقه أخذعلى من فان

. ت ا االحتمل كل لتقبل نفسي هيات وقد إال الميدان أدخل

: سياسي حزب دون البحرين تبقى ان يمكن هل برة

. البحرين في العربي للشعب أمره متروك ذلك — ج
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 بالهينة عذراف اال سحب بعد مصر في الطلبة مصير سيكون ماذا - -

؟ البحرين في

 سوف مصر حكومة ان شك وال ، االسالمي المؤتمر بالطلبة سيعتني - ج

 الذين العرب الطالب شان شانم دراستهم يكملوا حتى بهم تعتني
. االسالمي المؤتمر أو مصر حكومة نفقة على يدرسون

١٨) المنفى الى البحرين من٢٧٣



كهتتابيج
 ١٩٥٦ ديسمبر ٢٢ صبيحة وفي ديسمبر ١٩ في كرت ذ كا التحقيق انتهى

 سوف انكم أنفسكم هيئوا : لنا وقال بجراستنا اموك البريطاني الضأبط جا،

 ٤ ساعة وبعد البديع قرية الى نقلنا بسبب يخبرنا ولم البديع قرية الى تنقلون
 الذي البخاري الزورق الى صحبوذا الجنود من ثلة ومعه كورلمذا الضابط جاء
 من وفوجان البريطاني الضابض بصحبتنا وكان . القرية الى الجزيرة من نةلمنا

 الشرطة نزل حتى البديع رصيف دحنا ارن وما ، أسلحتم, بكمل الشرطة
 مقدمة ، أقسام اربعة الى وانقموا الرصيف طول على واصطفوا معنا الذين

 بذوي المطوقة المقفلة السيأرة ب و. اوصاوذأ حتى ، وميسرة وميمنة ومؤخرة
 بالجنود عملة جيب سيارة وعشرون مصذحات نالث تحرسم الفوالذية ألخوذ

 . بالبديع البحرين شرطة الىمقر القرية رصيف من جداً قصيرة المسافة ان مع
 ! أشخاص أربعة ضد الهائلة داتستعدا ا ال هذه شاهدت حينا دهشت د ولة

 لرئيسيالشارعا جاني على معطفون وم البديع أهل من كثيراً ارى ان وآلمني

 منه. لتقتص سيقوا مجرمين على يتفرجون وكأنهم .. الشرطة مقر الى المؤدي
 كنيراً نفسي في حز وقد .. اجلم من أنمم نذررا مواطنين على ال العدالة

 هذه أزور كنت حين ، الماضي الى الذاكرة بي وعأدت المنظر. لهذا مشاهدتي

 المدوبة، والتافات بالزغاريد أقابل كنت وكيف ، المناسبات بعض في ربة الة

!؟ اآلن الحال انقلب وكف بعيدة مسافات على واستقبل

 كنرة من حرب حالة في القرمكأن^م فوجدن ، البديع شرطة مركز رصلنا
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 مع الغوالذية الخوذ ذوي والجنود الجنود وذاقالت المصذحات من شاهدنا ما
 وهم مفاجناً هجوماً يتوفهون القوم أن بد فال ! الطلفات المريعة بنادفهم
 شرطي ووقف ، خاصة غرفة في أدخلنا . بلتهلةا ت إالستعداد؛ هذه يعدون

 ا—»دلن في األربعة وببنانحن . لناانهاالمحاكمة فاتضح ، الغرفة باب على

 وقد . علينا أدخل وقد موسى بن ابراهيم ميلنابز اذا عالموضو هذا حول

 في ووضعوا لنا اعتقا من يام ا خسة بعد نا شباب من نخبة مع ابراهيم ا اعنق

 لك قيل ماذا سألته حييناه ان وبعد . المنامة في بالرميثة خاص معتقل

 آخذ ان مني طلبوا انهم سوى شي، ال : قال ؟ بك جيء حينا
 المدة؟ هذه طيلة معك ليحقق أحد جاءك هل : فسألته . معي مالبسي

 ويبيتون شراً لك ون يضمر القوم ان للجميع قلت ذلك عند بالنفي. فأجاب
 محكة٠ لى ؛ذا دقلو رن و ية ر رو اادة٠مح س:حارنذا ئم ا .٢اًمر خطيرافاحزموا امراً لكم

 عدمالدفاع قزار نتخذ ان اآلن من فعلينا علنية. المحاكمة تكون ولن ، المنامة

 االحسن فن . تنفيذه يريدون ما مقررون وه ضائع دفاعنا نال انغنا ءن

 عليهم حجة ذلك كان فاذارفضو! ، المنامة بمحاكمتناعلنافي نطالب ان
 صورية محاكهة حوكمنا اننا مكان كا في الناس وسيعن . شاءوا ما ليعملواو

 اننا : االجماع فقالوا 'ا ذلك على نوافةورن :ل . أنفنا عن ندافع لم ولهذا

 المحكمة واخبر عنم اتكلم ان االح-ن فمن اذن قات . هنا كمتنا محا نرفض

 الرفض هذا ارن اعلموا : لهم قولي كرزت ثم . نوأفق : قالوا . راز الق بهذا
 البعض بعضنا الى ألنوم نوجه وكيال وخيمة ونتائج مضاعفات الى يؤدي ق.ل

 الحقائق طمس يريدون وم الة اذ . االمر هذا في موحدة خطة نتخذ ان يجب
 محاكمتنا على ونصر الرأي هذا على نوافقك بننا فاجاوا العالم عن واخفائها

 حةيقة على يطلع ارن غنله انذي للشعب ليتاح بلمنأمة البحرين 7 محا في علنا

.المشرف موقفن من بينة على ولكون محاكمتنا

 ءد مقا لنا واءدت !لقضاءهيئة وصول قبل لمحكمة ا قاعة الى حضرا

 واربعين وخمس العاشرة الساعة وفي للجمهور مقاعذ ثالثة اعدت كذلك و
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 دائرة بناية من الثاني الطابق في تقع غرفة في المحكمة هدنة اكتملت دقيقة
 الخليفة حمد بن دعيج الشيخ من تتألف المحكمة هذه هيئة وكانمت . الشرطة

 والشيخ ، اليمين عضو الخليفة عيسى بن عبداش لشيخومنا ،رئيساً !لحامشقيق

 محاكمالبحرين رئيسكتاب مالعريض سال اليسار.واالستاذ عضو الخليفه احد بن علي
 مدير العاموهو عيلمد(ا بن ) مستر ل االدعاءمن هيئة ف وتتال الدعوى، لسير مسجال

 قومندان فائب وهو ( يترا ) والكولونيل بالهحاكم. صلةادنى وليسله مةلهجرةالعاا
 . العام للمدعي مترجما كصفته العربية يتكلم قبرصي ضابط وصف . الشرطة

 الطريق من وم التقط خسة فعددهم المحاكمة لسماع احضروا الذين الجمور اما
 احدهم قاله ما هذا ! بعد صيدهم شباك يضعوا ولما البحر من قادمون وهم
 من سحبوا الشرطة رجال ان : قال ؟ هنا الى جنتم لماذا سأله حين نمالللش

 المحكمة بينا ذنبا مرتكبون انهم معتقدين ذنباً!فكانوا نقترف م ونحن الطريق
 قالمة بتالوة العام للمدءي المحكمة رنيس واذن ! ! محاكمتنا لحضور استدعتهم

 انهم يدعون قضاة مسامع على .. االنكليزية باللغة تهاماال قاتة فتال اتهامنا

: فيها جاء ما وخالصة فقرة فقرة يترجم القبرصي واخذ ! عرب

 ، الحاكمة االسرة من نالنة واغتيال ، عزله او برئ الحا اغتيال ولةمحا - ١
 الستيالءا بغية وذلك ين البحر مة حكو مستشار بلكريف شارلس السر واغتيال

 حسب الهيثة ةبل من الغاية لهذه انتدبوا فدائيين بواسطة بالقوة الحم على
 العليوات علي عبد فيصل حوزة في ضبطت وقد بذلك تدينهم رسمية وثيقة

 ول.نته*- ع وكذلك . الهيثة مقر في الرسمي تبالكا الوقت نفس في هو الذي
 اتصاله. الى باالضافة هذا المحرق مطار ونسف القضبية في الجدميد القصر نسف

. المؤامرة تنفيذ على بها لالستعانة اجنبية بدولة
 كبيرة فجوة وايجاد سنوات أربع خالل لبحرين في العام الرأي تهييج — ٢

 باالضافة هذا وخطب واجتماعات مناشير من دعاياتهم بوسائل وشعبه ٢ الحا بين

 وتوسيع الحقائق تشوبه من والخارجية المحلية ااصحف في يذشرونه ما الى
. وشعبه الحاكم بين الخرق

 ارن بها يراد كشفية منظمة ستار تحت العسكرية المنظمات ادخال - ٣
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 صرح كا الشرعية بالحكومة لالطاحة تشكيله ينوون الذي الجيش نواة تكون

. المنظمة بتدشين االحتفال يوم الهيئة سكرتير ائب به

 باالضراب فيام^م من نوفمبر االوسر االيام خالل باالمن االخالل - ٤

. لمصر تأييداً والمظاهرات

 هو لالتهام صورة خير ولعل استيعايها يحضرني التي االتهامات خالصة هذه
 وهو عني !الفراج بعد عليه تحصلت وقد البحرين اذاعة من صدر الذي البيان

كايلي:

 لحضراتكم لنقدم المساء هذا المعتاد برفامجنا اذاعة في االستمرار عن نتوقف

. في خاصاً برنامجاً

من كل محاكة تحت الساعة في هذااليوم

 علي -عبد٣ لشمالن. العزيز -عبد٢ . لباكر الرحمن -عبد١

. فخرو حسن ممد ابراهيم - ٥ . موسى بن ابراهيم - ٤ . العليوات

 غير لجعية دنة كونوا انم هي المسة لهؤال* الموحة التهم ان : اوآلاً
 وال اءضاؤها يتغير لم ان ذلك بعد اسمها غيرت والتي بها معترف وال شرعية

 لقد .البالد حاكم عظمة اسمها على وافق والتي الوطني تحاداال هيئة الى اهدافها

. به القيام ينوون كانوا ما واليم قانونية غير مختلفة باعمال الهينة هذه قامت

 ونسف ودك ومستناره عانلته افراد وبعضكبار البحرين حاك قتل - أ

. اخرى باماكن الضرر والحاق المطار وتخريب القصر

. الدولة لهذه الحكومي الجهاز في شرعية غير تغييرات اجراء — ب

 هذا في سلطاته من وحرمانه منه الشرعية السلطة واخذ الحاك خلع — ج

.االقليم

 الجعة يوم بتاريخ المنامه في ومظاهرات اضراب بتنظيم الهيئة قامت — ه

 تلك علىخروج الحكومة موافقة وبعد ١٩٥٦ نونمبر شرر من ني الذل
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 الحكومة قبل من مخصصة طرق في تر ان على سلمبة فيمظاهرة المواكب
 ما تنفذ لم الطرق تلك في بمرورها لهبتة ا تعب-دت الني كب الموا ولكن
 تلكالمواكب تكن لم زددثة عليهاسكرتير ووافق الحكومة عليه و!ؤقت

 للبنايات وحرق وتكسير تحطيم من العنف فيها استعمل بل مطلق( سلمية

 وشركات وحصومته الحام عظمة يخص ما بعض بلتاف اصابت ك
. خاصة ممسلكات و

؟ الهيئة من الحكومة تحامهم اللي هالخمسة ليش — ٢ صوت

 المؤولين الخمسة ضد قدمت الدعوى تلك ان المحكة في قيل لقد - ١ صوت

 الهينة هذه وفي الباكر حمن الر عبد وسكرتيرها الوطني تحاد اال هيئة في
 الرن الشم العزيز عبد يأتي وبعده االول المركز في السكرتير يكون

 محم-د وابراهيم القوى عن المسؤول العلميوات علي وعبد السكرتير فائب
 الحد في الهينة ءن المندوب موسى وابراهيم الصندوق امين فخرو حسن

 ء هؤال بواسة والتهديد لالذى الح-د في كثيرون انس تعرض ولقد
. م الحا لعظمة مخلصون نهم ال خونة المواطنين اولمك ان بدعوى

؟ للمحكمة قدمتوهم وبه السخ,اص’ها يثبت اللي الدليل شنهو لكن ٣ - س

 ضبطت التي وغيرها والمناشير المكاتيب : فمثال ومختلفة كثيرة الدالئل — ج
 فيحوزة ضبط آلتي ا لمذدور ا و ٦٠ءلب القبض القي ةعتدما١لهي١ أعضا، مع

 العليوات علي عبد نجل بان العام المدءي واوضح العليوات علي عبد

. هامة اسرار من يحويه لما الضابض يد عن المنثور هذا يأخذ ان حاول

 لذ الب في وزعت التي شير المنن بان الدءوى هذه العام المدعي وجه وقدم
 بجضور الحكومة مع الذيناشتركوا االشخاص الهدائيينالرهاب بامضاء وموقعة
 مناتيرها في االشخاص هؤاء الوطفي تحاداال هيئة هددت وقد هذا . مجالسها

. ( خونة ) لقب مناشيرها بعذ في االشخاص هؤالء على الهيئة اطلقت وقد

 االداري المجلس بمقاطعة ٦١ رقم يوليو ٩ في الصادز المنشور في (جاء ٢ ص
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 اويكتب به يتصل من كل واعتبار الشعب فيه يمثل لم ما تامة مقاطعة
. بالده لقضية وخائناً االجماع على خارجاً اليه

 على مجمع الشعب بان فيه جاء ٥٦ يوليو ٣١ بتاريخ ٦٦ رقم منشور وفي
. المجلس هذا مع المتعاملين ويهدد المقاطعة هذه

 الممثلة الهيئة من الصادرة المنشورات من وغيرما المنشورين هذين ان ( ١ ص
 الحكومة مع العمل على وافقوا الذين األشخاص هددت الوطني تحاداال لهيئة

 ضالةضبر|الرهأب يين الفدا باسم الموقع فيالمنشور ورد ما منوراء والقصد
 وتناقلته ٥٦ اغسطس ٨ في شق فيدم الباكر الرحمن عبد به ح صر ما نفس هو

. العالم صحف

2 الحكومي الجهاز نظام قاب على الؤامرة تهمة تعني ماذا ( ٣ ص

 الى الشمالن عبدالعزيز مالة ر في ورد ما هو ذلك على شاهد !كبر ان ( ١ ص

 فيها له وذكر ١٩٥٥ اغطس ٦ بتاريخ السأدات انور القائمقام السيد

. الهيئة اهداف

: الرمالة تةرأ ( ٢ص

 I خ ن د ي سرع سم س ؛ ج , ة في ن < لحا سلطت من دحد يع تشس مجلس. محاد٦ مطالما هةدمة فى ان
. الشخص ولنف التاريخ نفس في اخرى رسالة وهناك ( ١ ص

 نورها انبثق التي لوطنيةتامعلىالحركة اطالع على انكم شك ال ، سيدي ( ٢ ص
. االقطاعية الحاكم سلصات من الحد الى تهدف والتي البحرين في

 نم الحا خلع هو ذلك وراء من الهدف بأن م العا امدعي أوضح ولقد ( ١ ص

 ارن االقلي هذا في سلطاته من وحرمانه منه الشرعية السلطة واخذ
 العليا التنفيذية الهيعة سكرتير نذب من ة سالالر هذه في ورد ما

 واضحة جلية الهيئة تلك اهداف لنا يظز االسم بهذا آنذاك المسماة

 ٣٥ في المحرر االول منشورهم في به صرحوا م-ا مع يتنافى ما وهذا
: فيه جاء والذي ١٩٥٥ اكتور
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 القي الهينة لهذه التامة ثقتهم يعطوا أن الكرام بالمواطنين نهيب اننا ( ٢ ص

 منهم ونامل الوطن هذا خدمة نفسها على لت ، والي منهم جزء هي
 بين ن يفرقو الذين الشياطين اولنك والدساسين المغرضين الى يستمعوا أال

 ال هذه حركتنا ان الجبع امام ونعلنها المتآخين المتحدين االخوة
 منهاجنا بداية في القيأوضحناها الشعب مطالب على للحصول اال تهدف
 على والذؤثر شخص ألي عداء أي ذلك وراء من تهدف ال وهي

.الحام سلطة

 ورسائل اعمال وبين وردمنالمنشورات ما بين الفرق يتضح الحقيقة في ( ٣ ص
. الهينة هذه

؟ االخيرة التهمة عن وماذا

 فيالثاني وقعت التي المرعبة الحوادث بها لتنطقى اتركها االخيرة التهمة ( ١ ص

. ٥٦ نوفبر شبر من

؟ التهم هذه الثبات عليها د اال مكن التي البراهين هي ما ( ٢ص
 قام ٥٦ نونمبر ١ الموافق الهيس مساء في بانه العام المدعي أوضح

 مستشار و الوطني تحاداال لهيئة لممثلة للهيئة الباكرممثالً الرحمن عبد

 الرحمن عبد وحصل بالتباحث البحرين حكومة عن ممثالً الحكومة

: التالية بالشروط المواكب بخروج اذن على الباكر

: اآلتية الشوارع في تسير ان المواكب على (٢ص

. احا٠الءةالعاثرةه١في االميركية االرسالية منخلف المسجد من تبدأ ( ١ ص

 ببناية تمر ال والتي عليها وافقت التي بالشوارع الموكب يتمسك ان ( ٢ ص
 العودة عليه الجولة هذه من الموكب ينتهي أن وبعد البريطاني المعتمد

. المركب تفرقة يتم وهناك مسيره بدأ حيث لمسجدا الى

. الحكومة به سمحت ما خالف الموكب ولكن ( ٣ ص

 يذه الشرطة قومندان بابالغ ين البحر حكرمة مستشار قام لقد ( ١ ص
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 لرجال بلغت قدم االوامر هده ان المحكمة في اهد— شهد ك التسروط
: يلي بما أيض( وشهدوا جولتهم في كانوا إلذن الشرطة

: ( ٢ص
 الشوارع في بالمرور لها المصرح لالوامر تمتثل لم المظاهرة ارن - ١

- الممددة

 المعتمد بناية أمام وتظاهر األوامر تلك خالف قد الموكب ان - ٢

 بل سلمية مطلقاًمواكب تكن لم المواك-، هذه ان البريطاي.

 نحام الخاصة البناياتوالممتلكات وتدمير بالعنف مصحوبة كانت
الخاصة. االخرى والمنشآت الشركات وبعض وحكومته البحرين

 عنرة واستمرت االمر مبدأ في العنف بالغة فوضى احدثت وقد هذا

. عنفاً أخف اخرى أيام

 عليها ووافقت الحكومة اعطتها التي الشروط ان لي يتضح هذا من ( ٣ ص
لباكر. الرحمن عبد فيسكرتيرها ممثلة الهيئة فبل من نقضت قد الهيثة

 جراء من كثيراً خسرنا قد الشعب نحن بانا نقول الوقت نفس وفي ( ١ ص

 . أرزاقنا في عليه ونعتمد يعولنا كارن ما وفقدا االعال تلك

. األعمال هذه وراء من احد يستفد لم انه ذلك من واألدهى

 بهذه للقيام يهؤالء دفع الذي المبرر ليماهو تذكر ان يمكن هل ( ٣ ص

ل? اال

 الحاق من به قاموا لما المبررات ان جلياً يتضح المناقشات تلك في جاء مما
 الذي االقتصادي وتقدمها البحرين تجارة وان . راهية كانت ببلدنا االضرار

 اصبب قد ال^ياة مبادين جميع في األخرى النواحي من النقدم عليه يعتمد

 الزاد رتنقل بالبحرين تمر كانت القي الفن ان . أمالهم جراء من كبير بضرر

 اصبحت وقد الطائرات وكذلك اخرى موانى، الى طريقها أخذت قد والمتاع

 نتيجة البحرين الى البضائع شحن في التجار تلكؤ جراء من تدهور في التجارة
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. التآمر من لخوفم^م

 أجبر فقد نفسه الوقت وفي البحرين تجارة انخفاف في السبب هو وهذا
 األحيان ؛*ص في ينقدو:ا كادوا وقد رواتببم من مجز، يساهوا ان على العمال

 اذيئسة ير سكرت الشعب من جعت التي النةود مكنت ولقد لالضرابات ذتيجة

 وحرفالنقود البحرين شعب حساب على البحرين خارج شرور خسة يقضي ان
 التجار من جمعت قد المبألغ هذه بعض وان ورفاديته ملناته ،ى جمعت التي

 ولقد هذا سمعتهم وتلويث إلتهديد بطريقة و-ء—ال على البحرين في الكبار
 الذذهرة سفرته في رفاهيته على الباكر ن الرجم عبد صرفه-ا التي الممالغ وصلت

. الشعب ب :حس على كلبا زوبيه ١٣٠٤٠٠٠ من اكثر الى

 االضراز الحاق من به قاموا !أ المبررات ان جاياً لنا بتضح هذا ومن

. واهية كانت بلدة ب

؟؟ التحةيق انغاء لهم حسل ذاما ( ٣ . ص

 ٠٣—انغ عن ليدافعوا الفرصة تهعيجم ان مراراً لمحكةا حاولت لقد

 هذد تكون ارن بججة باتاً رفضاً رفضوا ولكنب. به مواقا ا٠ ويبرروا

لرسييةعلنياً. فيالمحاكم المحاكمة

 صاحب قرر ثنية ابات االضر حدوث ار لتك. رمنعاً العام الصالح ونضراً

 ه حذم وقد علمنية البديع في ة ٠٢ الح، تكون ان البحرين حام العظمة

لناس. من كثيرون

: المحاكمة هي هذه

 لق1 تنداته هس بعض من ين٠المتم ضد العام المدءي قدمه ما فبناءعلى

 عائلته افزاد من وبعض ن الحا بقتل القيام تذوي كانمت الهينة ان على تدل

 في وجدت وقد م الحا قصر واحراق ، بلمكريف شارلس السر ومستثازه

 اخارج■ في، دولة وزير الى الهيئة هذه اعضاء احدم ارسلها التي الرسائا اخدى

في مؤزخة ةسالالر وهذه الحاذر الحكم على بانتالب القيام على النية له كد يؤ
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 عضو بيت في حجزت الفي االوراق بين ورةة وجدت ك ١٩٥٥ اغسطس ارل
 رعداً نفسه على قطع قد انه الورقة هذه في ذكر وقد الهيئة هذه من

 ان فيما وعده ساعة آخر صحيفة مدير ضمنهم ومن الخارج في للشخصيات
 الهيئة هذه قبل من به القيام المزمع االنقالب حين البحرين في حاضراً يكون

 المحكمة ان كا الخبر هذا صحيفته في ينشر ان باستطاعته صحفي اول ليكون

 بعدم ه للحكوم تعمدت وقد بها معترفاً هيئة م٤يصقت مسؤولين المتهمين تعد

 لم انهم اال سلمية بمظاهرة القيام الحكومة من طلبوا عندما ضرر اي احداث
 داالنذار بالرغم رغهباً وحرائق خراباً البالد في اوقع الذي االمر بوعدهم يفوا

 شخصياً مسؤولون انهم فيه ينذرهم ياً كتاب البحرين حاكم سابقاً لهم قدمه الذي

 ان المحكمة ترى اعالن ذكر على فبناء البالد داخل باالمن يخل ما يحدث عندما

 المتهم من كل على وتحكم المتهمين ضد ثابتة العموم مدعي قدمها التي االربع التهم
 الثالث والمتهم العزيزشمالن عبد الثساني الباكروالمتهم عبدالرحن االول

 في رنيسية بادوار ال:مقاموا عاماً عر اربعه لمدة بالسجن وات العلي علي غبد

 الخامس والمتهم حسن محد الرابع المتهمين من كل على تحكم كا الةضية هذه

....... سنوات عثر بالسجن موسى بن ابراهيم

 مكة في العام المدعي سه علي استند الذي لمنشورا نص يلي ما اررد ثم

 فدائيين من صادر وانه العليوات فيصل حوزة في وجد انه وادعى البديع
. الوطفي االتحاد هيئة انتدبتهم

االحرار: ايا
 الماعدات بفضل معدانا استالم ونم فرقتنا تشكيل مم لقد تعالى ب^ونته

 اجل من تكافح تزال وال والتي العربية االقطار ابناء اخواننا من وصلتنا الي
. العرب الفدانيين فرق بفضل لها حليفاً النهر ان وقدم . حريتها

 من احد يعرف ان دون الطاهرة أرضم دخلنا لقد ، البحراني الشعب ايا

 والجزائر فلسطين في عنا سمعتم طالما الذين الفدائيين نحن مرامنا هو وما نحن
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. االستعار جراثيم من العربية البالد تطهير اال مرامنا وما عربي باد كل وفي

 بل ، نقاتل او لنقتل البالد هذه ذصل لم نحن ، المكافح الشعب ال
 جمع الينا انضم وقد ، االستعمار على القضاء كيفية الى الشباب اخواننا لنرشد

 النأرية االسلحة استعال كيفية على تدريبهم تم وقد ، الشباب من كثير

. والحرائق النسف آالت واستخدام

. الشرر هذا خالل في مشاريعنا تنفيذ قررا لةد االحرار ايها
. حياً البحرين يغادر المستشار كذتر ال — ١

. االجنبية مركات الش بنايات بعض نسف — ٢

. الهالكة العائلة افراد من بعض قتل — ٣

. فيه بمن المحرق مطار حرق - ٤
. الخليفة سلمان اغتيال - ٥

. سلمان قصر حرق - ٦

 فنحن ، بدماكم تبخلوا وال الفدائيين قة لفر نضام باال بادروا الشعب ايها

. م الحا قدر في حتى مكان كل في موجدون الفدائيين

.االحزار ايها ماماال فاى
ن نيو الفدا

 الذي لمنشوروا البحرين اذاعة من اذيع ما صوزة يم الكر للقارى نقلت

 . اللغوية لالخطاء دونتمحيح حرفياً انشره وانفي االتهاماتضدة لفقت بسببه
 على للقضاء مبيتة نية من البريطانية الحكومة عليه تنطوي كانت ما مدى على

 واآلرن غايتها اجل من كاذيباال تلفيقى من تتورع وال الوطني تحاداال هيسة
: كمة المحا قصة الكمل اعود

 ؛ العادة جري على منه اسمع لم مرافعته؛ انهاء من العام المدعي انتهى ح-:
 المطالب من ذلك غير او باالعدام الحم او العقوبات اقصى انزال يطلب ان

 قضية اي لساع قط احضر لم شخصياً فانا .. داتاً العام المدعي اليها ينتهي التي
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 للمدعي ليس ان بمحاكمالبحرين خاص عرف هو هذا فلعل — البحرين محاكم في
 عدا مسا البحرين في قانون رجود لعدم القانرن عليه ينص بما المطالبة العام

 ١٩٥٥عام ي قاومناهف الذي الجنايات قانون وهو بعداعتقالنا فرض الذي القانون
. لهشايخ الحكم امر ترك ولهذا تنفيذه، واجل

 هل : الينا سؤاال المحكمة رئيس وجه بيانه من العام المدعي انتبى عندما
 : متكلما فنهضت ؟ العام المدعي اليكم وجهها الي االتامات على جواب من

 االنكليزية باللغة العام المدعي من سمعناها الي التهم هذه المشايخ،ان حضرات
 هاللباكر الزمالء: دعيجوسألبقية الشيخ قاطعفي وهنا - العربية باللغة وترجمت

 القي التهم هذه أن أقول — بالكالم لي فاذن بااليجاب. وه فاجاب بلسانكم؟ ينطق

 كفبلة منها واحدة كل ، الحقيقة على وتجنياًصارخاً وعدواناً ظلماً بنا الصقت

 لقد ! ! االخرى التهم بقية ثبتت اذا فكيف . . المقصلة الى توصلنا بأن

 ما نبلغ ولم ، امامم سنمثل باننا مبفاً اشعارا دون البديع مقر الى احضرا
 ، عائالتنا سنقابل اننا اعتقادا بلكل الينا ستوجه التي االتهامات طبيعة هي
 ، العالم انحاء جميع في المنبع العرف اذ ، بمحاكمتنا نفاجا ان بخلدة يدر ولم

 مثولهم قبل المتهمين الى االتهامات صورة تعطى ان — المتاخرة البالد باستثناء
 محامينيدافعون راحضارلدراستها الكاني الوقت لديم يكون حتى المحام امام
 صدر حكوميا بياناً هناك بأن نبلغ لم فاننا كذلك . االمر لزم اذا عنهم

 البحرين حكومة لدى رسمية ٢محا هناك ان اذ البديع محكة بلشكيل
 ان المفروض كان الطوارى، حالة بسبب ٠في٠ حدث فاذا ، المنامة ومركزها

 ان ثم القرار هذا المتهمون ويبلغ الخاصة المحكة تلك بتشكيل مرسوم يصدر

 بعيد من وال قريب من ال تشر م ايام تسعة وقتها استغرق التي التحقيق لجنة
 ال امر من غرة حين على اخذا اننا اذن فعناه بنا الصقت التي االتهامات الى

ية: تال ل باالش^اء اال يمكنناتالفيه

 الينا الموجهة التهم لدراسة اسبوع عن تقل ال مدة الى المحاكمة تأجيل - ١
. عنا للدفاع محامين وتعيين

 لكوننا شعب مصير عليها يتعلق جداً خطيرة التهم هذه ان حيث — ٢
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 الموقرة محكمتكم من جيالً يكون فكم . البحرين لشعب الشرعيين الممثلين
 كةعلنية.امحا تكون نعلىا البحرينالرسية محكة في جلساتها عقدت لو

 القصاص ى سيتو ازاًور فان علينا التهم هذه ثبتت اذا انه من واثق واا

 الذي للعهد نكش االتهامات هذه كل ان اذ السلطات تعاقبنا ان قبل منا
اوكراسي. البحم ط ال اصالح طالب مناننا للشعب انفسنا على قطعناه

 العادل قرارها تتخذ ان المحكمة من نرجو ذكرتها التي االسباب بهذه أننا

 وتجري المنامةالرسمية البحرين محكمة في تشكلبا ان على كمةلمحاا بتأجيل وتأمر
 ، المشابخ حذرات يا م ضيرك ارضيتم ةسد تكونون ب^ذا . علنيا المحاكمة

 منصفة حكومة كل من يتطلب ما وهذا ، انفسنا عن للذفاع فرصة واعطيتموفا

 من العظمة لصاحب ما ننكر ال اننا . الحق واحقاة بالعدالة ينصف وحاكم
 نخالف ال واننا ، البحرين من جز، أي في خصوصية مكة تشكيل في سلطة

 قاً مسب نثعر ! لحضراتك ذكرنا كا ولكننا ، العظمة صاحب يصدره امر أي
 رفع نكمكافبأ ذلك تم قد كان واذا المكمة هذه بتشكيل صدر مرسوم باي

 في كمتنا :ح. يامر ان عظمته من آملين العظمة صاحب مة!م الى هذا سنا الت
 ، وضاع اا حقيقة على الثعب يطلع حتى ، مةلمناا في البحرين حكومة محاكم
 ها. برو ود نسجوها الذين رلئك ا ونفضح ا r سد ا من الباطاة اعم لمز ا تلك نفند با

 محاكم في علناً نحاك ارن على ونصر بل ب نطال الثلخ حذرات يا فلهذا
 ءن لدفاع نرفض فاننا هذا طلبنا يستجب لم وما . المنامة في الرسمية البحرين

. لمينالظا من سيقتص عادال كا حا هناك فان شستم ءا ولتحكوا انفسنا

 السبب ارن : قائالً سام الع المدءي نهض حتى كلهتي من ت انته. ان وما

 من المدينة في اضطرابات وث حدم خشية هو هنا لمحكمةا تشكيل في نيسي الر

 هذا من شيء لوحصل النظام ضبط تستطيع ال االمن رسلطات ! جديد
 االسراء نزيد الننا وارد غير فبذا اسبوع الىمدة المحكمة تأجيل أما . القبيل

. أنفسهم عن الدفاع ال عليهم وما اليهم موجمة ٢٦: اك ثم■، البت في

 ان كبير لعار انه : قائالً اجيب حت حتى كالمه من انترى ان وما
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 عن تعجز االمن -لطات بان فيعترف ، المحكمة امام مسؤول رجل ينطق
 جدوى فا النظام حفظ عن عاجزة السلطات دذه كنت فاذا ، النظام دذظ

 تتحدثون ما كثيراً الفي الديوقراطية التفدمية الحكومة أين بم ? وجودها

 حق وهو ؛ االنسان حةوف من حق أبسط قفضون كنتم اذا بيائاتم في عنها

 عن للدفاع االتهامات بدراسة لنا السماح فنكم نلتمس حين ، مكتسب

 هذا ؟ عنا يدافع محام ايجاد من نتمكن ي واحد اسبوع مهلة واعطاءذا انفسنا

 الشيخ فتكلم . الرسمية البحرين محاكم في علناً محاكمتنا يجب انه الى باالضافة

 يجيبك ارن العام المدعي حق من ليس انه : قائال اليأر و عف احد بن علي
 أرن ال ، نحن ، نقوله ما ينتظر ان منه المنروض وكان ، لمحكمةا رأي ءن

 االمر ستداولن اننا بها ؛.االدالء له نأذن ! نحن جاباً أ ويقول يتسرع

 وبعدها ساعة نصف مدة المحكمة داءة من فاخرجنا نقرره. ما على وسنطلعكم
 فيالساعة لالنعقاد ستعودلمحكمةا بأن المحكمة رن:- الثيخ لنا فقال اسندعينا

 مةز في غرفتنا الى وأرجعنا . اليوم نهس من الظرر بعد والنصف الرابعة

. الشسطة

 حكومة مستشار وتقده ماء، الخمسة الساءة في جلستها المحكمة عقدت
 بم ، المشايسخ بقبة على ومرره فقرأه ة المحك. رئيس الى كتاباً سلمو البحرين

 محكمة تشكيل على ينص البحرين حام من كتاب وهر ، العريض سالم أه ؤر
 بعبد تراه ما الصدار الصالحيات با لدي وان زغبته حسب الخاصة البديع

 ال انن : فاجبته ؟ نقوله ما لدينا كان اذا المحكة رئيس سألنا المرسوم تالوة

 حاكم العظمة صاحب من يصدر امر أي على الصباح هذا في ذكرت كا نعترض

 I. مت تن.د الذي ذلك وعادال وجيها مطلبن-ا كارن انا : البالد

 ورفضتم رجائنا الى االستجابة رفضتم قد دمتم فما .. به

 لكم قلناه ما نكرر ان اال لنا فليس ، "لمنامة في محكهكم تشكيل
 المدعي المحكمة رئيس أمر وهنا . انفسنا عن الدفاع عدم ودو الصباح هذا في

 من االنبات شود بساع لمحكةا فبدأت ! ادءوى سير في يمضي ان العام
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 ذهبوا انهم اال يقولونه ما لدببم يكن ولم ! اعتقلونا الذين االنكليز الضباط
 بعض واخرجوا بيته فتشوا ذلك وبعد عليه القبض والقوا فالن بيت الى

 اعتقل الذي الضابط على عرضت وقد . عاءاالد هيئة يدي بين التي االرراق
 هي هذه هل العام المدعي وساله يد مخط مكتوبة ورقة العليوات علي عبد

 انها نعم : فقال ؟ العليوات فيصل جيب في عليها عثرت الي الورقة نفس
 سيضربني والدي ان : ويقول يبكي ليواخذ تسلبمها رفض وقد الورقة نفس

 جاءت صغيرة بنت اخذتهامن قد انني عندي الورقة هذه وجدتم انكم علم اذا
 احمد بن علي الشيخ سال ذلك عند ، الطريق في مرمية ووجدتها بيتنا الى بها

 هل فسأله . معتقل انه : العام المدعي له قال ؟ اآلن فيصل اين : اليسار عضو
 سأل ثم . الحضاره ضرورة نجد لم كال : العام المدعي فاجابه ؟ هنا احضر

 الورقة هل . المحكمة هيئة على الورفة بتالوة بدأ ان بعد ثانية مرة علي الشيخ

 جئنا الفدانيين نحن يقولون بل ممضاة ليت انها كال المترجم له فقال ؟ مضاة

 كال. : اجابه ؟ معنونة هي هل . الخ التالية باالعال لنقوم البحرين الى

 طلب قراءتها من المترجم انتهى وحينما القراءة في امض . علي الشيخ له قال
 المدعي الى ارجعت ثم عليهم فمرت عليها المحكمة هيثة تطلع ان علي الشيخ
 في السادات انور الى معنونتان شمالن العزيز عبد من رسالتان تليت ثم - العام

 الى ي الشوادف االستاذ انتداب تجديد عدم منها واحدة في طلب ، ١٩ ٥٥ عام

 البارزين المسلمين االخوان من وهو ، للهينة مناهضة بجركة يقوم النه البحرين
 الثانية والرسالة ، شأنه في العمران احمد اللحاحات يستجيب اال يجب وانه

 القضاء هي منها الغاية وان البحرين في لشعبية الحركة عن الشمالن فيها يتحدث
 لجنة من برقية ذلك بعد تليت ثم . الفردي االستبدادي والحكم االقطاءية على

 نطالب الوطني االتحاد هيئة سكرتير الى معنونة دمشق في الشعبي تصالاال

 تليت ذلك بعد ثم . الثالثي العدران ضد مصر الشقيقة مؤازرة فيها اللجنة
 مرسلة البارزين الهيئة اعضاء احد من انها العام المدعي زعم رسالة من نبذة

 انه : فيها يقول اذ — مصر في كان الشخص وهذا . شمالن العزيز عبد الى
البحرين عن شيئاً يكتب ان يمكنه ا انه : ل وقال عارف جميل مع اجتمع
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. الخارج في صوته يظءر حتى بثورة البحرين شعب يقم لم ما

 استدعى ، كر الذ اآلنفة البريطانيين الضباط شادة سماع من انتهى وحينا
 واستملالمه بشهادته وبدأيدلي كثاهداثبات ين بلكر السرشارلس مستثارالحكومة

منشورصدر اول في بها نادت التي لمبادئا تنكرت انا : فقال الهيئة عن

 الحليفة البريطانية الحكومة تعتبر انها البيان ذلك في ذكرت إذ .

ي

 بها وإذا البريطانية الحكومة مصالح مطلقاً دس ا وانها٤ للبحرين عية

بداية في يه-ا نادت التي المبادى. تلك تناقض امورآ ترتكب ايامها

 بالقضاء بياناتها في وتطالب واافطاعيةباالقطاع تندد اخذت انها ثم . ةكوينها
 )!!(ألن واسرته البحرين ٢ حا معناد االقطاعية او واالفطاع .ءق,الذطءة

 الشرءيون الحكام هم واسرته البحرين لم وحا اقطاعياً حكما تح-كم البحرين

 وليس والمفذ ع المشر هو كم واح ، نها شؤو ادارة في فون والمدر البالد ه لهذ

 عليء-ا ء١لقض١ب ويطاببون بالةطاءية يندمدون ح.: ولهذا ، سلطة سلمطته على

 ولي خانوا انا-م ومعناه ، واسرته البحرين حاكم على المنسا، بذلك يةم^درن

 وحارل ، الخازج في تدمريحاي عن يتكلم اخذ ثم . العتاب فيستمحةرن امرهم

 منصحف جمعما التي القصاصات در ب لي-تمث^د امامه التي ته مله: في يفتش ان

 االدالء في استمزازه ازناء وفي . يجدها فلم واستراليا وكندا دما نيوزل في

 له فيكتمب بعلومات واالخرى االونة بين يزوده العام المدعي أخذ بشادتة

 ءلي الشبخ ضاق حتى ! المحكه ديسة مامأ باً دلى وهو يةول ان يجب ماذا

 للدعي مساءد هو أم اًشاهد لزا ز لمستخا.ا ة حذر هل وذال باألمر ذرعاً

 شودته في بلكريف واستمر . شاهداً زال ال أنه : المدءي فأجابه !! العام

 وهي به اجتاعي فصة وأورد ، الحتيقة على وافتراء واختالق كذب وكلها

 تحدث بأال له وتعهدت معينة طرق على معه اتذذت انني وادعى ، لفقة٠ ايفاً

 انتهى ارن وبعد . الحقيقة عن الجانحة لاالقوا من ذلك وغير اضطراات أية

 قال ؟ شود لدي، هل ، العام المدعي المحكة زئيس سأل شهادته من بلكريف

 غداًكيف: . . ماذا : هياج في هو و لمحكمة ا رئيس قال . غداً سأحذمرهم نعم
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 ال انه : العام المدعي فاجابه . بالحكم وندلي البوم المحكة ننهي ان نريد نحن
 . الليلة تلك القضية في البت وتريد الدرجة هذه الى مستعجلة المحكمة بان يعلم

 استكمال بعد الغد الى حكمها تأجيل المكمة من بطلب أن مضطر فانه ولهذا

 نعملوتد ماذا فظيع شيء هذا : المىكمة رئيس فأجابه . الشهود شهادة بقية

 طبعاً : قال ,؛ الشهود لبقية السماع اللزوم من فهل !. حرج مرضع في رضعتنا
 رئيس فأجابه . القضية هذه في االثباتات وسائل المحكمة لدى تستكمل حتى

 ال : وقال أحمد بن علي الشيخ تكلم ذلك عند ! مقتنعة المحكمة : المحكمة
ثباات.اال تستكمل حتى الغد لى ننتظر أن من بأس ال لالستعجال داءي

 التي الطريقة حسب « جدا 9 جزيرة من احخرا دنسمبر ٢٣ صبيحة في

 ، لمحكمةانعقدتا والنصف العاشرة الساعة وحوالي السابق فيالتوم يها احضرنا
 الشهود عاءاستد قبل للمحكمة اتكلم ان طلبت مقاءدنا أخذا ان وبعد

 المحكة هذه في محاكمتنا على مصرة الحكومة ان بما : لت فة رنيسها لي فأذنه

 الدفاع من تمكننا ان المحكمة من نرجو أن لنا , فهل العظمة صاحب عينها الفي

 ليسمعرا لدحكمة نسميهم البحرين شخصيات من شخصاً عشرين باحضار
 ولكن ، يستجاب الطلب هذا أن اءتذد ال : المحكمة رنيس قال ؟ دفاعنا
 لشاهد»واستدءىا الشبود اقوال سماع في سنستمر فانغا اآلن ما فيه سننظر

 مضاءاال مغفل كتاباً استلم بأنه فأفاد ، بلجيك حسن الحاج وكأن االرل

 حانوته يغلق وان السلطات مع يتعاون بأال وتحذيرات تهديدات على ري يحت

 اليتعاون وان العادلة. فيقضيتهم الوطنيين يساند وان ، االضراب يعلن عندما
 حوزة في الكتاب وكان . العقاب به حل وإال االيرانية تحاداال جمعية مع

 الكتاب هو هذا هل : مستفهماً الشاهد فأراه مسدس رسم وفيه العام المدعي
 . بالنفي فأجابه ؟ كاتبه يعرف هل فاله نعم : فأجابه ؟ اليه تشير الذي

 الناني الشاهد فدءي البتة. أحداً أته. ا ال : فقال ؟ أحداً يتهم هل ساله شم

 انك تذكر هل : سؤاآل العام المدعي اليه فوجه ، خنجي عد الرزاق عبد
 هذا هل : العام المذعي سأله غم . نعم الشاهد فأجابه ، تهديد كتاب استلمت
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 فعلت ماذا : العام المدعي فاًله ،بنعم فأجاب ? استلته الذي الكتاب هو
 إال األمر بداية في به اهتم لم : الشاهد فأجابه ؟ الكتاب لهذا استالمك بعد

 مضي بعد المخزن خارج وكان بفاءني صناديق أحد في النار أشعلت لما انه

 حكومة بستشار اتصل أن فضلت ، المذكور الكتاب استالمي من اام

 الصندوق حادن ءن وأخبرته جاءني الذي الكتاب على وأطلعته ، البحرين
 تتهم أر المرسل تعرف هل : العام المدءي ه فأل . الكتاب هذا له وسهت

 أتهم وال ،أحداً الالأعرف :الشاهد فاجابه ؟ اليك بارسالهما شخص(

 ه استالم لمجرد انسان ألي االتهام توجيه االنسان على الصعب ومن ، احداً

 اخي المرسل يكون قد . مشوش مخط ومكتوبة المضاءا مغفلة تهديد رسالة
 : العام المدعي فساله ، ذلك اثبات استطيع ال وأ أقاربي أحد أر أزدد عبد

 ؟ الخليج جريدة مع تعاونك في اسمررت اذا تهديدك من المرسل يقصد ماذا
 فألفي اعطيها كنت ان وذزا ، التجاربة باالعالنات مدها عدم يقصد : الشإهد

 شان أي لي وليس بضائعي عن االعالنات فيرا انشر محلبة جريدة اعتبرها

 خاص اتجساه عن تعبر الخليج جريدة كانت هل . العام المدعي . باتجاهاتها
 تاجر فأئ كثيراً وال قليال ال يهمني وال أعله ال :هذا الشاهد ? محايدة هي أم

 وهو الثالث الشاهد ذلك بعد واستدعي . إال ليس تجارتي عن ناًاعال اعطيها
 رمعروف الثمن بانخس يشترى شخصفه وهو المبسي سالم ن رادد المدءو

 تهديد؟ رساال استلمت انك تذكر هل : العام لمدعيا وسأله ، زور شاهد بأنه
 كيف ، نعم : الشاهد ؟ الكتاب هو هذا هل ، ذلك اذكر نعم : الشاهد
 الشاهد: ؟ الصي ذلك ف تعر هل ، الحد من صني لي سلمه : دم الذاه ؟ وصلك

 ، امه لذكر حاجة وا ائي الكهرب التيار صرع إذ أيام منذ توفي وقد نعم

 المرسل أعرف ال الشاهد ؟ أحداً تف. او المرسل تعرن دل : العام الدعي

 الماعة من مرسل الكتاب هذا بأن « راثق ة طبعاً ولكني كيد والتأ بالضبط
 عصا يشقون الذين هم ألنهم اتباعها أحد من أر أ لهيعة ب ) نفها تسمي الني

 قومندان أحضر ذلك بعد . الحكرمة ويقارمون البالد أمر ولي على الطاعة
 أدلى ما خالصة فكانت ادته٣بذ يدلي وأخذ همرزلي الكولونيل وهو الشرطة
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 يرم يسحتى الج يوم منذ عديدة جهات في النار أشعلوا المتظاهرين ان به
 مولوتوف( ) قنابل يستعملون وكانوا والقضبية والجذير والمنامة المحرق في بت ال-
 هذا ول البحرين في ينتشر يجده ان ه أدهشه » الذي الشي، ، حرائقمم بعض في

 جماعة بواسطة الحرائق تلك ك دبرت اقي هي أجنبية يداً هناك أن يعتقد فبو

 ءن االفراج مني طلب الباكر الرحن عبد ان : قال ذالئ بعد شم٤ البحرين من
 ليس األمر هذا ان : له وقلت . النتائج كل تحملت وإال فوراً فخرو ابراهيم

 انصاركالذين من الخمسة سراح اطلقت انني كيف بنفسك رأيت ولقد ، بيدي
 ابراهيم عن أما ، عنهم االفراج في٠ طلبت حينا الليل في الشرطة اعتقلتهم

 سيأمر بأنه هددني ذلك عند : يهما فاتصل والحاكم لمستشارا بيد فأمره فخرو

 . عنها ة ؤول المس هي الحكومة وان االضطراات تسبب عنيفة اجراءات باتخاذ
 السابقة والتصريحات كر البا الرحن عبد من الصادر التهديد هذا أن اعتبر وان
 ، رجوءه بعد ألقاها التي والخطب ، الحارج في كان عندما منه صدرت القي

 ء:د ند نحت در اماتاتا تشكل هrاك بعد فيا صدرت التي المعادية والبيانات
 الذطرأئت1 الى أدت اافي الخاط تنفيذ في فعالةيد من الباكرلماله الرحمن

 :رد ا بن علي الشيخ ساله . مور اال هذه لكل المدبر الرأس ه واعتبر والحرائق
 مع علميهسا اتفق اتي بالطريقة للشرطة كتب ين البح. حكومة مستشار هل

 ؟ الطريفة تلك هي وما٤ المظاهرات موكمب تيير في الباكر الرحن عبد
 اط أم ثم السير خارطة فيه ووفع المتبعة كالعادةيومياً امراً كتب لقد : قال

 خ الشب فسأله . خلفه. وم,دن ن هريلمتظاا امسام لتمشي شرطي بائة نبعش أن
 ا السح من وزأينا ( !! ) نزدد ذن !م كال : أجابه : ذلك نفذتم هل : ءلي

 يتدخلون اول كثب ءن المظاسرات سير يراقبون الشرطة من معيناً نفراً نترك
 انتهى وحين . والشرطة الم^ظاهرين بين االصطدام يحدث أن من منعاً

 اعرف ال الوطنيين الضباط صف من ثالثة أحضر دتهشها من ررزلى الكولونيل

 وواحدم الحد في ممود آل من منهم اثنين ان يظ: ولكن ، بالضبط اسماءهم
 يتب.ون كانوا انهم على شادة من به أدلوا بما ثالثتهم فأجمع ي بان الز اوالد من

 اوال بالالسلكي 'لةالة يادةفيالت مركز ويوافون الجيب سارات في المظاهرات
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 محل في شب الذي الحريق ان : الزاني وقال . أحداث من يجري بما باول

 طوياة مسافة المظاهرة بتعادا بعد حدثت قد االفريقية الذمركة ومحالت الزباني
 ذال عن نعلم ال ؟ ة الحرية شبت وكيف . هرينلمتظاا من أحد هناك يكن ولم
 )!!(شيء أي يرتكب احداًأن الننع لديناأن االوامرالتي ألن ،غيناً

 باب قرب شاهدنا اقد : وقال . يحدث عما النقارير نزفع أن أذط علينا
 ويحطمورن الحكومة مبنى على الحجارة يقذفون ببان الم من كثيراً البحرين

 الشيخ فساله . لدينا التي لالوامر تنفيذاً وذلك منعهم نستطع فلم النوافذ زجاج
 نعم . فأجابه ؟ تمنهوهم ولم بأعينكم ذلك شاهدتم حقيقة هل : أحمذ بن علي

 ن٠ احداً تنع ال بان صريحة معنا كانت القي االوامر إذ ، ۴ج٢غذع ولم شاهدةمم

 لقد : نالًقا وأردف . ذلك غير أو الحرائق أو الشغب من شي، أي احداث
 ( مكنزي كري ) كة غر مستودع ياجمون األجانب من افواج[ شاهدنا

 متقيدين منعم فلمن متعددة وبضائع دموا من ذلك وغير خمور من فيه ما ويسلبون
 يشاهدوا ! انهم الثالة الشرود وقال . القلمة فومندان من لدينا الفي باألوامر

. المتظاهرين غير من -لمه٢ حدث الذي وان ت ا دي ت اذن يقود معروفاً شخصاً

 لي اذاكان ةآلالحكم رئيس سألني الشود سياع من المجكم: انتءت عندما
 هذا في وذكرته أمس لكم قلناه ي الذن هو القول : له فقلمت : شيئاً أقول أن

. آخر قول لنا وليس الصباح

 هيئة ألن والنصف ة ابع ال ءةالسا في تعة-د ان على المحكة انذضت

 في يتيم حسين الوجيه لدى مدءوون ين البح: حكومة ومستشار المحكمة
! متنا مح ؟مناسبة ابتهاجاً البديتع قرب بالبحيرية قصره

 الحكم صورة كانت و مساء الخامسة الساءة في االنعقد الى لمحكمةا عادت
 المقدم الشهي كل األ وبعد . معدة ء األس كانت وطبعاً لمحكمةا رئيس بيد

 من ليةتص .. قدره في الحم حيثيات صيغت يتيم ح-ين )لوطفيلغيور( من
 وطنه. لبني الكريمة الحرة الحياة وأرادوا االصالح راية حملوا شرفاء مواطنين

 الحم ذعن بتالوة العريض سالم المحكمة رئيس أمر مقاعدة اخذا ان وبعد
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 الذي االتهام حقيقة على اطالعرسا بعد المحكمة ان : وخالصته فتاله . علبنا

 ال الذين ادة٣٠ سماعها وبعد ، واالوراق بالمستندات والمدعم االدعاء رجهه
 تابتاً كان الجسة المتهم-ين الى ذسب ما بأن اقتنعت شهادتهم الى الشك بتطرق

 لمحكمةا منحتهم وقد انفسهم ءن الدفاع رفضوا نهم ا وحيث ! . وصحيحاً

: كاآلتي حكمها تصدر ان قررت المحكمة فان الحق ذلك

 العليرات علي وءبد سالن شم العزيز وعبدم الباكر الرحمن ءد من كل سجن

 سنوات عثر فخرو وابراهيم وسى٠ بن منابراهيم كل وسجن ءاماً ءثر اربعة
 ئيس ل ل ألفو نهضت الحكم تالوة من انتهى وحينا ، هم اعتقال ت|ريلخ من ابتداء

 ال الطلب هذا ان فأج:ب .االستئناف اطاب االخوان باسم اني المحكمة

 الخليفة عيسى بن ن لعبدا والحظت . السلطات يد في هو بل فبه البت امال
 هذا على احتج ادى : قلت ذلك عند . باالسننناف يس.ح ان بأنه بيده يشير

 انذين يعلم رس . اك_امن من ينتقم أن اش واسأل ااصارخ والظلم الجانر الحكم

 لىا ها : وقال ( )رايت الكولونيل تدخل وهنا ، ينقلبون منقلب أي ظاموا

 للشخصين سنوات وعشر منا لشالنة ماًءا عش اربعة حكم . نحمل وذهبنا جدا
 ؛السجنالعمومي الى ذقلنا ديسمبر ٢٤ صبيحة وفي مةرنا في ليلتنا نمنا اآلخرين.

 ئممختلفةلجرا واحكاماً متفاوتة مدداً دذضرن ثالنينسجيناً حوالي يسكنه وكان

 يت<ون والسجن . قاتل الى سارق الى زار الءب الى خر شارب من متعددة
 ذص*ف و قدم ضه ءه يزين اف. يتوسط ممر له قدماً ستون طوله مظلم قبو من

 من اكياس. لنا سلمت . مساجين ا عليه ينام اقدام ءثرة افريز كل وءرض
 شخص لكل بكيس اال لنه يسمح ال انه البريطاني الضابط لنا وقال ، الخين

 أمطروة الضابط ذهب المساجينءند.! ان إال قدية بطانية لنا واعطيت ، منا

 وحمدت عليها. لننام فرثناها كنيرة كياس1 فتكدستعندث "لفارءة باألكياس

 على واذنابه الغاشم المستعمر يمسبه الذي العذاب مراحل آخر الى وصلنا اننا اش

محنتهم في قومه بني وي-اند االصالح يذشد من

 . باالستئناف السماح فيها نناشده ين البحر ٢ لحا رسالة بعننا ديسمبر ٢٦ في
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 ضابط صف ومعه العام المدعي جاء ئفسه اليوم مساء من الرابعة الساعة وفي

 اول في القبرصي معه يكن ولم . انفراد على بي ع’ اال وطلب ، قبرصي
 . طويل حدميث وبينه بيني وجرى . الجزيرة حدميقة في معي وتجول االمر

 االشخاح على الضوء ي تلة قد بمعلومات تزودني ان يمكنك كان اذا : ؤال
 تم الذي التفاهم حقيقة على وتطلعني البالد، في الحرائق أحدنوا الذين الحقيقبين

 كل اعطيتفي اذا ، كلها المنطةة عن العديدة المسانل حول القاهرة وبين بينك
 قلت . عنك الحكم لتخفيف البحرين كم حا لدى ساسعى فانني المعلومات هذه

 عن تفتش ان اذا فعليك . تلعبوها أن تريدون لعبة آخر هذه ان اظن : له

 ي مصير عرفت فقد افا اما تريدها الي القيمة المعلومات هذه يعطيك شخصآخر
 ستنناف ملتمساال بعشنا لقد استئناف ال طلبت ا1 بيدي كان ولو محكتكم حكم من

 ان الواقع : قال يستجاب لن الطلب هذا ان من واثق ولكني اليوم هذا في
 حصلت لما جكمة دفتها يدير من لها هي، فلو البحرين في الذروة بلغت الهيءة

 . لدغكم الذي وهو كبير ثعبان عشم في كان انه اءرفه والذي ، النكسة

 لحقائق يأتنييومست^رففيه ان والبد بواجب^اوادتدورها قامت لهي^ة ان : له قلت

 ثعبان ان بد فال الذيتتحدثءنه الثعبان اما . حقوقه يسترد الثعبان لهذا بد وال

 تصدر كت نا اعال وكل افثاءء نخشى سري نيء لدينا ليس اذ انتم خلقتموه

 وجدفي فال . المتآمرين من االيام من يوماً نكن ولم ، علنية منشورات في
 آلسؤا اليك يوجه ارن يريد ضابط الصف ان : قال معه حديثي في متثدداً

 ان ارد : ضابط الصف قال 2 يريد ماذا : قلمت . ءلميه االجابة يمكنك فهل
 قلت ؟ الديار جريدة صاحب غصن بحنا اتصلمت بيروت في كنت اذا اعرف

 اجتمع ثم . ذلك نعرف ان وددن؛ : قأل ؟ السؤال هذا ولماذا به اجتمع لم : له

 اخبروي حسبما الموضرع هذا حول يدور حديثه وكان مالء الز ببقية كذلك

. بعدم ا١ف

االهل مع لقاء

 نحن سننقل اننا البريطاني الضابط اخبرا ١٩٥٦ ديسمبر ٢٧ صبيحة في
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 مفر الى وصلنا ولما . ادري ال فقال ؟ لمساذا : وسالناه البديع الى الثالئة

 يفتت محزناً موجعاً مهيباً موقفاً فكان . ٥تنتظر ءائلته منا كل وجد الشمرطة
 وروت المواضع شتى ءن وتحدثنا ونصف ساعة سدة معبم فمكننا ، الكبادا

 لىا اخذوه هناك ومن قطر الى الل ءبسد ابني هربت انها كيف والدتي لي
 له وا دب نهم ا الل فحمدت ، اعتقاله لتم ن البحري في قليالً مكث ولو . القاهرة

 ان كيف ، االوالد ام لي روت ثم . اءتقاله فرصة االعدا، عنى وفونوا مخرجاً
 جميع وأخذوا فيسه زاوية كل وفتشوا البيت دخنوا اعتةالي دد ' الفباط

 في ئي ك شر مع تي بجاب والخنصة بى الخاصة التجارية الدفار حتى وراق ا أل

 ! ! ومفاتيحي. وقلمي لزوجتي القي الزينة انوات وجميع كتي وجميع ز فط
 عن يف^شون كانوا ولعل: د ه غير اشياء عن ؛نتذون ترية هس حالة في وكانوا
 في غايظة ءصا حتى يجدوا :م ولكنهم . لهم قيل ؤ ، والذخيرة ٢بال٠٠٠ال مخزن
الوادع. اآلمن البيت ذلك

الرفاق اسرار من

 باسم المكمة في قدمت انتي الورقة ان وات العلي لنا زوى ءودتنا بعد

 حا ؛ . حميد ه ابغ حوزة في وجدت بل ، ، فيصل حوزة في توجد م الفدائيين
 حوزة في الورقة وجود من ايم اربعة بعد فيصالً تعتقل ان ارادت الحكومة

 ابان الهسة لدى موظفاً كان .فيصل لكون ، ب; ب التهمة لتلصق حميد ابنه

 وان ونصف بشهر الحوادث قبل وظيفته الى رجع ولوانه ! الصيفية عطلته
 يةالبربطان ان الطي شركة لدى وظيفته د.ن طر انه األ ، عليه يقبض لم حميداً

 حميداًاتصل وان ، فيه اعتقلنا الذي اليوم نغس انذاراًبالطردفي واعطي
 له فقال ؟ وعلينا أبيه على الجائر الحكم هذا ما : له وقال دعيج بالشيخ

 لمدة عدن الى حلون ي سوف وزمالءه اباك وان مناورة كلها هذه ان : دعيج

. جا٣ءذ سيعفى ذلك وبعد اشرر نالثة

 على ضوءاً ألقى ةد انه ا ال ،اخباره في العليوات اناقش ان احب ولم

ارن بد وال ،الستار وراء من تلعب كانت التي األيدي وعلى الوضع حقيقة
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جميعاً وبنا بابيسه وضحى الثمن قبض ولهذا ، به غرر قد ليوات ال. لميداً

في وشاذ تصرفاته في نزق ألنه حميد من ذلك يستغرب وال . بالده وبقضية

ذكره مناسبة جاءت ولكن . . اليه يشار أن من أتفه الشخص وهذا . عالها

محكمة اعتبرتها التي الوثيقة ر فزر االنكليز سادته مع اتنق حينا جميعاً بيعنا في
 نظسام وقلب وعائلته ٢الحا على تآمرا بججة الدانتنا االولى الدعامة البديع
 مثل تافه عميل على يتحصلوا ان استطاعوا ولقد ، افتراء محض وهو ، الحكم

 البحرين. في الوطنية كةلحرا على القضاء من ارادوه ما لينفذوا العليوات حميد

. ذلك لهم وتم

 مقابلة من عودتنا بعد الشمالن يز العزعبد السيد مع هادئة جلسة وفي
 ألننا دراسة الى يحتاج هذا : قال العليوات رواه فيا رأيه سألته عائالتنا

 : له قلت . بصراحة المرضوع نبحث ان علينا ويجب جديدة اشياء سمعنا
 به لنا سمح فاذا ، االستئناف امر من يكون ماذا وسفرى ، أوانه هذا ليس

 قصة ما : سألته ثم . دعاواهم كل ونبطل عليما زكز قوية نقطة لديسا فان
 الرسائل هذه لقدكتبت : قال ? بعثتهاألنورالسادات الفي الرسال هذه

 بريطانيا.الى عطلتي في ذاهباً وكنت ، ١٩٥٥ ءام القاهرة في كنت ة' شخصياً

 من الملحة الرغبة على بناء المحكة في ذكرها ورد اللتين الرسالتين كتبت وةد
 من نوعاً كنت والنانيسة ، الشوادفي سالار تجديد عدم في البحرين في الجاعة

. االدات انوز السيد عليها يطلع ان أردت ألهدافنا اايضاح

 ال وانت فيم-ا الهيسة . دش فا . شخصية تعتبر ألرسائل هذه ان : قلت

؟ سكرتير وللهيئة الهيئة تمثل

 ألنور اكنب ان يمكنفي ال ولكنه مني شخصي تهرف هذا طبعاً : قال

 اعمل اني معتقداً وكنت الميئة باسم التكلم من ي بد فال .. باسمي السادات

. القضية صالح في

 السرية سائل ال جميع ابعدت انك السابق في لي ذكرت لقد : له قلت
 الرسائل أخطر من سالتان ال وهاتان آخر كان٠ في بها تحتفظ وانك بيتك من
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. آخر شيء اي من اكئر أدنتا أسطتهما زب

 انفي وكيف . البيت في وجدت الرسال هذه ان كيف ادري ال : قال

 وهذا ، االخرى السرية الرسانل جميع عن افتش كنت حينا عليما أعنر لم

. اش ارادة وهذه ، به اعترف خطاً

 كتبها يقول والتي باسمك الممنونة الرسالة من نبذة في رأيك ما : له قلت

 الكتابة من يتمكن حتى ، ن البحري في بالنورة عارف ل جي وعد انه فيها
! البحرين قضية ءن

 ، القاهرة من لي ا٦كتب ، المردي لمحمود سالةر من نبذة انها اعتقد : فال
 هذه ينةل ان البريطاني البنك في أحدالك^اب طلبت انا مخطه احتفظ ولم

. امزقرا أن ونسيت بها واحتفظت النبذة

 احملك انني وقال ، جداً منأثاً وكان ابراهيم وبين بيفي حدبث دار ثم

 فزججت المشاكل هذه ءن بعيداً بيروت في كنت لقد ، عفي المسؤولية انت

 في اختبرته د وة البحرين شعب اعرف انا . لي قبل ال !مور الى ودفعتني بي
 اموراً بنا وألصقوا وشتمونا لعنرا ربما بل جميعاً يناة سوف انه ، السابق

 انما شراً ك بغير او بك اريد كنت ما ابراهيم يا : له لت فة . منها ابرياء نحن

 تأني ما تحمل من بد اولالعذل السبف سبقى فقد الحدبان. غير على االمور جاءت

.االيام به

 ابراهيم له المغفور والزميل فانه فخرو ابراهيم الزميل مخاوف صدقت لقد

 البحرين.. شعب نسيمما البحرين في سجنجدا في سنوات قضياتسع موسى ابن
 . وطنهما مستوى رفع سبيل في خدمة من أدياء وما ، تضحياتهما لهما يقدر ولم

 نتيجة اسابيع ببضعة عنه االفراج بعد النه رحمه موسى بن ابراهيم مات لقد
 والقديسين كاألذبياء صابراًصبوراً الجن في وهو بها اذ امتحنه التي للعاهات

 بالكثير ضحى الذي ذلك يكن لم وكأنه . الحياة قيد على فخرو ابراهيم وبقي
 شعب نسيه و . عديدة سبات نا٠ في البحرين شعب أجل من وصحته ه مال من
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 المصلحين عضد في يفت ال فانه ذلك ومع ، اآلخرين زمال،ه نسي كا البحرين

 فيسبيل م٣موتغب۴ودا:٣مح تجحد ان الدنيا هذه في الحق باحقان والمطالبين
 من ويرغب االصالح يذشد من ان ) تولستوي قالفلقد . مواطنيهم رفعة
. ( ينزوي أن عليه يجب داناً والتناء الجد ورائه

 ابراهيم المغفورله الجاهدان الزميالن التيبذلها الجسام التضحيات انياسجلهنا
 بماثلها لقال٦المثاية، لتضمات اكب تعتبرمن فخرو ابراهيم والزميل موسى ابن
 فيسبيلعقيدتهم الذينضحوا رأبرال والصحابة الحواريين من تضح:اتاألولرل إال

 هذين كفاح ينسى ولن التضحيات تلك لهم سيقدر خ ري الت ان بد رال وأيمانهم.

 قدموا الذين ومن ، ابطالها كبار من تعتبرهاالبحرين يوم وسيأتي .البطلين
 منينصفها يأتي حين وذلك لجسام. شعبهمالتضحيات دةوسعا اوطنهم الجاللحرية

 االبرار مع مثواه وجعل واسعة رحمة موسى بن ابراهيم انه رحم المستقبل. في
. وطنه لبني مجوده شمرة ليقتطف فخرو ابراهيم عر في اش وامد والصديةين.

المجهول المصير نحو

 نحن داناونا البريطاني الض.ارط أتاتا ٠تفكير في سازد الجسة نحن منا كا بين

 وقال* العليوات. علي عبد ، شمالن العزيز ءبد ، الباكر الرحمن عبد ، الثالئة

 ؛الغد صباح من الرابعة الساعة في آخر -جن الى ستنةلون فانك انفسم هيئوا

 هذا اعلن رحين فاتركوها. السجن تخص اماالتي الخاصة امتعتكم معكم وخذوا
 لزميلينا وفراقنا بيننا وليس .الطير رؤوسنا على كأنما وصمت بوجوم اصبنا النبا

 شق مذاهب ون والظن الهواجس بنا فذهبت .. ساعات بضع اال االبراهيمين
 روميووجوليت رواية مشهداًمن وهناتذكرت. يةرل،ماذا يدراحدث ولم

 النهار هذا هبط الذي االنكد الحظ ان ) رومسو لسان على يقول لشكسبير
 مع بدأنانتحدث شم ( الشةاء االبداية أخروماهذا ايام الى سيمتدغباره

 ،محتمل وغير كال ؟ المنامة ألي ؟ النةل يكون اين الى : بعضنانتساءل
 أفي ؟ النالثة نحنولماذا ؟حوار جزيرة أفي . عاماً عشم عليناأربعة وقدحكم

 اج-ل من الطائلة النفقات نفسها تكبد حتى مجنونة بريطايا وهل ؟ الخارج
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 بكلة ينطق فلم العليوات الحاج اما ؟ السجن سيكون واين الخارج في سجننا

 باننا اخبره حمد بن دءيج الشيخ ان حميد ابنه الن على لنا ذكر كما يعلم الذه
 غير فالمدة . بالمعقول ليس طبعاً وهذا . أمر اربعة لمدة عدن الى سذنفى

 فاذا ، ورفاقه الخالدي او ورفاقه زغلول سعد ة كحال حالتنا وليست مألوفة
 وقد . بها علينا لمحكوما المدة لقضاء ابعاداً فسيكون ، ابعاد من نمة كان

 فابعدوهم فيالبحرين المجرمين بعض مع عملوها اذ ، لالنكايز سابقة هناك كانت
 بين يفرقون ال واالنكليز . سيطرتهم تحت كانت حين الهند في )اندمن( الى

 في جفن لنا يغمض لم وبالطبع . الحكم فيه ينفذون حينا ؛ والقاتل السياسي

 حق فخرو ابراهيم الزميل وبين بيفي الخافت الحديث واستمر .. الليلة تلك
 البريطاني الضابط واتى ..الرابعة الساءة وازفت ،الرحيل وقت حان

 لوعة كلها مكلومة بقاوب زميلينا فودعنا ، البديع الى كعادته رسمياً لينقلنا
 فراقبما على باكيا كله البحرين شعب احتضن كنت لو كا واحتضنتها وأسى

 . جدا مؤثرا وقفا٠ً وكان االخوان وبكى بكيت لقد . العزيز الوطن وفراق
 ت٠مث ثم بالتوفيقلجميتع الصالح عاءوالد والغفران السماح منها طالبا ودعترا

. واالنسانية الله اعداء لنا اعده الذي المجرول ألمصير الى السجن رفيقي مع

 والمدافع بالجنود المحملة والسيارات بالمصفحات واذا البد^تع رصيف وصلنا

 تحرسنا مقنلة سيارات في وضعنا ثم المصوبة. الينادد وحراب المشبرة الرشاشة
 السيارة في والحظنا المنامة الى طريقنا في ومثينا والسيارات المصفحات

 الجفير ميناء في ونحن ساعة نصف اال هي وما . التسفير انه فعلمنا حةائب
 قرأت اً صغير بخارياً زورقاً انتظارا في وجدنا حتى البريطانية البحرين قاعدة

 الصغير الزورق في انزلنا وعندما انش( لوخ ) بارجة باسم عليه التي اللوحة
 ذلك ( كرانت والكابتن ) اعتقلني الذي الضابط ذلك )كرين( الميجر يصحبنا
 - الخليفة ممد العزيز عب-د والشيخ — رقبقي في الكوفية وضع الذي ااضابط

 مدى الى فذهبت . ١٩٥٤ القافلة فيجريدة معه تراشقت لذي الثخص ذلك
 حصلت، قد لوقائع صوراً امامي ادرس كأنفي . . فيتفكيري غارق وان بعيد

 لي اتضح وهنا .. بي خاصاً تحدياً يشكلون الثالثة هؤال، بارسالهم فاالنكيز
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 عن وابعادنا الوطنية الحركة على للةضاء طويل وقت منذ مبيتة النية ان

: العربي الشاعر قول تذكرت وهنا . الوطن

فالضمار المنيفة بين بنا تهوى والعيس لصاحي اةرل

عرار من العشية بعد فا نجد عرار شميم من تمتع

. ءزار من العشية بعد فما نعم

 وبعض للبارجة ألول زمالمال استقبالنا في وكان )لوخانش( البارجة وصلنا

 المساجين.فصافحنا! هم هؤالء :دائال ن٠ايجركر فخاطبه . والبحارة. مساءديه

 حتى وزمياله كرين الميجر ورافدا . اءدلنا الذي المكان الى بأخذنا وأمر

 واحد د٠إالمق فيما لدس نسيقة يهاحجرة واذا . البارجة في الزذزانة دخلنا

 طرلها الزنزانة وسة أفدام ازبعة طولها كا لأل وطاولة ، أقدام ثالثة طرله

 واخذ بعض على ا ذم رع ووضعت بأمتعتنا رجي، . نالثة ذي وء, م اقذ ستة

 ؤقت،٠ مكان إنه منا اعتقاداً شفة، ببذت ننبس ولم لآلخر ينظر منا و!حد كا

 ألضب_اط ودتتا . منه اذح آخر مكان لنا اءد البارجة رحيل تم اذا حتى

 ف نحا-و بل ينعاتى ال راجمساً منا كل وجل لخليذي1و البريطانيان الدالدة

 فك^ف ااشالثة نحن لنسا تكون ان ةررواولو خقة إالزنزانة يجد فال حوله

و حالنا نرتب

 المتسير غدو دب-احاً ة دم الحادية الساءة في الوطن ،م:لما جة البار بارحت

 لةضاء إ ]برحون ال أ٣ف مساجين وانتم ززانتكم هذه ان لنا وقيل . المجهول

 تغتح د . ءب. الزنزانة واغلةت ٤ وضابط جندي اسة ح, وتحت ،حاجتك

 اخاذنا و للمل أ وةت داه و . بطعام لنا يؤتى أو حاجة قضا، يد ز عندما أل

 األرض على انا ونمت األكلم طاولة الشمالن واخذ المقعد العليوات فاختار النوم

. إألكل طاولة تحت

 يكلم ان منا الواحد يطب-الى ال لمةمؤ نفسية حالة في ونخن األام ومضت

 تحتخراسة ساعتين مدة المساء في اال بالتجول لنا يسمجون ال وكانوا صاحبه.
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. ذعود ثم ( مشددة

 وكلما نا يكلمون ال البحارة ? نفا٠ سيكون أين ، دوامة في نعيش زلنا ال

 في االسفار اعتدت انني وحيث ! عنا ابتعد الضباط احد مع اًلحديث حاولنا

 كنا التي المواقع كل اعرف فانني والبواخر الشراعية السفن في المناطق تلك،
 تصورت الهنسدي المحيط نحو ميممين العربي البحر اجتزا ان فبعد ، عليها غمر

 الى ينقلوننا ربا هناك ومن افربقيا شرق في الموانى، احدى الى سينقلوا ا:.
 ( مونزا ) مدينة في منفياً االشر ن سلطا ١٩٤٤ عام في شاهدت فقد الداخل

 خفينة. حراسة وعليه فيبيت يقيم السراح مطلى انه اال ( لننجانيقا ) التابعة
 ة تمحال الس افريفيا شرق في اخرى جهة اي الى أو هناك الى ينقلونا ان ت غتوته

. الوقت ذلك في فيها مكاريوس المطران لوجود سيشل الى نقلنا

 في لنا معاملتهم تحسنت افريقبا الى متوجهين العربي البحر اجتيازا بعد
 نشاهد بان لنا وسمحوا لغسلها مالبسنا راخذوا طعامنا من فحسنوا البارجة
 مالزمين وال البحارة من كثير وأخذ . البحارة على تعرض الي السينائية االفالم

 جميع تركوا انهم كيف الضباط أحد لنا ررى وقد بنا يختلطون رالضباط

 ان لهم قيل وقد البحرين الى مسرعين كولمبو في حاجياتهم ومعظم امتعتهم
 كولمبو من الرحلة قطعوا وقد البريطانيين أرواح على وخطراً اضطرابات هناك

 شرر أوائل في البحرين الى كولمبو اذغادروا أيام ستة في البحرين الى

٠ ديسمبر

 نشاء وقت أي الى ساعتين من مدت والتي بها لنا يسمح كان الي الجولة في
 الحدين دار ما وكثسيراً االول بالمالزم التقي كنت الزنزانة الى فيه الرجوع

 رجل اذه من !الرغم الرجل ان اش ويشهد . السياسي الوضع حول وبينه بيني
 . حكومته عليما اقدمت التي التهرفات حول خاصاً شعوراً ابدى فان رسمي

 قلب حكاية أما . اصر الى موجمة ضربة كونها تتعدى ال امدالة بأن واقتنع

 زمالئه جميع وال هو فال الينا وجهت التي االتهامات من وغيرها الحم نظام

حتى المنطقسة في االمور من لكثير تفا الرجل من لمست ولقد بها مقتنعون
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 على وافقفي السويس على شلةالفا حملته في الخاصة ايدن سياسة على حملت لما انني
. نهايته هذه كانت وقال رأيي

 ولمتدخل يناير من الخامس مساء في مباسا وصلنا رحلتنا من ايام شمانية بعد
 البارجة دخلت ١فحاد .الثاني اليوم صباح في اال ( كلنديني ميناء) البارجة

 الذي الحارس مع آخر حارس واضيف الحراسة علينا شددت ممباسا ميناء
 وقت لنا وحدد السالح الهما محل رقد ابقالس في سالح دون يرافقنا كان

 ال فبها نتمشى معينة منطقة في خاص ستار ووضع الزنزانة من للخروج معين
. احد يرانا وال احداً نرى

 وذكرات واحزان شجون نفسي في ثازت ، بمباسا ميناء دخولنا اثر على

 الي حيساي من المزدهرة والسنوات الجيلة االيام تلك تذكرت اذ ، كنيرة
 كيف وتذكرت واسعدها حياتي ايام الذ من وكانت الربرع هذه في قضيتها
 بعد ثم .. شراءية سفن سبع تصحبفي ١٩٤٣ عام في مباسا مينا، الى جشت
 ما بعد افول ان لي يكن ولم ١٩٤٨ عام اواخر حتى لي مركزاً اتخذتها ذلك

. وجنتي على نزلت حارة دمعة مسحت

. عناني. الغرام يمنى في وطرحت شبيبتي عذار به خلعت بلد

 حينا مؤلمة ذكريات من لها فيا .. االيام تلك ومريحة مريحة كانت نعم

. المجول الى تنقلني بريطانية بارجة في ضيقة زنزانة في سجين وانا بها امر

 زلنا ال اننا ذلك معنى وكان السابع اليوم صبيحة في مباسا ميناء غادرنا

 ، طارق جبل يكون ان بد ال لنا المعد المكان ان ومعناه ، المجبول عالم في
 يومين بعد . المدى هذا الى نسرح ان الخيال بنا بلغ لقد حتى بريطانيا ربا او
 والزال ، بالوقود لنتزود افريقيا جنوب الى سنتوجه اننا لنا قيل رحلتنا من

 بالضباط اختالطنا من وبالرغم عنا مكتوماً الببا سنذهب التي الجهة سر

 يناير من عثر الرابع وفي . نقصدها الي الج: عن يخبروش لم فانهم والبحارة
 وحالما البريطاني لالسطول قاعدة رهي ( تون سايمز ) ميناء الى وصلنا
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 ومنعنا !الراسة علينا وسددت ، صورش باخذ نمصور لنا جى، الميتاء وصال
 أنفيفقدت حتى . فةط الماء في -اعة لنا وخمصت الصباح في النجرال من

 طعامنا ليتفقد الزنزانة الى جاء وقد الضباط احد وجه في وصرخت !عصابي

 سنهرب اننا تعتقدون هل ؟ بها تعاملوننا التقي الوحشية ملةالمعا هذه ما : قانلذ
 االماكن هذه وكل منكم منجاة لنا سيكون انه تعتقدون وهل ؟ البارجة من

 شرسورن انسم داتماً تنبتوا ان تريدون هل ? الشدة هذه لم ملطتكم تحت
 . تنفيذها من لهم بد وال اوامر هذه . آسف انه : فاجابني 2 متوحنون

 اال هي وما االوامر تنفيذ عليهم يتم الواجب ولكن ظررفنا يقدرون انهم
. الثدة هذه كل وتزول ايام بضعة

بيح7٢1وء

■ B|., l

رجا

هعالنة ساتت خارىلة
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 : سؤاآل لي ووجه االول المالزم جاءا ( سابمزترن ) ميناء مغادرتنا قبل

 جزيرة اال الجنوب بعد يوجد ال : له قلت ؟ بكم ماضون اننا تعتقد اين الى
 بدياي امر هذا : قلت ؟ ذلك عرفت وكيف نعم : قال ، هيالنة القديسة
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 السؤا، هذا تالني ى ذم م لم! طارن جبل الى مثال أخذنا تربدون كنتم لو إذ

 ;■■دج :د ال -كاها جذية وما ؟ الجزيرة وضع كيف : سألته ذلك عند . اآلن
 . الجزيرة تلك في وسجنه تارلدون اعتقال قصة في عنها القليل الشي، قرأت
 ليطاهنا الخاصة غرفته الى البارجة رحيل ن٠ ساعة بعدم سيصحبنا بأنه فوعدنا

٠ عنها التفاصيل بعض وعلى الخارطة على

 في وجدا الحارطة على واطلعنا المالزم غرفة الى ذهبنا البارجة اقالع وبعد
 . بعد فيا فرنسا الى رفاته نقل قبل فيه دفن الذي فابليون قبر الجزيرة وسط

 اننا وقال البريطانية المعارف دائرة كتاب من باختصار ازيخه وأخبرناعن

. يناير ٢٧ يوم الجزيرة سنصل

 نتجول الحرية لنا أطلقوا هيالنةسانت الى افريقيا جنوب من رحلتنا أثناء

 بجار كل مع ونتكلم السينائية فالماال ونحضر ، نريد متى ونزجع نشاء متى
 تنفسنا اننا والواقع ، لنا اساءتهم ننسى ان بغية معاملتنا وأحسنوا وضابط

 التي الجة النفسانية المتاعب الى باالضافة نعانيه كنا الذي الضيق الصعداءمن

. نفوسنا على مستحوذة كانت

*

(٢٠) المنفى الى البحرين من٣٠٥
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ش٤ي/رتخغ:ئيب
البارجة قاند مع حديث

 وقبل . هيالنة سانت جزيرة وصانا ١٩٥٧ يناير ٢٧ مساء من الخامسة في
 غرفته في البارجة اذد ن ءالياستد ؛ الجزيرة لسلضات وتسليمنا البر !لى لنانزاا

 . يوماً ٣ ١ استغرقت التي رحلتنا طيلة فيءا اشاهده ة مر اول وهذه . الخاصة
 تأثري عنعميق لك اعبر ان أود » : قال الجلوس الى ودءاني حياي ان وبعد

 ولكن ؛ لك سجانين ذكون ان طالعنا سوء من فان ، البحارة وزمالئي ان
 في عليك تثدي- من منا بدر عما لم واءتذر ؛ اطاعتها من بد ال اوامر هذد
 وجيع واني . ايضاً تنفيذها علينا أوامر وهذه ؛ دخلناها الي ء نى’ المو

 ؛ لالوامر وطاعتكم للوضع مم وتفه ؛ الحسن مسلكنكم على نشكرم البحارة
 بد وال . شك وال منها أبرياء انتم بكم الصقت التي ااتهم بأن أؤمن ان دعاني مما

 انا والحقيقة . الحاضر الوفت في المنطقة عن ابعادكم ارادت عليا سياسة انها

 وجده بل ؛ ون وفوضوي ومخربون ؛ سفاكون بأنكم ءناًك قيل مما شيئاً نجد لم
 . a اليم نسب ما طرازك من يصدر ان تيكن وال ؛ محترمة شخصيات
 يقوم كن انه على ووإفقته ؛ لنا ابداها التي الطيبة الروح على فشكرته

 األكمل؛ الوجه على ويؤديه بواجبه يقوم كلشخص نخترم فاننا ولهذا بالواجب؛

 االيام ان بد وال بنفسها نفسها على ترد فانها االتمهامات اما : قائال ازدفت ثم
 الوطنية الحركة علىوالقضاء ابعادنا من بريطانيا تقصده ماكانت حقيةة -تثبت

 سنكورن هل ؟ يرة الجز في رضعنا عن ف يعر ذا م وسألته . البالد تلك في

ال انا الواقع في » : قال ؟ خاص معتقل في نوضع مساجين ام الحرية مطلقي
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هيالنه سانت عاصمة تون جيمس م-ينة مثذ

 االرامر بعد لى يظهر الذي ولكن . الجزيرة في وضعكم سيكون كيف أعرف
 وان بد ال الجزيرة في وفعكم أن ٠ البازجة في زنزانة في بسجنكم المشددة

 ٠ . انبازجة في به عوملتم ما اسل بشكل ولكن ، الطريقة بنفس يكرن
 يخبروي لم انم درجة الى مستعجل ظرف في الي سلمتم وذم » : قائال واردف

 بنقلكم سيالن في البحربة قائد من الصادرة غاألوامر ؛ اسلكم جهة اي الى

 االوامر لي ستعطى وهناك ؛ ممباسا ميناء الى المثددة سة لحراا تحت البحرن من
 الى بنقلكم امراً تلةيت ،باسا ميناء الى ي وصول وعند . بكم اتوجه ان الى

 رأس مغدرتنا بعد إال بذلك مخبركم ال ارن وأمرا ، هيالنة سانت جزيرة

 زوج زيارة بسبب ايام عشرة افريقيا جنوب في مكثنا وقد . الصالح الرجاء

 زوج كان الذي إلوقت نفس في نسلمكم ان نرد ولم هيالنة سانت لجزيرة الملكة
 ٦حاك الى مختوماً ظرفاً معي احمل وإنا . للجزيرة رسمية بزيارة يقوم الملكة

 وكيفية معاملتكم طريقة عن الكافية التفاصيل فيه ن١تكو ان بد وال الجزيرة؛

 حكم حمل وفد ، هذا وضعنا في كان من : له فلت . « الجزيرة في وضعكم
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 تركنا ولو حتى ، ب سيعامل ما كيفية الى ينظر ال ، عاماً عثر اربعة
 ؛ ووطننا أهلنا ءن ابع-دا مساجين انفسنا ذعتبر فإننا ؛ الجزيرة في احراراً

 انفسكم عن تدافعوا لم لماذا ه : قال . بالله واالستعاذة الصبر إا علينا وما
 ال ان ، الوافية الكثيرة االسباب من رأينا انغ! : اجبته ٩ ? حوكمتم حين

 تحصيل من كان ولهذا ؛ ومرسوم ر مقر ينا ء فالحكم ؛ دفاعنا ى۴م جدوى

 .قال:الحاكة االسرة من ولكنهم ضمائر لهم ليس نالئة امام الدفاع الحاصل
 من هذا : أجبته . i الحال لتغير أنفسكم عن داف.تم لو انكم سمعته الذي ه

 استنكارهم يبدون حينا امثالك من النام على يموهونها اخذوا التي الدعاات جملة

 أي على » : قال ! نفسه عن الدفاع حرية له يترك ولم انسان على يحكم كيف

 انصرفت وقد . « وطنم لىا والعودة السريع االفراج لكم اتمنى فانني حال
. ل.ا رمحاملته٠له>س٢ثاكا

 معدمة االمتعة جميع ان وجدت البارجة ئدقا قابلة٠ من رجوءي بعد

 ه ب ودع ول ا ا المالزم وجاء ، السلم نحو وتوجهنا . . البارجة سلم من لقرب ب
 في اشتغل انكليزي وهو ، مابأء ؛'ل رئيس فكن بهم فدد؛ م اشخاص أربعة

 طة لشر مدير و ، بولندي ومساعده ، بية العو النغة ويتكم طويلة مدة السودان
 وضيفته انى باالضافة انكليزي، وهو العامة العالقت ومدير ، انكليزي وهو

 ف:ندفعت لرحلة عن يسألني .فتوجه يرة الجز في ١ رويتر ) لوكالة مراسل فانه
 وتدرفاتها المة-اء وسياستها يطانيا ب على والثنن,. السباب من المم اصب

 بالدك الى وعدت وفقت ما اذا : كفى كفى : لي قال انه حتى ؛ الهسترية

 أنفي : نه قلمت «. . ! نيابريطا من باانتقاء فعليك زراءالو رئيس( واصبحت

 يتوعدورن الذين من ولست ؛ اذى اي ذزي عن ادفع ان من اعجز فرد

 أرتكبته وما ؛ ني! بريط: عملته ما الحياة مدى انسى لن ولكني ؛ ويهددون

 مجنون متبوس رجل غليل تشفي ان لمجرد ؛ ابريء جماعة حق ي منجرم
 كاله^يستقيان قلت: . مكمالن وجاء ايدن ذهب قد ان ال : قال . ايدن مثل

اباة ءن المه حول ذلك عند . للعرب عدو هما وكال ؛ واحدم مورد من
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 داة .ا——انم وكيف الجزيرة عن وتحدث
 وكان ٤ اليه واشار للميناء المقال السهح

 االوامو مع تمشينا اذا واننا ؛ لن خصيصاً
سو القوم ان علت عندها !؟ اكثر مجربة

 على الذي البيت في نعدش وسوف !
 اءلم قدم إلبيت هذا وان ، منا بباً ق

 ل4الستق في لغا سمح بما فنهر والت.ايم
. ايضاً الجزيرة في يسجنونا ف

المذنمى ارض الى ٠٠ ونزلنا
 ن جمعاًغذيرآم ا لرصيفشاهذن ا الى دؤالء؛وحينوصانا بصحبة البارجة لنامن نز

 الذين ! المجرمين هؤالء وا هد لدشا تجمهروا وقد واطفال نساء كثرمم وا الناس

 لنائية الجزيرة هذه في بهم وطرح ؛ بذيل م به ذر حتى البريطاني االسد ةاوموا
 الرصيف من فتوجهنا . اطاعهوشرهه وجه في نهم ووقو له تصديهم على عقاباً

 السيارة نحو طريقنا في مرور أثناء أنه كر ذ وا ؛ الشرطة مدير سيارة الى
 التي الحكومة لهذه خزي من له يا االنكلميزية باللغة تةول امرأة سمعت

 الثرطةفاب^سم سمعهامدير وأد ٠ ، بلدة في آل-جنرم يبين انط هؤالء بأمثال تأني

. شيئاً يقل ولم

 في نقصت انفي والحظت ! لوزننا المدينة مستشفى الى رأساً وتوجهنا

 ذلك بعد توجبنا شم . الجزيرة وصولي الى االءتقال منذ رطالً ٢٥ الوزن
 من يتألف . رمم قد قدي قدر عن عبارة به ذا ف لنا المعد المعتقل الى

 متعددة منافذ ولها ؛ قدما٣٠ً X ٢٠ سعتها كبيرة غرفة فيه االول . طايقين

 وغرفة ؛ اخرى ة٣ح من الفح مرتفع على وتطل ؛ ة٢ح إلبحرمن على تطل
 ومستودع ؛ الشاني الطابق في للتجول كبيرة ومساحة ، نم!٠ حجما اقل ثنية

 للطعامومطبخ؛ قاءة من يتكون االول والطابق . واسع كبير رحمام لالمتعة

 للحرأس. وااخرى لنا مخصصة احداهما االول الطابق خارج للياه دورتان تم
 وانه سيا ال ذلك اريد لو للزراعة ع-الهرب سر-ت ل تكن جداً فسيحة ساحة وللبيت

 احيط وأد . لللتجوا كيرة ومساحة ، رض ال ن٠ ةسم زراءة في بدمى قد
 على يطل سفح على البيت هذا دقع . الشاذكة االسالك من بسياج المعتقل
 حوالي عنما ويبعد ( تون جيمس ا ملمينة من الشرقية الجمة في ويقع ؛ الميناء
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 مرتفع الى تصعد السيارة اذ ، بالسيارة حتى وعر الطريق ان اال ميل ربع
 موة-ع المكان هذا وكان . السفح الى ذلك بعدم وتنحدمر الجبل في شق عال

 استعمل قد التاريخ هذا قبل انه وقيل . ١٨٠٦ عام منذ البريطانية لددفعية

 من البريطاني الجيش استعمله هرة وآخر ، الغرض لنفس البرتغاليين قبل من
. متراً خ-ين ي بجءال اابجر سطح ءن يعاو زذع ٠ ملى والبت . ٤٠ -٣٩

والحراس .. ااسجن
 . اسرة ثالثة فيه! وجدذا ة الكبير الحجرة الى ودخلنا امتعتنا نزلت حدنا

 بلبأسم الحراس وجاء . للحراس إلمجاررة والحجرة .. هذهحجرتكم وقيل

 نفس في وهم سكم حرا هؤالء ان . الشرطة مدير ل وق: . شيئاً يحملون ال نيلمد ا
 يناهز مسن شخص وهو طباخم وهذا متطلباتكم بجميع سيقومون الوةت

 حتى معي انتعاون منكم ارجوه الذي ان » ، وقال . العمر من السبعين
 تكم طلبا ي وسأل سأكونصديقكم انني وتاكدرا ؛ ا مورة ا نرتب ان ذستطيع

 مخل شيء اي تحدثوا د ان منكم اريده ألذي كل و ؛ تلبيتها استطيع التي
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 ؛ هذتذيتس بي ال٦لالتص لمي.كم فه يرضيكم ال شيء أي وجدتم ذافا ؛ م باننض

 ي جي لك. أعددا لقد ؛ طلباتكم جميع يلي االوامر لديه الحراس ورئيس

 فل لكم وسأرتب أخبروني لكم مناسب غير الطعام وجدتم فاذا جاتكم ح

 خصيص[ المكان هذا لكم أءددى اننأ : قائالً اردف ثم . ٠ اليه تحتاجون م؛

 ود أذ بسم ( ز مند ) المكان هذا ويسمى ، البحرين مساجين ل ن ليكو

 !لو:-ة فلمك ولهذا ؛ البرتغايين يد دن الجزيرة عنى استولى الذي البريطاني

. ونو^كم ،ذب ط| اوقان وترتيب . المعتدل في تجوالكم في التامة

الجزرة وصف ٢

 قء القار اى اتذدم ن اس ؛ود السجن حياة عن. الحديث في اد الستذر ا ة:ل

: هيالنة سانت جزيرة عن موجز بتعريف

 في ميناء افزب عن رتبعد ؛ طل_ى ا'ل المحيط جنوب في الجزيرة هذه تقع
 الرجاء رأس. وءن ميل ٣ ... البرازيل ءن وتبعد ؛ ميالً ١١٤٠ ةياافري غرب
. . مل ١٧ .. لح الم

 اسمه تغاليسينالبر ببنة از من . االرانل دالروا أحد يرة الجز هذه كنشف ا

 الجزيرة دخوله يوم وصادف ؛ ١٥٠٢ ماير ٣١ ني ( فانيالم دينوفا جون )
 الجزيرة فميت ؛ هيالنة القديسة واسمما قسطنطين االمبراطوز ام ميالد عيد

 واحتلوها ؛ قصيرة حرب بعد البرتغاليين من البريطانيون واغتصبها . باسمما

 الى تتجه التي سفنهم لتموين للوقود مخزناً البداية في واستعملوها ؛ ١٦٩٥ عام
 محبساً اتخذوها ذلك بعد ثم . افريقيا والى الالتينية امريكا والى الشرق

 وآد . االخرى الجهات ومن ، افريقيا من ج| يأتون كنوا الذين لمساجينهم

؛١٩٠٦ ١٨٨٨ البويريين كبار فيبا سجذوا ثم . بها وترفي فابليون فيها نفي
 الفرية:: القبائل منزعماء كنيراً فيها سجنوا ثم . منبم كبير بعدد جاءوا وقد

 زنجبار سلطان عم ابن كذلك فيها وسجن . ووسطها ، وغر ، جنوبها
 وال ٤ بركانية ، جبلية ارضها . سنوات زس يرة الجز في وةضى ؛ وحاشيته
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 فدان تسعمائة الزراءية اارض فهساحة ؛ منما فليلة أجزاه ي إال للزراعة تصلح

 خسة وعرضها ، طوال وذصف اميال ءثشرة الجزيرة مساحة ان مع ؛ فقط

 االمطار فيها تمرطل ؛للجفاف بميل مناخها ان إال التقلب كثير جوها اميال.

 صايد٥ فيها متقطعاً. لمطر يأنيها حمث الصيف خالل اشهر اربعة ءدا باستمرار
 ؛ بريطايا وفي ، افريقيسا جنوب في حتكارية اخ كات الشر واكن |ألسلث

 جرب وقد ؛ مضاربتها من خوف( الجزيرة في لالسءاك مصنع باقامة تسمح لم

 كات أسنم قبل من حورب لكنه و ، لالسماك محسنع نشاءا المتموين احدم
 ومواد . تأسيسه من ور٣ش بضعة بعد المصنع غلفى و ؛ ية الغرب االحتكرية

 أو ، الفرنسية أو البربطاذية ية البحر من إلير- يفدون الذين السياح من البالد

 الذين العمال ومن . بجارتها استجمام دماً الجزيرة التيتزور االمريكية
 بعد رت هيالنة لسانت تابعة وهي ( اسيذشين إ جزيرة في امريكا تستخدمم

 جوية كقاءدة االمريكية الحكومة استأجرتها وقد ، ميل ٧٠٠ ي لحرا ءنها

 الى امريك! في ( ل لركنغ كيب ) من الصواريخ إليما توجه قاعدة كآخر ثم
 لشد صغيرة مصانع فيها ويوجد . الزراءية حاصالتم-ا من واخيراً الجزيرة

 بااطن ( الهمب ) ويباع لياً مح وبيعه القنب يعفرن وبرم الخام القنب ورصف
 المساعدات من دخلها وكذلك . جنيهاً ٤٥ الصافي وغير جنيهاً ٩٥ الصافي
 ؛ وامربكا بربطانيا في الخيرية الجعيات ومن ، بريطانية من تتلقاها التي المالية

 والفنادق؛ والمطاءم ، البيوت خدمة يزاولون ها أبنن معظم ان ذلك الى أضف

 الى ذل ارا و العاملة االيدي العداد خاصة تب مكا ويوجد . بريطانيا في

 كل ارن إال . جنيه ألف وخسين بمائتين سنوب البالد . دخا ويقدز . بريطانيا

 عددهم ويربو البريطانيين الموظفين لكبار رواتب معظمها يذهب نيةالميزا هذه
 . العدد هذا مثل الى تحتاج ال البالد هذه أرن حين في . موظفاً ثالثين على

 الى التعليم ومستوى قوي التعلميم على قبالواال ذم، الف آ خسة البالد سكان
 كبير عدد وهذا ؛ ١٣ ٠ ٠ المدارس في تلطالباوا الطالب وعدد . الثانوي
 وحكذلك الفصول تع جمي في الخضار انوأع جيسع البالد وتذتج للسكان بالنسبة
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 المتين ز ، والكرز ، واا<وجة ، والموز ، وانانكو ، كالعنب الفواكه
. والجوافة٤ والصبير

ديالزه -انت -جن في في: :تيم ازني فء انغ ب ذ راقن يؤن

الجسن حياة — ٣

 ، ومساعده ، الجزيرة "، ح.ا سكزتير ب ج■' وصونن من الثاني اليوم في
 وبين بيننا وجرى الشرطة. ومدير ، الطبيب وزئمب ، العامة العالقات ومدير

 نتوقع لم نحن : له وقلن( . الجزيرة في ٦وضعت حول طوبل حديث السكرتير
 ، االرض أقصى الى فتنفينا ، الدرجة هذه الى سية ق تكون ان بريطانيا من

 جدران. اربعة بين نا وتسجن ؛ الجزيرة في النجوال حتى علينا تحرم ثم
 القاسية ملةلمعا ا هذه فعالم ؛ يرة اجز هذه من الهرب في يفكر منا من
 ؟فةال النائية ة !لجزي هذه في وزجن بنا تنكيله! ه يكني !!ال بريطانيا من

 ! ن لبحريبجكومةا ءالتتكمو البحرين س-أجينمن4 ؟ قبلن نا نقعا»لوا : تير السكر
ني<ةقبالالجزير ٢حا ما لموضوع،ان!شأنفي فنيسلهاً لبريضانيةلحكومةاا اما
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 التعاون منكم نريد انما ! ال-جن هذا في اقامتكم لكم سذسهل ال مرسوم هو ما

 الوصل همزة الثرطة مدي وسيكون . اضطراب اي احداث وعدم معنا
 لدينا ان : له -ا »دك . به فاتملوا شيء اي لديكم كان فاذا وبينكم بينتا

 المذياع هو شيء وأهم ، السجن في وضعنا لنحسين ي-ا نطالب ة كثير اسياء

 العالم، في يجري عما بعيدين ذعيش، ان يمكننا ،ادال يوافةا الطبيب ان ونعتقد
 اشياء ونريد لهم نبعثه لذيوا ذوينا من يأتينا الذي بريدنا تنطيم نريد شم

 . لي وتبعثوها ، رسالة في تريدون ما تكتبوا ان األحسن من : قال . كثيرة

 بعد بشأنها قرارات من يتخذ ما و-نرى ، ٢ الح الى سأرفعها بدرري وأن

. المعنية الجات الى رفعها

 نكتب ان يجب ا 'ن,م بيننا فيما ولناتدا السجن من الرسميين خروج وبعد
 االشياء طلبنا ولهذا ، المفررة المدة ماهي ندري ال إذ األمر بداية في

: الجزيرة لحام التالية بالرسالة فبعثنا .الذرورية

١٩د٧ يناير ٣١ مندنز

المحترم هيالنة سانت جزيرة حام الفخامة صاحب حضرة

: بعد و ؛ تحية

 امرتتجيزها اذا لكم شاكرين وسنكون ورية الذم نا حاجات أدناه ندرج

 ة.تبر ال ادهه ادرجنأها الفي اخجات هذه ان ا لسهادتك نشير ان نود و

 لراحتنا بال^سبة فرورية هي . با ة لي اك بات انضل من االحوال من حع'ل بأي

. دة و المىد

الطباخ ويسأءد بلتنظيف يقوم خادم — ٢ . جيبية مصاريف — ا

- ٥ . المالبس لحنظ. خزانات ثالث - ٤ . المذياع - ٣ . اءاله في

لسد و ، الذرورة عند , انال:س لتحلميح بتة ث ة =الو - ٦ . للنوافذ ئر ست
. المستقبل في وغيرها بسلمالا من حاجمنا

٣١٤



 انقي ألجمة لمتاعبا على للتغلسب نا ستساعدون سعادتكم ان في يد وط أملنا

. وحراستك. حمايتكم تحت فيسا سنكون التي الفترة طيلة :واجهها
الثالثة تواقيع : اصون المخ

نه هيال سانت سجن في المؤنف فة غر دنخل مشبد

! الطعام يسرقون الحراس

 من انرسائل وننتظر ، الجزيرة ؛ ح، جواب ننتضر ونحن االيام بنا مضت
 وسائل رال ، رسائل اول ٤ راديو ال ؛ االيام وبينه: بيننا باعدت إذ ، ذوينا

 بعثتها ، االنكليزبة لمغةبا قصص معظمها وكتب ، قدية مجالت عدا ، للقراءة
 ، جيد فالط^ام . لي بالنسبة جداً سي، الوضع . هيالنة سانت مكتبة لنا

 ويسرقها ناكلها ال بها يأتون التي دلمواا معظم ولكن ، بسخاء تنفق لحكومةوا

 وانه ، بآلمنل نفسه يعلل منا وكل هذا كل ! حراسه مع الحرس رئيس
 القصص نسمع وأخذن . نفوسنا في الوهن يدب ان قبل ج الف, ياتي ان بد ال

 'ه م، انبيت هذا لنا تعذ كنت هيالنة نت سا حكومة ان من الحراس من

 اله : لهم يقولون وكانوا ! محمر على الثالذي العدموان قبل. اي. ! اكتور
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 لهيئة الشر ى و ١ يدن كانوا االنكليز ان ه فعنا . العرب من لمسة ى مذف سيكون
 الحرصكة على القضاء بغية الثالثي العدوان يحدث لم ولو حتى الوطني االتحاد

 ن )سلوي مع السياسي المقيم رسمه الذي المخطط ضن وهذا . المنطقة في الوطنية

 ارن : االنكليز اعوان لسان على لذذ بائ فقد . بالحجارة رميه بعد لويد(
 ، قصي مكان الى ساءالرؤ وابعاد ، الهيئة على للقضاء سينفذ مخططاً هناك
 أمنينهم؛ لهم فحققت السويس حوادث جاءت شم ؛ بأعينهم البحرين يروا ولن

 البحرين سجن في االننين وتركوا ، الثالنة نحن وأبعدنا ، الهيئة على وقضوا

. البارجة في لهم مكان وجود لعدم

 على نعيش وكنا - م العال عن عزلة في بالذات هذه الفترة خالل عشنا لقد

 نفكر كنا واننا سيا ال . قرار بنا يستقر وال جع٠مض لنا يستريح ال اعصابنا

 ذوينا وبجالة كلوا العربية ذ٠٠للمذطق وبصير البحرين في نا حركت بصير كثيراً

 إيم—والت الصبر إال به نتذرع سالح من لنا بكن ولم . بعدفا بهم حل وماذا

. النه يقدره يما

. بعدشررين. رد الحاكم

 مدير ار معنوناً الجزيرة سلعات من !لجواب مازسج^ءذ من الثالث في

: عنوان تحت الشرطة

— البحرين مساجين -

 حكومة الى رقي( رفعت قدم ذاك* ر تضمنتها التي لميدة الع ااطلبات ان

 الجواب ء ج وقد فبراير من الرأبع في المستعمزات وزارة بوأسطة البحرين
 هذه تذوم التي تلك . البحرين في السلطات رغبة أ.لته حسبا مفصالً اآلن

 ، المساجين ، يؤال يتمعلمق فيا عنها تنوب كيلة و بمثابة تعلياتها بتنفيذ الحكومة

: البحرين سلطات ب كش في ،جا ما وإليكم

 والمحكوم الوطفي االتحاد لهيئة التنفيذية اللجنة من آلخرين العضوين ان

 ٤ هيالنة سانمت في المساجين هؤالء على حكم اري الوقت نفس في ني٢تءلك
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 ، فراشاا يعدان أدا بل . خادم لهما وليس ٤ جيبية مصاريف يستهان ال
 ،وكنللغت الغرض لهذا صأبرن لهما ز٢وي ، ث:ب ويغالن ، سجنهما وينظفان

. بالراديو لهما يسمح لم

 الشروط وتاك ، المع.اماة هذه نفس تطبق أن غب ب البجرين حكومة ان

 ؛ الرجال هؤالء فان تءدم ما الى وباالضافة . هيالنة سانت في المساجين على
 ال البحرين حفكومة ؛ المحكمة في الدانتمم ، مدنيين ، مساجين يعتبرون ال

،السجن نطاق ضن تشغيلمم ءدم في مبرر أي ترى

 وتجهز التدخين مواد هؤالء يعطى أرن وافقت قد البحرين حكومة ان

 لبحرين حكومة فان العموم وعلى ؛ .. الخ صابون من االضرورية حاجاتهم لهم
 على بأفضلية ويتمتعون خاصة، ميزة لهم كمساجين هؤالء الى ينظر ان ترغب ال

. « هيالنة سانت في المساجين بةية

 ، وزمالئي انني الواقع ٤ قال سالةالر نص الشرطة مدير علينا تال ان بعد
 وما ؛ بها تقدمتم التي االخرى والطلبات بالمذياع لكم السماح لرفضهم نأسف

 فاني ج^تي من اما . تنفيذها إال علينا وما حكومتكم اوامر وهذه العمل
 في النظر يعيدوا ارن المسؤولين بدوره ليةنع كمالحا القناع الجهد كل سأبذل
 حل إيجاد الى سأسهى نفسه الوقت وي ؛ بالمذياع لك. يسمحوا وأن قرارهم
 أرن الحقيقة . لكم األخرى الت٣الت من عله يمكنني ما وسأعمل لفالة

 نعلم بالطبع ونحن ، ذلك على نوافق لم ولكننا بتشغيلك مشددة اوامر لدينا
 مثل نسمع أن تعودا قد فاننا عنكم قيل ومهما ؛ مكانتكم هي وما انتم من
 أعصابكم تضبطوا أن منكم رجائي وكل . السياسيين لزعماءا عن قوالاال هذه

 له: وقلنا عواطفه علىحسن فشكرته . الفرج يأتي ان من بد وال ، وتصبروا

 حاجاتنا لنا تجهز حتى الجهات كل وإلى الحاكم الى الكتابة سنواصل نحن

. الضروزية
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رسالةثانية

 : التالية الرسالة نكتب ان اتفقنا السجن الشرطة مدير غادر أن وبعد

. الجزيرة الىحام
، المحترم هيالنة سانت جزيرة حاكم عادةالس صاحب حضرة

.ةبنح

 ب جوا إلينا الذيتلطففحمل الصباح هذا في طة الثر دير٠ بزيارة تشسرفنا
 الثمرطة. لمدير -عادتكم حكومة من كتاب ضن ورد الذي البحرين حكومة

 الرسميين حكومتكم ررجال سعادتكم لنشكر الفرصة هذه ننتهز اننا
. المحتصة السلطات الى طلباتنا برفع لتكرمهم

 التعاليم جميع مع للتمشي فيه جهدنا قصارى نبذل الذي الوقت في اننا
 الجيع لدى معلومة حقانق نورد أن نرغب جرابكم في مهصلة وردت الفي

 ونحن زميالا بها يتمتع الفي تلك . البحرين سجن في الجارية اللسيالت حول
وحق. قانوني نظرا وجهة من أنه نعتبر مطلباً نقدم وكذلك . منها محرومون

 ؛ والتصوير الوصف تفوق وهجية ، وحشية بطريقة وطننا من أبعدنا لقد
 1لذ ئ وازهزا ،ه يثب لمع ا ءائالتنا شؤون نرتب أن من نتمكن ولم انذار سابق درن

 ٢٧ الخيس يوم في ذوينا بلةلمقا واحدة بساعة لنا سمح الد . لماليةا وعالقاتنا
 هذه جرت . البالد عن ا بعاد ل علم أدنى لنا يكون ان دون ١٩٥٦ دبسمبر

 الشارية الرسمية الزيارة انها واعتبرا صباحساً عثرة الشانية الساعة في المقابلة
 في المتبعة السجون لدوائح طبقاً لمم أقربا لزيارة !لمساجين لعائالت يها المموح

 صباحاً الرابعة الساعة في منديسمبر والعشرين الثامن الجعه يرم وفي . البحرين

 نكن لم الوقت ذلك وحتى ( انش لوخ ) البريطانية البارجة ظهر على نقلنا
 طلب قدمنا اننا إذ , تجاهنا السلطات ارات قر هي وما لنا مبيت هو ما نعلم

 يمض ولم ديسمبر من والعشرين السادس في البحرين حاكم لعظمة استئناف
 من يمكننا الذي ألجواب ننتظر ركنا ٠ علينا الحكم اصدار من يومين سوى

. أنفسنا عن الدفاع
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 تحتاجلى امور كها . والحارج المحليين التجار مع تجازية ارتباطات لنا ان
 هذ وجميتع الدفع مستحقة بياالت وك عمالء من تجمع كمبالغ : يديرها من

 بالضرر ينال بل فحسب الخسائر أفدح بنا ينزل ال الذي االمر مهملة أصبحت

 السلطأت ان من يقين على اننا . ايضاً األمر يهذا مساس لهم الذين اآلخرين

 تحطيم شيء في االنصاف من ليس ولكن علين-اكلية والقضاء تحطيمنا تريد
. بسببنا اآلخرين

 الءائل وطفل امرأة بين ما ذفساً خسين على يربو ما النالثة نحن تركنا لقد

 . شيساً مصيرهم عن نعلم وال ين االمر يعانون االن نهم ا شك وال . دوانأ لهم

 ادارة من لتمكنه مرة شمر كل في ذويه بمقابل له يسمح البحرين في السجين ان

 في مبعدين لكوننا منها ومون محر نحن الميزة وهذه معيشته وترتيبات شؤونه
 بالذسبة حساسة جد نةطة فهناك ذلك الى وباالضافة . همالنة سانت جزيرة
 رين. الىالبح ا بارجاء: اال ف حل ال ان جازمين نعتقد الجزيرة هذه في اسجننا

 فعندما يرة الجز هذه في الوحيدون السلمون نحن اننا هي هذه االرتكاز فنقطة

 واذر الدفن مراسيم باداء يةوم الذي ؤولالمس فن فجأة الوفاة تحدث
 ارن . والعالم الجزيرة بين محدودة المواصالت وان سيا ال ؟ الدينية الطقوس

 ولنا قلوبنا في والعميق الحساس الملمس من لها لما كبيرة اهمية ذات المسألة هذه

 االمر ه-ذا حول الدقيق بموقذنا شعورة سيشاركنا سعادتكم بان التامة الثقة

 ،وليس رهضان شهر حلول وهي ايضاً مهمة اسالمية مناسبة وهناك . الحيوي

 وم نم الشمر هذا ال فادماًفيخل رمضاناً عثر اربعة بل فحسب القادم رمضان

 حتى صباحاً الرابعة الساءة من اي الغروب حتى الفجر من اليوم طيلة
 داعدا يتم ان يجب بأنه مشددة اوامر الشيعة طائفة ولدى ، الشمس غروب
 . مسلة يد ار مسلم رجل بواسطة ايضاً الذانح وذبح وساله وجيع الطعام

 تة-ديرفا مع ذلك الى نشير ، الجزيرة هذه في حصوله يتعذر الذي االمر
 سرء ومن . االنسانيه لخير كلها تهدف التي االخرى الدياات لسائر واحترامنا

 في معتقلين كنا وءن,دما ، ايضاً الطبخ يتقن من بيننا ليس ان الصدف
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 وكذلك بيوتنا من جرزاً طعامنا يوم كل تنقل السلطات كانت ين البح, سجن

 من ركن اي اداء من مفر للمسلم ايس ان المعلوم من انه . للغسيل مالبسنا
 من فيعفى بضاً مر يكون ان اما ا۴ذ٠ معروفة حاالت في إال الهسة االركان
 لغير اسيراً يكون ان واما ، بتأديته ذلك بعد ويقوم يشفى جتى الصيام

 التي الواجبات جي-ع قضاء يؤدي ذلك عند إسازه من يفك حتى المسلمين
 هذد في اعتقالنا ان ولعلمنا ، الكفار لدى اسره اثناء يها االتام عليه تعذر

 وان اسالهية حكومة رسمياً هي التي البحرين حكومة فل من الجزيرة
 عن لنيابة ب السجانين بدوز يةومان الجزيرة وحكومة البريطانية الحكومة

 ضوء على رجواه ما الءتبارا بعين يأخذ ان فنأمل . البحرين حكومة
. كله للوضع دقيقة دراسة

 من لهم لما الرسميين الهاورج البريطانية الحكومة ان من تام يقين على اننا

 الثؤون في يتدخلون ال المتعددة وائن الط شؤون دفه ادارة في الطويلة الخبرة
 الرءاية. اشد الناحية هذه يرءون دائماً كانوا بل االرض. انحاء شتى في الدينية

 واعدوذا دتسكم سعا من االنساني والشعور العطف بعض مذال اننا ونأمل
 ذا سر ا الدتي النقاط الى وعناية بجدية تنظر إن لمختصة ا السلطات الى وتشيروا

. آنفاً اب

 مساجين لسنا باننا زعمت إلتي السلطات جواب في جاءت فقرة الى نشير

 هذد من احسن تسمية ت السلطا هذه تسمينا ان الى نطمح لن نحن . مدنيين

 فلماذا زءموا ك كنا واذا . ١٩٥٤ كتور I في ونبتنا منذ االيام من يوم اي في
 نقلنامن في ألمة والمتاءب البأهظة المصاريف وتحملوا العناء هذا انفسهم كبدوا

 ل غل. ن ا في سف نزر يتركوا ان بامكانم وكان ? الجزيرة هذه الى البحرين سجن
 لوضعنا مناسبا يرونه ما علينا ويطبةوا البحرين سجن في زمالئنا بقية مع

؟! آنفاً ذكروه الذي

 البحرين سجن الى لنقلنا بالسلطات تتصلوا ان سعادتم من نرجو وختاماً

ذاحية من كذاك ويمكننا . بالدا وقوانين احكام تطبيق هناك يمكنهم حبث
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 البحرين في سجين اي ذلك يزاول وذويناكا عائالتنا نقابل ان كبشر حقنا
تشكراتنا. لحكومتكجزيل الرسميين الموظفين ولجيع تكملسعاد نرفع اننا

املخلصون

.١٩٥٧مارس ١١ بتاريخ لشرطة مدير بواسطة الجواب اسبوعجاءنا وبعد

البحرين ،داجين

 ٤ في المؤرخ كتايهم ان وشمالن ، ءليوات ، الباكر اشعار الرجاء — ١

: التالي بالجواب امر الذي الجزيرة م حا قبل من درس مارس

 جميع لديهم ولكن هيالنة سانت في ذويهم زيارة المتعذر من انه - ٢

. سلةبالمرا ومعامالتهم شؤوهم لتدبير التسهيالت

 كناب^م في اليها اشاروا الفي الحقائق ان : مسلين كونهم الى اشارة — ٣

 من انه الحام فلهذايرى .بها لديهاعلمم البحرين في السلطات البدوان
 لحكومة النوع هذا من طلب توجيه المجدي غير العبث من بل الحاصل تحصيل

 اذاكنت الوقت نفس وفي . البحرين سجن الى ارجاعهم اجل من البحرين
 حول البحرين حكومة الى رأساً يكتبوا ان شاءوا وقت اي في الرغبة لديم

 وما التامة الحربة ولهم لهم مفتوح فالباب اتارتها يرغبون التي المواضيتع من اي
. يكتبونه ما نرفع ان اال علينا

 وليس مدرن مأ■جن ليسوا انهم من البحرين حكومة زعمته ما كان - ٤
. مدنيين ليسوا ظنوا ك

 اليوم نفس في وقررا بيننا في تشاورنا الذكر اآلنف الجواب استلمنا حينا

: نصها وهذا إلبحرين حاكم عظمة الى مطولة مذكرة بكتابة نشرع ان

: املذكرة

١٩٥٧ مارس ١٦ في هيالنة سانت جزيرة

 البحرين م حا خليفة ل آ حمد بن سلمارن إلشيخ العظمة صاحب حضرة

، المهظم

(٢١) المنغى الى البحرين من ٣٢١



. وبركاته الله ورحة ءليك السالم

 ألجزيرة ح حا لفخامة قدمناه كتاب ار على لعظمتكم الكتاب هذا نرفع
 لحكومة يرفعبسا ان ورجوناه كتابنا في جاءت التي النقاط فيه أثا مهنا

 نشاء ذكتبما ان في الحرية كامل لنا بأن فأجاب مناالهمية، فيجا لما عظمتكم
 صة الذو نا رأي فال . عظمنكم لحكومة ببعثه بدوره وهو ، الءظمذكم مباشرة

 منذ بنا حاق ما جميع بشرح لنا ومتاحة مبانرة بعظمتكم تصاللال مؤاتية
 ، هيالنة سانت جزيرة في سجناء ونحن اللحظة هذه حتى نا العتقال ليلة اول

 نتقدم اذ رنحن بنا حل بما االمر جلية على تففوا حتى الفرصة هذه اغتنمنا
 بقلب دراسته الى يوفقكم ان مخلمصين النه نزجو عظمتك الى الكتاب هذا برفع
 وبقلب العربية والمروءة الكرامة وتؤيده وءدالً نوراً االسالمي الدين يملؤه
. ومجرياتها. الظروف ومالبسات الحوادث منه ويستمنبط االمور غور يسبر

االعتةال طريقة

 نا اعتقال عليسة اجريت لقدم

قد اخ تمثل وحشية بصورة

 قوأعد ابسط وامتمان والكراهية
 الديسني والنقول االناني العرف

. اء ب منه الدين الن

 من والذصف ألثاذية الساعة ففي.

 تنا بيو هاجم اءالثال ليلة منتصف

 يقودهم لسالحبا مدججون شمرطة

 وفيلحظست المسؤولون ضباطهم

 وبعدها الخارجية االبواب سرت٢

 ودخلوا . الداخاية المنازل ابواب

 نغط اهلهمعه وكل محارمنا في ءلنا

 لفباطبا واذا . آمنين نومنا فى
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 اطلقوا واا حركة باي نةوم اال صدورا في والمدسات البنادق يشبرون

 بيوتنا واذا . زعوا كا لديهم اافي االوامرا ذلك على تنص كما الرصاص علنا
 تحت نجر ونحن يستغثن ونساؤا يصرخون واطفالنا حرب ساحة تصبح

 في الشرطة ويظل النوم بالبس البيوت من ونخرج الجنود وتوة السالح قعقعة

 اد الثرانع تتيسح فهل اعتقالنا طريقة هي هذه . ويمرحون يسمرحون بيوتنا
 مع وهو االنسان على يدخلوا ان مدنية ام كانت متوحشة االنسانية التقاليد

 هذا وهل ؟ الخرمات انتهاك العربية المروءة تقر وهل ؟ فراشه في فائم اهاه
 هي ما بدورنا نتساءل لرعاياه؟ المسلم الحام يعطيه الذي االمان معنى هو

 الحضور؟ الينا تطلب ان عظمتم حكومة حالتدون التي والموانع العوانق تلك
 في ونحن علينا القبض تنفيذ طريق في وقفت الفي الصعوبات تلك هي وما

 يةصميمةلحكومةعرب ايروق الليلة؟ تلك من عثرة الحادية الساعة حتى مجالسنا
 والعربية عامة االنسانية التقاليد تداس وان حرماتنا تنتمك عريقةان اسالمية

 ب فرفضنا للحضوز استدعونا ان حكومتكم جال ل سبق وهل ! ? خاصة منها
 لميكن فاذا وجوهمم؟ في السالح وشرعنا المقاومة فاعلنا بيوتنا الى جاؤوا او

 تقليد وكل عرف يتخطواكل ان حدايهؤالءالناس فماالذي ، ذاكوالهذا
 ؟ الجائرة الهمجية ملةالمعا وهذه الفظيتع الوحشي الهجوم هذا الى دين وكل

 وبهتانا ظل( الينا نسبت التي المزورة؟تلك الورقة تلك حوزتهم في تكن ولم هذا

 ربطواغترة م ٢ ا م t فءذ عن ولن, د ق و ٠ تنا داددو عل ايذرقوا ن ا تحاشوا لم لديهم كنت فلو
 من يشدانهاعليه شرطيين يد في وجعلوها عنةه الباكرفي احدياعبدالرحمن

 بلغ ا٠ مدى على كله هذا يدل اال . السيارة مؤخرة في وهو مضادتين جمتين
 حوادث فجاءت ؟ منا االنتقام ارادوا اشخاص قبل من الدفين الحقد به

 ذلك على محتجاً العربي الشعب وثار العربية مصر على االسرائيلي الغربي العدوان
 هراتالمظا بتلك فةام ومية والة الدين في إلخوانه ومؤازراً الغاشم العدوان

 حفظ في جادة ؤولةالمس السلطات كانت ولو . العادلة صر٠ لقضية تأييداً

 ولكنها .ذلك بعد شي، اي حصل لما المظاهرات من االول اليوم في النظام
 غ. ار* لهم وقدسبق سي ال ، معينين اشخاص علىللقضاء مدبرة خطة كانت
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 يفلحوا فلم عليهم بالقضاء غايتكم تحقيق الى للوصول الكثير بالشي، ضحوا

 تدبير هذه الحالة في عليهم الصعب من يكن فلم الفرصة واتتهم وقد حينذاك

 مؤامراتهمودسانسرم. فضح سبيل في انهم يرون من على للقضاء المخزية المؤامرة
 الوقت ذلك في الوطنية قضيتنا ان العظمة صاحب يا جيداً تعلمون انكم

 وجود لعدم الرف على موجودة وهي بالقصيرة ليست فترة قضت بالذات
 نقوم بدورنا كنا بل ، الهيئة وبين عظمتكم حكومة بين االتصال اسباب

 مما . بيننا النظر وجهات ب لتقري الشخصيات بعض مع الشخصية باتصاالتنا
 داخلية، قضية وليست الوطنية القضة ليست المالة ان على واضحة داللة يدل
 ، الدنيئة المؤامرة تلك فدبرت ، ر،آلد فيما واضحة برزت قد االسبأب انا

 االلف من يصدقها ال عظمتكم ان فيه شك ال ما التي االكاذيب الينا ونسبت
 يكن م انه من والمسببات االسباب كل ولديكم - جيداً تعدونه لما . أب* الى

 تدبير عن فضال تكديركم في يفكر من كله البحرين شعب، بين وال بيننا
 تشهدون وانتم الننا ومستشاركم عائلتكم افراد تيالواغ الغتيالكم المؤامرات

 جبداً كذلك تعلون وانكم مراكز طالب وال دماء سفاك لسنا بذلك

 2 اغتيالكم بمؤامرة نقوم فكيف البالد في العليا السلطة نعتبركم وابداً داغاً اننا

 وهي اجنبية دولة مع زعهم على مدبرة المؤامرة هذه ان ذلك في والمضحك
 هذا اليس ! البحرين على ستيالءاال تنوي مصر ان زعمهم حد على ومعناه مصر

 ينشد من وكل حي ضمير ذي كل ويوجع يؤلم ألمر واظ انه ؟ اسك من

.واالنصاف الحق

: مفضوحة مؤامرة — ٢

 التاسع حتى ١٩٥٦ نوفبر شهر من السادس من جدا فيجزيرة معتقلين بقينا
 ريما وذلك للمحامة نقدم او معنا يحققى ان دون ١٩٥٦ ديسمبر شهر من

 مهلهلة وجاءت بعد فيا المؤامرة تلك خيوط ليحيكوا المسؤولون يفكر
 ويعتبرها يهسا سيقتنع الخارجي العالم ان منهم ظناً مزيف اطار في فابرزوها

. بها مسلماً قضية
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 له يرد لم الذي ذاك بذ م—دي من العاشر اليوم في التحةبق معنا بدأ لقد

 ارارة التحقيق ذلك من الغرض ارن جالً لنا ظهر وقد . محاكمتنا في ذكر

 يكن فلم سبب بأدنى للمحاكمة يمت لم وان . الحاصة الجهات بعض اذهان

 انهم زعموا ورقة حول الباطلة مات االذ,؛ تلك يوجهوا ان إال ود للمسؤولين

 د٠ الفدائيين بعض بأرن الشعب تنبى ، عليوات فيصل حوزة في وجدوها

 العائلة أفراد وبعض عظمتكم اغتيال نها٠ مختلفة ألغراض البحرين الى نزلوا

 نسب الني الوطفي االتحاد هيئة الى معنونة تكن لم الورقة وهذه . والمستشار

 احد الى وال اجلها من ءليمم وح<م اءضابا بعض حوم والتي االدعاء اليها

 تكون ما اقرب امور الشعبعوماًعن تخبر ورقة انها فيها جاء ما وكل اعضاءا،
 أي بامضاء مذيلة تكن م ان! ،كا آخر شي، الى منها الصبيانية االعمال الى

 يستفهم ان المحكة تلك قضاة بأحد حدا مما ، مستعار باسم ولو حتى شخص

 وهل ؟ احد الى معنونة الورقة هذه هل ، االستغراب كل فيما واضحة بصورة
 الذي ءليوات بفيصل الورقة هذه لصةواأ وقد . بالنفي فأجبب ؟ مضاة هي

 نصيب االدءاء لهذا فلوكان ! علجا ءشورهم من ايام اربعة مضي بعد اعتقل

 ولكن ؟ واللحظة التو في عليوات فيصل على يقبض لم فلماذا الصحة من

 يهجءسة ادارية عالقة ما يوماً له كانت بشخص يلصةوها ان ارادوا المسؤولين

 ثم المدرسية العطلة خالل كاتباً لديها اشتغل قدم وفيصل . الوطني تحاداال

 لتتم به الورقة تلك مرونالمنآ فأاصق ! ذهبية فرصة ورأوها . انفصل

 في آخر موظف عين قد انه يعلموا ان ون المتآهر وفات الواهية الخيوط

 في بوظيفته التحق الذي وات علي فيصل منها انفصل ما حال الهية كز مد

 ان ذلك على زد . بشهرين اعتقالنا قبل اي ١٩٥٦ سبتمبر شرر في المعارف

 وجدت المزعومة الورقة ان اذاءته بيان في ادعت قد البحرين حكومة اذاعة

 االرراق بعض على وتحتوي يحملقا كان حقيبة في عليوات علي عبد الحاج مع
 ي االدءاء مزاعم ينةض والذي ،البتة له صحة ال الذي األمر ! ? السرية

 عليوات، فيصل حيازة في وجدت الوزقة ان من المذضوح التنافض ويظ^ر ،المحكمة

،عبدءلى الحاج حوزة فى تكن. لم الورقة ان ألمقين ءلم، تعلم الثرطة ان مع ي ج. وز نفي لم 'ر -1 ر \ ز ٠.
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 بعد؛ فيا علمنا حسبما آخر شخص حوزة في وجدت انا ، فيصل حوزة في وال
 المحكة في أنفسنا عن الدفاع في الطبيعي حقنا اعطينا قد كنا لو حبذا ويا

 األالعيب هذه من مدى أبعد حقاثق عن كشفنا لكنا إذن ! العلنية الرممية

. ضدتا حكت القي والدسانس

r املىامكة - ٣

 ان نذول ان إال يسعنا فال ومراكزهم لالشخاص وتقديرفا احترامنا مع

 . معاً القضاء واريخ البحرين خ اري في المرازل مزلة كاذت المحاكة هذه
 سر نعلم لم فارغة مقاعد اربعة خلفنا وجدا المحكمة قاعة في حضرنا ان فبعد

 المارين الناس من بعدد يأتيه ان شرطياً الضباط أحد امر عندما اال وجودها
 ?ففال هنا جاء لماذا احدمم وسألنا باربعة جاء وفعال هنا ليحضروا الشارع في

 كنال - ادعاءه العام المدعي تال رعندما ! فاطعت الثرطي عافياستد اعلم ال
 بصاغ وان اجنبياً مرة الول العام المدءي يكون ألن ايضاً فتعجب ان لنا بد

 عانلتكم افراد من المحكة وحكام ءرب المامين ونحن االجنبية باللغة االدعاء
 بين^ا عربي غير مترجماً تعين بالمحكة واذا ، ايضاً عروبتهم في نك ال الكريمة

 السيد القضاني الخبير كة المحا حضر لو هذا لنتسيغ وكنا العام المدءي وبين

 "لتغاضي رلكن ٤ خاص لغرض بالذات المحكة هذه من منع الذي ( بيس )
 ايضاً هذا ان جلياً لنا ر٣رظ مثلهم والتبمون عرب والحكام االمر هذا عن

 محاك في نحاك ان على اصررفا وعندما . المزيفة المؤامرة خيوط من خيط
 عن تعجز الحكومة ان المدعي قال عندما يدا في اسقض علنا الرسمية البحرين

 موظف يتفوه ان جداً غربب ! هناك االضطرابات ص وتخشى النظام حفظ

 ان بأسره وطن مقدرات وتدير نفسها تحترم حكومة لدى مسؤول رسمي

 اعفاة؛ وجميع المكة هيئة توافقه ان منه واغرب ، القول يهذا لنفسه يسمح

 من واالنكى ، التقصير وهذا العجز يهذا ايضاً هم فيعترفون الحاكمة الهيئة من
 النائية القرية هذه في تشكيلها شرعية في المحكة فاقشنا عندما اننا هذاكله

هي ا يده في اسقط ، محاكمتنا موعد على الممور عاطال ودون العاصمة ءن
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 ال-سر المستمشار وأسرع انفضت اثرها وعلى للمدارلة خلرة وطلبت ، االخرى

 ! -ةلمحك ا هذه بشرعية استثنائياً امراً عظمتكم من ستلم وا شارلسبلكريف
 ولنأت . الكتاب بهذا المحكة ايتها نفسك عن دافعي : يقول حاله ولسان

 شود لساع المحكمة وةت امتد وقد ، األثاني وثالثة المازل مبزلة الى اآلن

رئيس اراد وقسد - مساء والنصف السابعة الساعة حتى زعوا 6 االثبات
 المحامة على للهر باننا ءلم عندما االيلة تلك نفس في حكه يصدر ان المحكة

 ض ب، لديه الن الغد الى الحكم يؤجل ان العام المدعي اليه فيطلب - العلنية
 السرعة. بهذه حكها ستصدر المحكمة ان يعلم يكن لم الزه يحضرمم لم الشهود

 الليلة، تلك في اصدارالخكم يصرعلى المحكة رنيس علمنالماذاكن بعدحين

 فيتلك وحيثياته الوافي بشرحمأ علينا الحكم بهذا اخبرت ةدم لندن اذاعة فان
 فياالدءاء جاء ما نحم:ع نةنابادا الموقرة المحكة به تحك ان قبل بالذات الليلة

 لمباحةوا نونية الق: االستتناف مدة يعطينا ان المحكمة رئيس من طلبنا وعليه

 الى فالمرجع الحق هذا اليملك يردعلينابانه غريباًان وكان . مواطن لكل
 الوطن عن ابعادا او الخارج في -جننا على الحم هذا ينح ولم ، السلطات

 فعلم ?' اضافه الذي أمامن ..غيابياً الحكم على هذاالترار ولربمااضيف
 ديسمبر من ن والعدسري الشالث االحد مساء علينا الحكم كان .الن عند ذلك

 في حقنا الى مطمئ:ون ونحن السجن الى المىكمة قاءة درتا وغ ١٩٥٦

 في جاء كا للجميع الحق هذا يضمن البالد عرف ط'ظ لعظمتم االستنناف

. حالياً البحرن م محا في متداول وكآدو حكومتكم اعالنات

 على والخارجة وتقليد عرف - ج ذك فية المنا ءت ا الجر ا د هذ اتخذت لقد نعم

 المألوفة العادة ان حين في . الهائلة السرءة بهذه لنغاب شريهة حتى نظام كل

 تقول حتى جلسات لعدة ابسطالجرائم في المحاكمة تجري ان البحرين ? محا في
 لبالد تاريخ في بالغة اهمية ذات قضيتنا مثل بقضية فكيف ، كلمتها المحكمة
 وسن يخلف ، ومكانتهم االجفءي كيانهم ءن فصال أشخاد، بمصير مرتبطة
 في يبت ، عائال:ثم وهم وطذسل أة ام: بين نفراً ستين ءن يةل ال ما وراءهم
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 هو الذي ثم . ازفسهم ءن الدفاع امر لهم يترك وال ، بم قل ساعات في مصريمه
 رءاية وال الله من خشة ما دون المحكمة تعلن ان دو وامر ذلك من انكى

 معناه ما فيه جاء والذي اصدرته الذي الحم ذلك صورة في المعذبة لالنسانية

 وانها لديها ثابت وانه صحيح العام المدعي قبل من تهاماال في جاء ما ان »
 القضاء تريخ في نوعه من فربداً يعتبر الحكم هذا اليس المنهمين تدين بذلك

 تكاد ألمر انسه حقا ، العجائب اعجب من انه حقاً !2 العشرين القرن في

 للمحكمة تثبت وكيف اتهام انه . هدا الجبال وتهد منه يتفطرن الساوات
 وتعالى سبحانه والش المتهمين دفاع تسمع لم وهي تزعم كأ تهاماال هذا العادلة

 الة٣نح قوماً تصيبوا ان فتبينوا بنبا فاسق جاءكم ان آمنوا الذين ايا يا ) يقول
 ان ) االعظم الرسول قول من الحكمة اين ثم ( ادمين قعلتم ما على فتصبحوا

 والزامه العدل على الحام حث ومعناه ( بالقرآن يزع ال ما بالسلطان يزع النه
 وعرضهم هم اموال على وتأمينهم الرعايا حقوق وحفظ بالظنة االخذ وعدم به

 عهد في االسالمية البلدة هذه في شي، منه يتم لم لالسف يا وهذا ، وحرماتهم
 الصارخ و"لظلم التعفي أالرا، هذا ان بالذات. القضية هذه وفي المسلم م الحا

 سن من به نطالب كنا ما على لنا صريح جواب شك وال فينا نفذ الذي
 الطرق حسب ? المحا وتنظيم للمواطنين الحرية تكفل التي العادلة القواين

 وكم ، ومرا صريحاً باًجوا كان لقد زعم . المتمدين العالم بلدان جميتع في المتبعة
 هذا التاريخ يسجل كيال عهدكم في هذا مثل يحدث اا مخلصين نتمنى كنا

. والداني للقاصي وغرضا قصدها وضح التي المحاكة من النوع

: االستئناف - ٤

 علمينا الحكم بعد اي ١٩٥٦ ديسمبر ٢٦ الموافق االربعاء يوم صبيحة في
 المسؤول السجن ادمير لعظمتكم معنوا فنا ذف كتاب سدنا فقط بيومين

 قرية ألى اخذنا ديسمبر ٢٧ الجيس صباح وفي . الرسمية بالطرق الزساله
 انها سوى شي، بأي نخبر ان دون ، ءةسا لمدة عائالتنا قابلنا حيث البديع

 أمل على وكنا . شهرين تناهز ةلمدو بغتة ءنهم افترقنا ان بعد عائلبة لة مقاب
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 ان مواطن ألي العدالة لتحقةوا عظمتكم من القبول سيالفي استننافنا ان

 السجن الى فرجعنا ، ادانته تبتت ان بة العقو ه٦ تنزلوا او براءته وضحت
 عكا واحد ثهر مضي بعدم نجتمع ان أمل على ونخن ةالةصير لمةابلةا هذه بعد

 في الطبيعي مجراها قضيتنا تأخذ رينا البحرين في السجن لوائح عليه تنص
. قبلنا مواطن منه يحرم لم حتى وهو ف االستشن^ محكمة

ح االبعاد - ه

 ا واخبرف الجمعة لينة مساء من العاشرة في جدا ة ب جز في السجن ر مدي جاءنا
 االمر هذا فأطعنا ، آخر سجن الى ال-جن هسذا لمغادرة أنفسنا نعد بأن

 فرضة على نزلنا أ ءندما عنيفة صد.ننا كانت نم ، د نددا ال ا أهبة على وبةينا

 لنا استدل ذلك عند ، الحرية البارجة الى منها ونقلنا بريطاية ال البحرية القوة
 عظمتكم امر صدور انتظار في كنا إذ دهشنا وهنا . الوطن. عن االبعاد انه

 االمر زاد والذي بهساد.اال هو الطلمب ذاك مجواب وإذا استئنافنا بقبول
 الذي اليوم ذلك نفس في ابعادنا على ذوينا احلالع من حرمانا ابالة على ضغناً

 شؤون، من ترتيبه بمكن ما مم٠ نرتب ان نا بمكان وكان . يهم اجتمعنا فيه تم
 ولم حتى ، ١به. علم سابق دون بيوتنا من مجلوبة ئبنا حق بوجود فوجنا وقد

 انواءاً حقائبنا فضمت ، يدها ن التي المالبس وعدد انواع نعين ان منا يطلب
 لنا سبب الذي االمر فنا ضرو مثل ظروف في ل:١لض يمكن ال األلبسة من

. عنه: غنى في كنا جمة متاعب

 ال أمر حكومتكم عليه أقدهت الذي المدبر التعذي ءاالجرا هذا ان
 مع تتمشى يا ا تدعي حكومة عليه تةدم ان الدنياً في انسان أي يتصور
 : منها جة أفكر واتتنا البحر عرض في كنا وبين . الديقراطي النظام

 مدينة مغادزننا حتى هذه ا افكازن في ادزين س بقينا و ، السجن بدل االبعاد ان
 واخبرا للبارجة االول الزم ا: جاءنا . الصالح الرجء رأس وتخطينا الكاب

 في ,صلناها وقد ، هيالنة سانت ة جزير في كسجنا، ينزاونا ان أمروا نهم بأ

. ١٩٥٧ يناير ر دم من والعشرين السابع
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 بأن واخبرنا الجزيرة اكم سكرتير قالنا وصولنا من الثاني اليو. وفي
 نةهيال سانت حكومة لدى ،جا كس قبولنا منهم طلبت البحرين حكومة

 خاص( سجناً لنا فشيدوا سجن الجزيرة يكن ولم . عاماً عشر اربعة لمدة

البحرين. ة حكو. حساب على السجن هذا في شيء كل ليكون حراساً ووظفوا

 الجزيرة في أمضينا ارن بعد التالية النقاط الى عظمتكم نظر زلفت هنا
: التفاصيل مجميع وأحطنا نهرين حوالي

 اول البحرين حكومة تملكها ال جزيرة الى نقلنا على بشدة نحتج اننا : اوأل
 تبيحلحكومة ال والقوانين لنا البحرينمعروفة حكومة فتوابع لقوانينها تخضع

 هذه مجكومة تربطكم التي الصداقة كانت مما التصرف هذا مثل عظمتكم
 فبناء ، وطننا اراضي من أرض في ذسجن ان يجب بجرانيون فنحن الجزيرة

 طبقوا وهناك بالدنا سجن الى بارجاعنا تأمروا ان عظمتكم من نرجو عليه
. البالد نينةوا علينا

 الثالثة نحن سواا المسلين من بيت وال الجزيرة هذه في يوجد ال : ثانيا
 ألحدنا حدثت لو عظمتكم قول فما . المسيحيين من اهلها جميسع أن إذ فقط

 من ذلك غير الى والدفن الشعائر اقامة عن المسؤول فمن ، مفاجءة وفاة
 العالم عن بعيدة الجزيرة هذه ان االعتبار بعين اخذتم اذا خاصة ؟ المراسيم

 . الشرر في تردانها باخرتين بواسطة اال الخارجي بالعالم صلة لها وليس المتمدن
 المتحدة المملكة من واخرى المتحدة المملكة الى متجهة الجنوب من واحدة

. الجمأن نقل ويستحيل بل ، هعه يتعذز مم! افريقعا جنوب الى متجهة

 ربجكم واحد لمطبخوا نا يساكنون وهم مسيحيون وطباخنا حراسنا : ثالثاً
 )لحم أي كل األ هذا أن نقرر ارن نود وهنا ، الحنزير لحم يستعملون ديانتهم

 معاً األواني تغسل ان بد وال ! المسلمة البحرين حكومة حساب على الخنزيز(

 صريحة مخالفة من هذا في ما شك ال وتعلمون . ايضاً الغرض لهذا وتستعمل

 يالمس ان مذهبه له يبيح ال من بيننسا ان إلى بااف'فة ويم الة ذنا لدي وبغيضة
 جميع األمر هذا في وتشدد ، اوانيه من اتاء أي أر شرابه او طعامه المسلم غير
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 مبرحة نفسية آالما االمور هذه من نعاني فنحن . رمضان شرر في !لمذاهب
 أمر على اقدمتم 1ا الجزيرة هذه حال مقدماً لوءلمتمعظمتكم بأنه ثقة وكلنا

 وذر لو القي وشعائره الحنيف دبننا لمبادى، كامل تحطيم وفيها اليها ارسالنا
.شك وال عظمتكم اجلنا من ألشم بها القيام علبنا

 أن اا ، شك وال قدي ومعاون ماهر طبيب الحزيرة في ان رغم : رابعا

 آثار عليه ووجد احدنا الطبيب زار فعندما ملوسة بصورة تنقص،! األدية

 انكاترا من يرقياً اليك الدواء سأطلب »اذني : له ةال ( بالدسنتاريا ) االصابة
 خالل لنه بجا تظنون :ما . مدة« أقصر وهي اشهر ثالثة بعدم يصلمني ان وآمل

 ووسائل مءاجى، بمرض اصيب او احدفا مصير ي<ون ماذا ثم ؟ االنتظار
 اسرعة ب آخر بلد أي الى الوصول ولتعذر واءالد وجود لعدم متعذرة العالج

 ان شك وال ? السريعة المواصالت وجود لع-دم الداء سلئصال١; المطلوبة

. الغنا* مصاه

 بارجاعنا يأمر ان لعظمة مزصاحب نرجو تفاصيل من هأعال مر ما على بناء

 يمكن ال حقوقاً السجون ولوائح البالد نينةوا تخونا حيث البحرين سجن الى
: ومنها هنا لنا تتوافر أن

 عليهم ا ن يطمئن ان تأنه من وهذا ٢٠كل مرة عائالتنا مقابلة : أوال

 ترتيب فرصة لنا تتح ولم البعادأ بهذا فوجننا واننا سيا وال . علينا ويطمئنهم

. تهم وحاجا معيثتهم

 ، والخارج الداخل في تجارية فاتعال ولنا ، ديون رعلمينا ديون لنا : ثانيا
 خالل نحققه أن نستطيع وهذا ترتيب أي لها يعمل لم بلمت جميعها بقيت

 تا بط تر ن آخرو يخسر أن الغبن ومن . ذوينا مع القانزنبة الشبرية اجماعاتنا

 عائالتنا معيشة تدبير يمكن ال ثم . جنوه ذنمب ما لغير تجارية معامالت بهم
 رسائلنا وتعرض أوالً المسافسة لبعد الجزيرة هذه من بعمالئنا تصالاال وال

 لمرءا بها يحتفظ الني الخاصة الشخصية اسرارفا من االهور هذه ونعتبر ، فابةللر
 وعنسد ئع أ لثر ا جميع لدى ة ومقد. محترمة ء المر وخصوصيات ، لننسه
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. البثر جميع

 اقامة لنا ويرفر ، الدمينية المخالفات جميع يجنبنا البحرين سجن : ثالثاً

. ذوينا بين لوجودتا الوفاة حين وخاصة املة الشعانر

 تالحظونمصاريف ك عظمتكم لحكومة يوفر البحرين الى ارجاعنا : رابعا

 اخرى اصالحية ع لمناري توجوها ان ويمكنكم هنا عنها غنى في انتم باهظة
 خمسة معنا يعيش معيشتنا تكاليف عدا نالحظه فالذي ، البالد منها تستغيد

 وايجار الرواتب اليها مضافاً . ايضاً معيشتهم تكاليف حكومتكم تدفع انفار
 ونحن ، نجهلها التي االخرى منالتكاليف ذلك وغير صيانته ومصاريف السجن
 يكلفحكومتكم لن البحرين فيسجن زمالئنا مع وجودا ان جازمين نعتقد
. نوع أي من خطر آي يشكل لن اذه كا محسوساً شيئ(

 انفسنا عن لندافع االستئناف محكة في قضيتنا بساع السماح : خامسا
 وقد . وعدواناً ظلماً الينا ونسبت ح.أ الصقت التي االجرام وصة عنا فع ون

 قالت والفي . الجزيرة م لحا المعظمة حكومتكم كتبته كتاب في ذلك لنا وضح
 عظمتكم حخومة ان أي ( مدنيين مساجين أنفم يعتبروا أال ) عنا فيه

 زعمت التقي المؤامرة تلك عن الينا ذسبته وما لمزافا النسبة مجرمين تعتبرفا

 لسان على جاءت التي االخرى االتهامات وسائر ءظمتكم الغتيال ها درى اننا
 الوصة هذد برفع نطالب ان حقنا من وان . الخاصة لمحكمةا في العام المدعي

 وسفك مالجراا عن نكون ما أبعد يعرفنا من وجميع يشهد والن ونحن ، عنا

 ذلك ساءرا لمسا الحق واحقاق باالصالح نطالب اننا الينا نسب ولو . الدماء

 نكن الذي البالد ؟حاكم من ... اغتيال بغية االجرام الينا ينسب ان ولكن
 اي في عظمتكم ذكر يأت !م انسه جيداً الميع يملمه والذي ، ماحترا كل له

 ال امر هذا ان .منا واالحترام االجالل محل وكان اال سبات من مناسبة
 تعدته بل ، بنا الغتيالا تهمة ق الصا على ءضمتم حكومة تقتصر م ول . يحتمل

 احدار للة اذاعتها في اذ . إيضاً واالختالس السرقة تهمة الصاق الى متجنبة
 الشعب أموال من اختلمس الباكر الرحمن عبد ان ) معناه ما قالت علينا الحكم
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 ألبس . ( الخارج في ومالذه شهواته على انفقتا روبية الف وثالنين مائة مبلغ
 من لدح؛ بما حكومتم وكذلك جيداً انتم تعلمون شخص على صريحاً تجنياً هذا

 ن الرح عبد لدى التي المبالغ مصدر عن المقربين اقرب من الخاصة المعلومات
 المعلوماتلدى محعيع ادلى وقد ، آخر شخص بيد الهيئة مالية وارن الباكر

 ؛ اشخاص اربعة بامضاء اال الهيءة مالية من واحدة آنة تخرج وال ، المحققين
 في يكون ان يمكن وال األوام من يوماً الهيئة تماكه لم كهذا ضخماً مبلغاً وان

 ونرفع انفسنا عن ندافع أن حقنا من أليس . به يلعب ك شخص أي متناول

 لم البياض تاصع جبيننا ان جيداً تعلون وانتم بنا الصقت التي الوصة هذه

. المغرضة الوصمات ذلك تدنسه

 الجدية النقاط هذه جيع الى ينظر ان العظمة صاحب من نرجو اذ اننا
 العظمة صاحب ذمة وبراءة اليبم نسب مما أبرياء انقاذ الى ذلك وراء من نهدف

 سيرشده العظمة صاحب فيضمير الحق وازع ان في وطيد واملنا بها. الصق مما

 تولوا ان عظمتكم من نرجو لهذا . نصابه الى العدل واعادة الحق احقاق الى
 الدينية الوجوه جيع من فيها الذظ, وتمعنوا الشخصية عنايتكم المسألة هذه

. واالقتصادية واالنسانية

 خالص منا ذوا—تقي الوطن سجن الى ارجاعنا بامر عظمتكم انتظار وفي

.يفظكم واش راوثناء الشكر

.!بالراديو سمحوا

 حكومة يق طر عن البحرين كم لحا تنا رسال فيه بعثنا الذي اليوم نفس في

 براديو يأتي بأن له سمحت حكومته ان ل وذا الحرس رئيس جاءنا هيالنة سانت

 في العربية االذاعات نسمع أن لنا ويسمح غرفته في يضعه وسرف السجن الى

 علىصوت وفتحناه بالراديو وجيء السأر النبأ اًادل ففرحنا . نشا، وقت اي في

 ما نسمع واخذا والذوم الطعام وقت عدا وقت كل في نالزمه وأصبحنا العرب

 مدار قضدتنا زالت وال ، العربي والجنوب الخليج قسم عن العرب صوت يذيعه
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 احتضنت قد العرب صوت دامت ما وقلنا خبراً فاستبشرة بوم كل في البحث

 يدافع من لنا ينبري ان من بدم وال . الخارج في ازمة ستثير انها بد فال قضيتنا

 وماعلينااالان عنا سيأمرباالفراج اش كبيربان امل الى الياس عناويحول
. االيمان وقوة بالصبر نتمسك

كربى فرحة

 من رسائل ١٩٥٧ مارس ٢٣ في استلمنا حينا الكبرى فرحتنا وجاءت
 وقوة عانالتنا بصحة تبشر التي الرسانل تلك استلمنا حينم جميع( ففرحنا ذوينا

 في المقام بنا يطول لن أنه أمل وعلى حلم في يعيش منا وبدأكل ، معنوياتهم
 معاون جاء أن اليوم ذلك نفس في وصادف . الش باذن وسنعود الجزيرة هذه

 من رسالة أية تاقيت كنت اذا عما ي يساالن وأخذا الشرطة مدير مع الطبيب

 من شيء للزمالء وال لي يذكر لم : له فقلت ، رجوعنا قرب عن تخبر عائلتي
 وهو شمالن العزيز ءبد اذن في الشرطة مدير أسر ذلك بعد شم . القبيل هذا

 ديلي صحيفة متعمداً وقك قربب عن البحرين الى سنرجع بأننا السجن يغادر

 وان البحرين، م حا قابل بأنه محررها فيها ذكر الني يناير ٣١ تاريخ اكسبرس

 في يريدنا كان وانه هيالنة سانت الى بنفينا راضياً لميكن البحرين حاكم
 الحكومة تصرفات ءن ناتجة ف مصاري أية يتحمل لن وانه البحرين سجن

 ترى : الجريدة صاحب ويتساءل ؛ هيالزة سانت جزيرة الى بنقلنا البريطانية

2 الجياع الثالثة ء هؤال سيطعم ومن النفقات سيتحمل من

 العالم أخبار الى ونستمع حلم في زعيش ذكرت كاً ونحن السجن ايام رت٠

 االردرن في النابلسي حكومة ءزل بعدم سيا ال ، كل بالمشا يعج الذي العربي
 المذيع بواسطة فكنا . العربي التحرر ضد فيها الحاكمين موقف نكشافرا

 نورتنا التي العرب صوت الذاعة وشكراً . المعركة وسط في نعيش كاننا
 لنأحذ لندن الى ذستمع كنا شم العامة العربية والقضايا الخليج قضايا ءن كثيراً

. لمساءوا الصباح في باالنكلميزية وخصوصاً االخبار منها
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البحرين حكومة جواب

 قبل من -اً موق*■ البجرين حكومة من الجواب جاءا يونيو من السابع في

: الرسالة نص وهذا ٠ سمث المستر البحرين مستشار انب

 ١٩في حرر البحرين حكومة مستشار ادارة ١٣٧٦ - ٢٦٩ - ٢٣ العدمد
 العزيز عبد : المكرمين حضرات . ١٩٥٧ ايلول ٢٠ الموافق ١٣٧٦ رمضان

 يعد ؛ المحترمين ، الباكر الرحمن عبد - العليوات علي عبد ت- شمالن
: عليكم السالم

 كتابم وصول عن اخبركم ان سلمان الشيخ العظمة صاحب حذمرة أمرني

 ما هذا المقرر الحكم في تغييراً يرى ال عظمته وارن ١٩٥٧ مارس ١٦

. والسالم لزم
االمضاء

سيث آر دبليو جي
البحرين حكومة مستشار عن

 وبررن ،النالثة نحن بيننا فيا تداولنا الذكر اآلنفة الرسالة استالمنا بعد

. البحرين حاكم الى ا.خرى رسالة كتابة

: الرسالة ذهى وهذا

الرحيم الرحن اله بسم
١٩٥٧ يونيو ١٦ هيالنة سانت جزيرة

 البحرين م حا خليفة ل آ حمد بن سلمارن الشيخ العظمة صاحب حضرة

٤ المعضم

: واجالالً سالماً

 - ٢٣ عدد البحرين حكومة مستشار نائب سعادة كتاب باستالم تتسرفنا
 لعظمتكم رفعناها القي مذكرتنا على رداً ١٩٥٧ ايلول ٢ . المؤرخ ٥٦٩
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 عظمته ان ) فيه جاءت التي النالية للعبارة ودهسنا الماضي مارس ١٦ بتاربخ
 مذكرتنا في اننا هذه دهشتنا وسبب . ( المفرر الحكم في تغييراً يرى ال

 بذلك اعترافنا لعدم ذلك المقرر، الحكم تغييراًفي نطلب الذكرلم اآلنفة

 على مذكرتنا تركزت لقد ، الع-دالة على وتجدياً ظلماً اياه واءتبارذا القرار

; ثالث ذئاًخ

 اقدمت التي التعسفية دواية—ال االعال على احتجاجناالصارخ :اوأل
 وانين لةوا السماوية للثرائع المنافية والطريةة . اعتةالنا حين السلطات ءليه!

 ة لالعدا على الصارد تدا، االع هذا مثل يحدث ان وأسفنا . محاكمتنا في االرضة

 سلكت إلسلطات ان لو تمنينا وكم . مسلم عربي حاكم يحكمه عربي بلد في
 هو ج محاكمتنا في المتبعة والطرق علينا القبض القاء حين المألوفة الطرق

 على خطيرين اللطات نظر في كنا ولو حتى . الدنبا انحاء كل في به معمول
 عظمتكم سيرة على صاً حر ذلك تمنينا كما . كلها امنطقة وسالمة البالد أمن

 أن لل وحاشا يندمل ال التأزبخ وجرح . حرا يجر او التاريخ يثلمما ان مخافة

 اخرى امنية السابقة امنياتنا الى اآلن نضيف ونخن . لعظمتكم بذلك نرضى
 حكم من عاماً ءشر خسة فترة خاتمة تكون ان وهي ، تتحقق ان نجو

 البحرين في العربي للشعب يكن ل حوادث عن العام بالعفو متوجة عظمتكم

 الحوادث تلك تكن ولم المحدود نطاقها من خرجت انها ، بها القيام من بد
 ذوبات البحرين ولكن .نفسها بريطانيا شملت بل فحسب البحرين على قاصرة
 تحكم الني تلك حتى . آخر بلد أي في يحدث لم الذي والتعسف والعنف بالشدة

 االمن سلطات لوان الحوادث تلك وةوع تالفي باالمكان وكان . عكرياً
 ولدينا . منه-ا مفروض هو بواجبهاك وقامت الالزمة االحتياطات اتخذت
 الغرض ذؤيد عاءاالد شبود لقواوا نذسما البديع محاكمة سير من الدامغة األدلة

. االهمال ذلك وراء من المقصود

 عثر الخامس عامكم توجتم انكم لو العظمة صاحب يا ذتمنى اننا

حتى الحوادث تلك ءن العام العفو باصدار فيالبحرين الحكم مقاليد لتسلمكم
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 واستحساناً اعجاباً كله العالم صداه ويردد مدوياً مجلجالً المذياع في خبره يشر

. اش عند القبول اعظم له ويكون عظمتكم عهد الى حسنة لتضاف

 الاءترافاًاستننافنا على بالموافقة المقرر الحك. ذلك بجكمطالبنا :ثانيا

 البديسع ارات قو رصفتنا حينا يها وصمنا التي لوصة ا تلك لحو بل بالحكم منا
 بأن العميق ايماننا من بالرغم ومختلسون دون سفا بأننا الحكومة واذاعات

 بنا الوصة هذه الصةوا الذين اولك وحتى فيه نعيش الذي مساعالم محيط
 فيهذه بسخا، تقدم التي الدسمة الوجبات من طبخة اًذمهم قرارزة في يعتبرونها
ألوسط. لشرق في الموائد االيامعلى

 نفه البديتع ةرار على اتادا البحرن سجن الى بازجاعنا طالبنا : ثالثا
 وبينا البحرين خارج سجنا على القرار ينص ولم عاماً عثر أربعة بالسجن

 اننا فلو . المقرر الحكم تعديل فيه نطلب ولم هذا لطلبنا المؤبدة األسباب

 هذا ارذز لما الحارج في والسجن الحكم ن اً علينا تلي الذي البديع قرار سمعنا
 فاولئك معنا وضدجماعة اتخذضدنا القرار هذا ان ذلك الى االمرأضف

 ذطالب وحينا . . هيالنة -انت سجن الى نقلنا ونحن البحرين سجن في ابةوا

 اتخذت وطالما . البديع قرار ويؤيده وثابت بجقمثروع ب نطال فا:ا ارجاعنا

 اثنين بابقاء الكديم السلطة فلدي! عظمتكم حكومة قبل من القرارات هذه

 عليم طبقت اآلخرينالذين حكم وحكمه( البحرين، في سجنها في مسجونين
 سجن في يبقيارن انما حتى علينا لهما ميزة أية نعرف وال . البديع قرارات

 سانتهيالنة. جزيرة في نسجن حتى علييما لنا ميزة أية نعرن ال ك البحرين.

 رسائلنا على نتحصل ال اصبحا حمنما سابقاً به طالبنا با االن ايماننا زاد ولقد

 ومعظمناً وتصلنا الجر. من ج على؛ هنا تنتظرها ءديدة شرور بعد إا منذوينا
 وللسلط-ات. لنا متاعب يسبب مما التأخير الى الضافةبا هذا معطل أو مفةود

 على زد ااوقت نذس في وانسانية حساسة بالذات النقطة هذه ان زعتقد واننا
 لكن البحرين في كنا فلو بالدنا يزانية٠ تتكبدها التي الباهظة النفقات ذلك

المبالغ هذه ايضاً خسرتم ولم العناء هذا تكبدتم ولما االخرين جحك حكنا
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 فما .. غرضه دم استنف انه اآلن نعتقد مقصوداً رارا5ً كان ذلك ولعل . الطائلة
 . البحرين سجن الى ارجاعنا وعدم الجزيرة هذه في ابقائنا مواصلة الى الداعي

 حراسة على بقادزة ليسمت ين البح في االمن ةوات ان يقال ان نخشى اننا شم
 أمن قوات لسمعة نرضاه ال ما وهذا . بالدهم سجن في الثالنة داجن1 هؤالء

. لهما مشيل ال وعنف بشدة وتضرب قوية انرا اثبتت وةد حكومتنا

 لىا لننذم البحرين سجن الى برجاعنا مرواتأ أن عظمتكم من نرجو لهذا
 منعظمتكم أمل ون .صيرهما5 مصيرنا ويكون البديع قرار شملهما اللذين نا اخوي

 ن. سجنالبحري الى بارجاعنا وتأمروا العادل النسانيا الرجاء هذا انى وا تنظ ان
. الل كم حفظ . واجاللنا تحياتنا بقبول العظمه صاحب يا وتفضلوا

المخلصون

هيالنة >-.اذت سجن في النمة!لعة قاعة في في العر مجلة يقرأ المؤ!ف

: السجن في مذكراتي من مقتطفات - ٤

 وبين بيني متبادلة ، ررسائل محلية واخبار رمقابالت وخواطر ، انطباعات
. بريط!نيا في الشخصيات بعن
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تنستول زيارة

 في الثرطة عدير مع مرة اول جا،نا وةد ( تنستول ) اسمه شخص زارا
 تصويرعادية آالت ومعه ٥٧ - ٦ -٧في جاءنا ذلك بعد ثم . ٥٧ -٦-٢

 ( رربرتزبي ) للسجن الجاورة القرية الى معه نخرج ان منا رطلب وسينائية
 ثالث ورضينا معه وذهبنا . ايضا الحرس رئيس الجولة هذه في واصطحبنا

 السجن؛ في مختلفة ت ا وفيحال ؛ كثيرة وءادية سينائية مناظر لنا اخذ ساعات

 .ثم السجن من رب بالة االول المرتفع ومن ؛ السجن خارج وفي ؛ حجرتنا وفي
 التي صوره واكل الثاني اليوم في رجع ثم . ( روبرتزبي ) في البحر ساحل على

 ما اعتقال قصة عن طويل حديث في شمالن يز العز عبد مع دخل ثم ، يريدها

. ومسبباتها واسبايها

 ا واعطات ؛االول اليوم في اخذها التي الصور معه الثالث اليوم في وجاءنا

 في اخرى وصورة ؛ انطريق في ونحن الثالثة نحن لنا صورة : نسخ ثالث

 يبعث ووعدبان . الخارج من السجن صورة والثالثة السماحل على )روبرتزبي(
 ١٩٥٧-٦-٢٧يوم كاذر لمفيالبالحر;الق١رر٠قد و ،حالماتطاًع الباقية باأصور

 سينانيسة افالم توزيع مؤسسة مدير بانه فاخبر مهنته حقيقة عن سألته رلقد
 بواسطة عنوانه واءطانا . افريقيا جنوب في الرئيي ومركزها ؛ )تلفازية(

 جازماانه اءتةدت اذ به ظننت ما بعد عني خففت ودتا .لندن بنك باركايز
 لدينامن ما وياخذ معنوياتنا ليدرس جا، وانه ؛البريطانية المخابرات رجال من

 سلطات سماح هو هذما لتصوري رالداءي ؛ين المسؤو الى فه،ا لير اذوال
 داخل في عدة مشاهد لنا ويأخذ ؛معنا ويتباحث بنا يتصل ان له الجزيزة

 وراء يتستر ولكنه ،المخابرات من يكون قد يدزي ومن . وخارجه السجن
 في العريقة البريطاية المخابرات على بمستغرب ليس وهذا ؛ تجارية وكالة
. الذن هذا
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 السياسة وتغيير الحراس جيع تبديل

اخرى الراديووتطورات ونقل
 كارن ؛ قيل ما لنا خصيصا المعد الجزيرة هذه سجن الى وصلنا عندما

 طبخ؛ من وادارت؛ السجن صيانة متطلبات جميع بداء يةومون حزاس خمسة
 بمتازاً لنا بعسد الذي االكل وكان وحراسة؛ ، وتنظيف ؛ وغ-ل ؛ وكنس

 ما ونأكل المائدة الى نأتي بل ؛ لنا يعدم ما شؤون في نتدخل ل وكنا
 في كنا و ، الرمق وسد الجوع الشباع يكفي كان انه باءتبار ؛ لنا يةدمم

 هذه الى نقلنا حسدمة زالت ا "ذ ؛ االشياء هذه في نفكر م انفسنا من شاغل

 ارن بم٠ذ ولم ؛ نفوسنا على القوي التأنير ولها ؛ ادمغتنا في مدوية الجزيرة
 الغذائية المواد معظم يختلس كان اذ ؛ مخزياً دوراً يلعب كان الحرس رئيس

 . الباتي ويلته. الحرس لبعض صغيرة حصة فيعطي ؛ باسمنا تجهز كانت القي
 التي المواد دامت ما ؛ االب، هذه عن قلت ك تشغلنا الجسام االمور كانت
 رنيس ان لنا تظهر اخذت االيم ان اال ؛ ومغذية ذعتبرهاكفية لنا تجهز

 كان غذاء من ؛ ة كثير اداء من ويحرمنا واسع ق نط! على يختلس كان الحرت
 الثيء ويعطينا كبيرة كميات يشتري أو٠ل ، الط!زجة الفواكه كمثل . أنا يجبز

 يجهز فانس اللحم رمنل ؛والخذمراوات الذواكه من المعلبات وكمثل اليسير؛

 البةري؛ لحم ال من آل رط مرون وعث وخسة ؛ الضان لحم من رطالً ثالثن للسجن
 لنا يقدم االياء معظم وكان . منه القليل اال نتحتسا ال ونحن ؛ االسبوع في

 مةداره بسمك يوم كل السجن يزود ان والمقرر السمكرخيص ان علمنا اذ سمكا

 شهر ١ر الخلميسب معلبات من يجبن مسا ان ذلك الى اضف ؛ رطالً مرون عش
 إلحليب يخلط فانه ذلك ومع ( اونس ) ١٣ صنيحة كل صفائح ١٠٨ يةارب
 قبسل من عليبا حملنا التي المعاومات من بالرغم وذحن بالمأء ايه يعطينا الذي

 لنا تسمح ال له خ في كنا الننا ؛ وشأنسه وركناه شيشاً نقل لم ألحراس احد
 ارن اال . فيها تكلمنا لو قيمتنا من وتقص ؛ كرذه تأفمة مسألة في بالخوض

 وبعذ أحر- رئيس من التالعمب وهذا الوفع هذا يراقبون كنوا وم الة
 بان ، رك،ن؛ هو وبدأ . نءب تدريجياً ٢ ذف يشددون واخذوا الحراس
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 نجيبه ا ونحن ، لم المخصصات تخفض ان وتريد ؛ تجرعكم ان تريد ألحكومة
 بالجوع نشعر حينا ونحن ؛ الحكومة مع شأذك هذا : ونقول . يةول ما عل،

 اتجاهاًجدبداً هناك والحظناان .لنا الكافي بالغذاءبتزويدنا سنطالب

. الصمت لزمنا ولكننا النواحى شتى من لمضايةتنا

..! تشغيانا ريدون

 تجلسوا ان تريد ال الحكومة ان : وقال ااشرطة مدير جاءنا يوم وذات

 ان تريدا التي االهمال هي ما : له فتلنا تشتغلموا ان يجب عمل دون هكذا
 اى—غ على الطباخ تاعدوا او بانهسم طعامكم تعدوا ان : ؟قال بها نقوم

 ولن نعملرامنقبل لماالشياء هذه ان : قلناله .وتقشيرالبطاطس االراني

 نعرفه الذي ارن ) ذبر تق الى ج يحتب اافي البطاطس عدد ثمكم٤ نعملها
 البطاطس من االصابع عدد اال للسجن يجلب ال انه االيام هذه وخصوصاً

 اءتبرهذا : فقال ب، التقشير في ااشالثة نحن علينا هذه نوزع ان تريدنا فكيف

 عنهسا تسأل ان فاالحسن فها تعر ال لعلك حقيقة هدد : له قلنا ؟ نهزاء اس
 جلوسكماليرضسينا. فان شيئاً تعملو! ان ايحاليجب على : ل ق: . س الحر رئيس

 يكون ان اال يصلح ال ؛ منا فواحد لنا تصلح ا االهمال هذه : قلنا

 البيع في شاطر والشالث ،معدك اليصاح"ال واآلخر ؛الجاهير في خطيباً

 .وذهب ادري ال : فقال ؟ به-ا نقوم حتى لنا ممن عندكم فهل ، والشراء
 كانوا القوم ان بد وال . الينا به جاء مسا خجال أس ال مطاطى، وهو

 الكرة ءارد اذ الثاني الثهر في جلياً ظ وقد آخر اً سيع بةولوا ان يريدون
 لكم بد ال ان ترى الحكومة ان وقال ذا1تذذي عن لحديشا في الشمرطة مدير

 ثالنة اآلن النهم ؛بها االعتناء في الحراس وت-اءدوا ؛ الحديقة في تشتغلوا ان
 ينص ولم ؛عل بأي الئب، لك ذكرا كا مستعدين غير اننا : له فقلمنا . فقط

 ح<ومتك التكلف ولهذا ؛ نشتغل ان على علينا تلي الذي الحذم صورة في
 انالحكومة لنا قال ذلك بعد ثم يتم. لن ذا فه ، لععل ب مطالبتنا مشةة زفسها

 جنيها ٢٣ اى شمانية وكنتم الشبر في نيما ج ٢٦ من النفقات تخفيض قررت
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 لسد الكافي الغذاء على نتحصل دمنا ما عندا موا» : له قلنا -تة اآلن النكم

 اقترح قال: . ذلك تدبير اال عليكم وما ؛ صحبا غذاء يكون ان غلى ؛ الرهق

. لكم ه تجهيز تربدرن الذي الطعام طي في الحرس س رثي مع تتعاونوا ان

 بطهام رضينا اننا يقال ان خشية الشأن هذا في نتدخل ال نحن : له قلنا
 هذه حقيقة ف نعر كيف ثم ، لنا ز نحم كان الذي المستوى من اقل يكون قد

 هذا كان ، وجودها ءدم أو سنطلبها القي المواد تلك وجود وحةيقة االسعار
 يريده ما ليتسوق الحرس رئيس مع يذهب ان الحدنا تسمحون !نكم لو مكتا

 : قلنا ، االحمال بعدد هذا : قال والفواكه. ت!الخضراو وخصوصاً المواد من
 الحكومة ان : لنا قال ثم ، حقيقته على نطلع ال شي، في بالتدخل لنا شأن ال

 تأخذ ان فيمكنها الضرورية الجاتكم جيبية مصاريف تريدون انكم بما تقترح

 لكم وتدفه^ا شخص كل عن ا شمري روبية عشر خمة مبلغ ذويكم من
 الشرطة دائرة لدى المبلغ به-ذا يحتفط ان على هذذ تشاؤون كا بها تتدرفون

 . شديد بغضب فرفضنا ، اءه شر تريدرن ما الشرطة ة دائ على تحولون وأنتم

 لكم تقدم ان مستعدة غير الحكومة ان فيه لنا تقولون يوم سيأتي . وقلنا
 اكنا االنفاس؛ عليكم وتضيق ، حريتكم وتخنت ، تسجنكم انا ؛ الطعام

 من نفةات وتطلبوا طعامكم ترتبوا ان فعليكم ؛ تطعمك. ان مستعدة غير

 رغباتكم مع تتمشى ان ازادت الحكومة ولكن م-تحيل هذا قال: . ذويكم
 له. .قلنا دية جي مصاربف ٥٧ - ١ - ٣١ مرخة ا! رسالتكم في طلبتم حين
نحن. ال المبلغ ذلك دفع ءن ة لمؤولا هي والحكومة محله؛ في طلبنا كان لقد

االعصاب حرب

 جاءنيرئيس حينا شأوها وتبلغ سجانينا من متتالية االعصاب ب ح وتأتي

 جديدة وجوه لتغير ؛ معه الدين الحر!- مع ه ملص. من اقيل الذي س الحر
 في لي حيلة ال : ل، فقلت ملي النه معي الراديو آخذ سوف انني لي ول وية

 كن المذياع الن ؛ لي العنيذة كالصدمة جا، الحبر هذا ان والواقع ذلك
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 الحكومة من به جي، قد المذياع هذا ان متأكد وانا العمل ما ثسليفي.ولكن

 تشن،! التي االءصاب ساللذحرب في حلقة ذكرت كااالجراء هذا ولكن
 اشتعاال؛ المطقة في التحررية الحركت زادت فكلما . علينا المحافظين حكومة

. واالذتقام للتشفي علينا حنقرم ازداد كدا

 ؛ السابق الحرس رئيس ذهب فقد جدمد الحرسكمهم فاذا يويو اول جاء

 مسن وهو الطباع شر انه وجهه من ويظهر جديد حرس برأيس وجيء
 آخروبالطباخ بجارس وجيء المالبس قذر القدمين حافي عره من السبعين بناهز

 عن عاجزاً كان النه ؛ ابربل في أقيل الذي وهو ؛نة ثمانون وعره السابق

 ويزاد وطباخ كحارس بوظيفته جدميد من بعاد به واذا ؛ كطباخ ٩؛ القيام
! جنيهاً عثر احد الى جنيهات تسعة من راتبه

 ينقلب بالطعام واذا ؛ الجديد الترتيب م٢مع وجاء الجدد الموظفون جاء
 هذه : لنا فةانوا . السبب ما فسألنا ؛ اسوأ الى ديء من عقب على رأساً

 االسبوع، في ليومين خصص قد باللحم واذا ؛ نتبعها أن امرة ، جديدة سياسة

 ؛ قبل من نذقه ولم فه نعر ال معين خضاز واعطينا ؛ الفواكه عنا نعت٠و
 الثرطة بمدير يتصل ان الحرس رئيس من فطلمبنا ؛ الحلميب مسحوق واعطينا
 الشرطة مدير فاجاب ملة؟المعا بهذه نعامل حتى جد وماذا االمر عن يستفهمه

 مع انفسكم تكيفوا ان إال عليكم رما جنيهاً ١٩ الى خفض المبلغ بأن

 اعطاءنا فيها عليه يةترح لالط؟اء رئيس من برسالة وجاء . الجديدة الترتيبات
 بقية عن سيعوض انه إال بالفيتامينات مشبعاً يكن لم ان انه وقال ، موزاً

 الجواب ننتظر النزال ونحن نتكلم ان االمراليستدعي رأيناان .الفواكه

 حتى نصبر ان فعلينا ؛ البحرين حاكم الى بعثناها القي االخيرة مذكرتنا على

 كل عن زترفع ان يجب اننا ريب وال . المستقبل في النتائج تكون ماذا نزرى
 وصبرفا ايماننا قوة من لدينا فان تعذيبنا في شاؤوا ما وليتفننوا التفاهات هذه

. وقوته بعونه يمدنا أن الل وذسأل لنا يدبرونه ما كل تتحدى آوية مناعة

٥٧/٧/٢٥كتبيف
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البحرين خكومة جواب
 لصاحب أرسلناها الني المذكرة جواب استدنا ١٩٥٧ سبتمبر ١٦ بتاريخ

: الرسالة نص وهذا ، ٥٧/٦/١٦ في البحرين حاكم العظمة

١٩٥٧يوليو٣١ - العربي الخلبج البحرين السكرتارية٣٠٣٦ -- ٣٣العدمد

 علي عبد - كر البا الرحمن عبد - شمالن العزيز عبد : السادة حضرات

هين المحتر العليوات

: التحة بعد

 ٥٧/٦/١٦ المؤرخ كتابكم باستالم افيدم ان ة العظ. صاحب حضرة ي ام
 . عليكم المقرر الحم مدة لقضاء البحرين سجن الى اعادتكم فيه طلمبتم الذي

 على الموافقة اح'وبر الوقت في يمكنه ال العظمة صاحب حضرة بأن ابلغكم اوا

. الماسكم

 الذي الوقت وفي . بعد فيا األمر هذا في العظمة صاحب حضرة سيفكر

. بكم مساس له: ا مم قرارات اية عن وستبلغون . هو اه ي
تم ودم لزم ما هذا

البحرين حكومة سكرتير

سم

— الحراس عن طعامنا عزل

 الجدميد الحرس رئيس اف اشر تحت الجن في دة الجذي االدارة ,.كت حينا
 سةر الم ز سف بعدم لنيابة با طة الشر دير٠ منصب تولى )دلن( سم، ! وسرجنت

 ون؛—وق بشدة يعاملنا اخذ . خدماته ءن استغنى الذي الشرطة مدير ()تيلر
 الغذائية دالموا تجهيز في وخأصة الوسائل؛ بشتى ايذائنا في يتفذن يوم كل واخذ
 الحلو البطاطس اال يطعموننا يكونوا فلم ، اسوأ الى سي، من تحولت فانها

 كاابطاطس وخضرة )ليج( اسمه بصل منل قبل من عنها نسمع لم وخذراوات
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 نغ عدا السمك من األنواع جيع عنا وامسكوا . )بالن( اسمها الحجم كبيرة

 ذلك بعد ثم وجباتنا، كل في لنا يةدمونه أخذوا ؛ )المكرل( اسمه واحد

 من ومرق الحلو البطاطس من قطعتين الى واختصروها العشاء وجبة عنا قطعوا

 في مستمرين رجداهم وحيما ؛ والبصل البطاطس من يتكون الذي الغداء فضل
 ان على واتفقنا . نتكلم ان اضطرة مما بيننا التشاور من بداً نجد لم المعاملة هذه

 وسوء االكل في ملةالمعا سوء من نعانيه ما لها نوضح للحكومة رسالة نكتب
 ان وقررنا . لنا ضروري هو الذي األكل بتحسين ونطالب السجن في االدارة

 مشقة ويكفينا نكدمه ان نستطيع من منهم يأتينا لعله ايام بضعة ذنتظر
 شم ؛ بالضرر لنا جاءت بل نفعاً تجد لم لهم السابقة كتابتنا ألن ؛ لهم الكتابة

 ؛ عنا رغماً الفاظاً وذستعمل كثيرة عوامل تأنير تحت نندفع نكتب حينما اننا
 نتريث ان وقررنا . بالوبال علينا فتعود اخرى تفسيرات جانبهم من تفسر قد

 ثهر بداية كنايومنذفي وقد الشهر اية—r الى يكون ماذا نرى حتى
 السرجنت ماعد وهو بدي( ترو ) رجنت الس جاء آب منشهر الثالث وفي آب.

 منكم شخص كل بمذح يسمح ما البحرين من تلقت الحكومة ان وقال )دلن(
 تحت ولكن : روية وءشرين خسة يعادلبا أي ،شلن ٣٧/٦ شرباًمبلغ

 تبقى واذا ، الشهر نفس في كله يصرق ان يجب المبلغ ان : اوالً ، شروط
 سحبكله. انه ويعتبر بعد يسحبه لم الذي الشخص حساب في يقيد فال شيء
 ،شكوالتة : التاليسة االغراض في إال يستعمله ان ألحدك يسمح ال :يانياً

 تحمت . اسنان معجون ، فرشاية ، امواس ، صابون ، حلموى ، بسكويت
 رطال مثالً، شهر فيخالل يطلب الذي الشخص ان وهو ، ايضاً اساسي شرط

 كمية طلمب له يحق ال صبون، او ، شي، اي او ، بسكويت او ، شكوالتة

 قد االول في طلبما التي الكمية تلك ارن اللطات تتأكد لم ما ،اخرى
 بشراء لنا يسمح هل : قلنا . التفتيش بواسطة التأكيد ويكون ، استعملها
 ألبسة بعض بشراء لنا يسمح هل : قلنا . ال : قال ؟ خضار او ، فراكه

 منكم لكل لأللبسة الخصص المبلغ أن .ال : ؟قال ارجوارب داخليسة

 هذه خالل ذلك على ونجيبك االمر في سنفكر : له قلمنا . النة طول يكفي
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 حول يريان ماذا الرفيقين فسألت . وانصرف ، لكم الرأي : فقال . االءم

 االمر : لهما المسألة.قلت في ولنفكر نستعجل ا نحن :االمر.ففاال دذا
 مشوق اسلوب في ، لمعاملةا سوء من جديدة طريقة هذه تفكير الى يحتاج ال

 لحسنوا معنا جادين كانوا فلو ؛ والشكوال ، كويتواللجس ، الحلوى فنه
 زيادة المبلغ هذا في نتصرف ولتركونا ؛ ٠ثي كل من أهم هو الذي طعامنا

 رداءة عن للسلمطات ذكتب ان االحسن ومن وخفساوات. ذه فوا من لطعامنا
 وكتبنا فوافقناعلىلرأي. لحراس. عن بعزلطعامنا األكلونطالب

: التالسة المذكرة

مندنز سجن في الطعام وتجهيز االدارة

هيالنة سانت - ٥٧/٨/٢٠ منذنز

النة هي سانت ح<ومة سكرتير عادة الس صاحب حذرة

 حاولنا والذي . اءاله الموضوع حول مالحظاتنا لسعادتكم نرفع — ١
 حبن ستتحسن ة الحال ان ملناأ وكان بعيد أمد منذ ه ذكر نغفل ان جاهدين

 االمرر ان نالحض اننا الطالع سوء من انه إل . مدرة حكيمة بأد تناط
 هذا عنايتكم تولوا ان سعادتكم من نجو لهذا : اسوأ الى سيء من تنحدر

 من طانل ال والتي ، ذعانيءا التي والمصاعب المتءب هذه من لتريحوة االمر

. ها ر ا ستمر ا اء ور

 ذاك واسترعى ، نا وحول منذ االدارة سوء الحظنا اننا الحقيقة في - ٢
 المنصرم مارس شبر في الذعاً انتقاداً الحساات مدير وجه حين اكنر انتباهنا

 ومكننا - والمعلبات الخنزير لحم كمشل — لها داءي ال التي كاتستهالاال حول

 ولكن ؛ الموضوع هذا حول استفامات لنا توجه ان ذنتظر الوقت ذلك دح ط
 نحن وكنا ، بنا متعلقاً كان االمر ان حين في ؛ ذلك يحدث لم انه المدهش

 حي:ا كلمة نبد م بدررة ونحن . اعيننا تره م الذي االستهالك بذلك لمعنيينا

 سوء على للداللة االمر هذا الى نشير اننا . بنسا لهم شأن ال القوم ان وجدن]
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.االسفل الدرك الى االيام هذه رصلت الفي االدارة

 اقى تجلب التي المواد تجهيز في تغيير اي يحدث لم انه لسعادتكم ثؤكد - ٣

 . شهرياً جنيهاً ١٩ الى جنيهاً ٢٣ الى جنيهاً ٣٦ من القانمة خفضت منذ منذنز
 قذ العدد بأن يقال ان يمكن فانه ، حارسين إقالة في محصور التغبير ان وبما

 لم التجهيز ادارة فان هذا ومع . هي كا زالت ال التجهيز كمية ولكن نقص
 الشواهد من ولدينا ؛ المواد تلك استعمال كيفية في وحكيمة ، مدبرة تكن

: التالية األمثلة ونضرب نقول ما صحة نشبت ما

 وكنا ؛ شهر كل في علب ١٠٨ يبلغ الحليب معلبات تجهيز كان السابق في

 االكل قاءة على نطلع لم الننا ، طويلة لمدة بالماء ممزوجاً حليباً هذه من نعطى
 طعم وتذوقنا كثيراً أرتحنا اننا عادةالس صاحب يا تصدق ان ولك ؛ حينذاك

 والمانيعلب. المائة من بدالً شررياً علبة ثالثين الى الكمبة نقصت حينا الحليب

 عشرن نعطى كنا حينا ، اللحم وكذلك . بعد فيا االمر حقيقة علمنا الننا

 فاننا اسبوعياً ارطال ستة ل ل ولحذنرع اسبوءياً البقري رطلمن عشر وخسة رطالً
 باسمنا يجهز حينا المأضي في عليه نحصل كنا ما اكثر كمية على نحصل كنا

 سعادتم ان في الشك النةاط هذه من القليل. إال منه نزرى وال الكثير اللحم
 أيدي هناك ان في شك وال الوضعفيالتجهيز على يؤؤ لم حارسين افالة ان سيعلم

. حسابنا على تلعب

 كمساجين قانونية غير بطريقة قبلتنا هيالنة سانت حكومة ان حيث — ٤
 بالضبط تؤديها ان عليما وض اط من بمسائل اهمامنا تثير أال فعليها بالدها في

 مثل . سجننا واستمرار لبقائنا بالنسبة وجوهرية ضرورية هي إذ واالنقان
 مثل من نشتكي حينا وألم بمرارة نشعر الننا النظافة ومسانل الغذائية الناحية

 لى وصلت االمور ان إذ لذلك مضطرين أنفسنا وجدنا واخيراً . األشياء هذه

 في مرتين يزورنا كان الدي الثرطة مدير سفر منذ . تطاق ال ة مثير درجة
 شتى في للنظر بذلك الضرورة تستدءي عندما اكثر األحيان وبعض الشهر
 لم فانه ، نصايها في االمور ووضع ، وأوضاعنا حالنا عن والتفحص !مورنا

٣٧



. قضايانا ليحل معه نتفاهم ان يمكننا مسؤول شخص أي يزرنا

 وادة مع الجديد؛ الحرس رنيس ؛ السابق الشرطة مدير نا قدم عندما — ٥

 ان باءكاننا انه : وقال ٠ االطباء رئيس اذب محفور كانذلك الجديدة، االكل
 يزيد أال شريطة نيدها اخرى بمادة القانة في المذكورة المواد من مادة أي زبدل

 ل األسف ومع بوليو شر في به عل فد الترتيب وهذا . المحدد المبلغ على

 رئيس سالنا وحينما . سببه لم—ذم ال الذي األمر اغطس ٣ في به يعمل
 تغي-ير في السابق في يعمل كاكان ليعمل السلطة لديه ليس : لنا قال س الحر

 لنا ومراً مؤلماً االمر يكون كيف سعادتكم تصوروا . نريدها بالتي المواد

 الخضراوات بعض لنا يشترون كانوا حراسنا بعض ان مؤخراً اعلنا حين
 منهم نطلب جعلنا الذي األمر الخاص جيبرم من ذوف والمل والبصل كالخس
 لتجهيز كافية غير لنا المقرزة األكل قانمة كنت اذا الحال. في ذلك ايقاف

 معوزين فقراء علىصدقات عالة نكون ان من خير الجوع فان لنا الكافي الخضار

 كله ناتج دارة اال سوء ان ونمتقد ؛ بلت خش مرتبات يتقاضون الذين كحراسنا

. الحازم االشراف وجود عدم من

 شكوى نرفع ان نضطر حي: وأم بجرارة نشعر اننا ثانية مرة نكرر — ٦

 ؛ بصحتنا مساس لها االمور هذه ةكن لم لو . سعادة<م الى النوع هذا من
 نتجنب ولكي ؛ دادة ول بالرءاية الجدير الثمين الكنز هي تملون ك وصحتنا

 من لنا قرر الذي المبلغ الطعام قءة الى يضاف ان نقترح المستةبل في المتاءب

 ؛ شلناً ر—عش واثني جنيه-ات خسة وقدره جيبية كمصاريف اابحرين حكومة
 ؛ صحتنا لصيانة وجوهرية ضرورية غذائية مواد على نحصل ان لتمكننا
 معناه ودذا المبلغ هذا فه اريد التي ؛ الك،الية المواد من بدالً اودنا ولتقويم

 شلناً عر واحد جنيهاً عثر خسة الى شررياً لالكل الخصص المبلغ رفع
. أدناه هو ك مفعسالً بنسات وستة

األكل قانمة من حصتنا ٨ - ١٩- ١١
التنظف أدوات من حصتنا ٥ - ١٩ - ٧
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البحرين حكومة من لنا ةرر٥--٦٩-- ٧

الجموع ١-•١١- ٦

 بطيه المرفقة القائمة حسب شهرياً اليه نحناج ما سيقابل المبلغ هذا ان -٧
 هذه وتسلم الحراس عن نفصل ان تريطة . تجهيزها نريد التي الغذائية لذواد

 ان ومعلموم . بنا خاص مستودع في يها ونحتفظ ندبرها نحن بأيدينا المواد
 نزيد ان نريد . اسبوعياً ام باً I ح سيكون التجريز كان ان ستقرر سعادتكم
 الشخصية. لمصاريفنا مبالغ أي لنا تعطى ان نطالب ال باننا ايضاحاً سعادتكم

 ابتداء اقترحناها اتي التعديالت تطبيق على توافقرا أن تكمسعاد من فنامل

التواقيع . ١٩٥٧ سبتمبر اول من

الجديد السكرتير مع ماخب لقاء

 ارل وهذه . السكرتير جاءنا الرسالة تلك ارسالنا من اسبوع مضي بعد
 . )لويس( المستر سمه وا ، سكوت المستر خلف دم وة ، جديد وهو بله نقا ة مز

 بعنجهية قابلته بالذات أنا ولكنني . عنجهي واسلوب ، فظة بطريقة وجاءنا
 حوالي معنا مكث ان بعد غاضباً وذهب ، الكالم في معه وتصادمت أشد

 جيدآ ،فوجدة طماًمكم على كشفت لقد : التالي الحديث وجرى ، ساعتين

? لكم نصنع ان تريدون وماذا ؟ الشكوى هذه فلم

 واللكلبك، حتى لخاد.ك، تعطيه ان يمكنك ال الطعام هذا ان جوابي:

 ولكننا حداتنا في عليه اعتدا ما حيوان علف انه بل ، كلب لديك كان اذا
 هذا في لخاطبته مسؤول يأتي ان أمالً شمر ا ال هذه طيلة مضض على قبلناه

. الثمرطة مدير سفر منذ احد علينا يطل فلم الشأن

 ال ونحن . البالد في السكان معظم يتنارله الذي هر الطعام هذا r جوابه
. منه أحسن لكم نقدم ان يمكننا

 مسؤول من فيجا اسمع التي الثانية المرة هي هذه ! امركم عجيب : جوابي

 طبقة ر البالد اهل هم ومن . البالد اهل يتناوله الذي الطعام هو هذا ان يقول
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. أودها تقيم ان الض^يل بدخلها تستطيع ال فقيرة عاملة

؟ البالد هذه في العمال عن تدافع ان تنوي هال ، جوابه

. ذلك فسأفعل الفرصة لي اتيحت اذا : جوايب

. الفرصة لك تتاح لن انه تأكد — غاضبة بلهجة — : جوابه

 عن الحديث صدد في ال اآلن الطعام عن الحديث صدد في نحن : جوايب
 شرعية صفة دون بالدم في اجين كمس ةبلن*دتل انتم . البالد شؤرن او ل١اسر

 في طيبة ملةمعا عاملتعوننا لقد . بنا تليق معاملة تعاماوش ان فعليكم لكم
 ما الى بكم يعود ان بد ال عليه اعتدتم الذي طبعكم ولكن مجي^نا بداية
. منكم تطبع( ذلك كان اذ عليه كنتم

 فتح قد السابق الشرط-ة مدير ان إال منا تطبع( يكن م ال : جوابه
 اربعة عليهم محكوم لمساجين سجناً يقم ولم ، االولى الدزجة من فندقاً لكم

. عاماً عشر

 الني الباهظة النفقات وتلك االسراف ذلك تقدد كنت اذا : جوايب
 تجري وكات ، ذلك ءن مسؤولين فلسنا كثيراً الحكومة ينة خز تكبد كانت
 في ذلك الى أشرا وقد . اليسير النزر إا منها ننل لم ونحن وباسمنا نا لحساب

 ال ونحن . د دي جس من فيها لالخوض داءي ا ول لك. رفعناها التي مذكرتنا
 طعنماً لنا تقدموا ان نريد بل تةول كما فندقا لنن تقيئوا ان نطالبكم

 من وتريحنا تريحكم عملمية جد بققرحات اكم تة-دمناً وقد بأودا يقوم

. المتأعب هذد

 . كثيرة أخطاء فيه ذكرت كما فالماضي اماضي عن أبجث ال أنا : جوابه

 إال الحراس مع مشتركاً طعامكم جعلت التي الطريقة انتقدت شخصياً وأن
 حتى اقناعه سأحاول فإنفي ولهذا الرأي بهذا مقتنع غير زل ال الحاكم أن

. المعضلة هذه من نذتهي

 طعام عن طمامنا عزل في منك وءداً هتقول ما كان اذا : جوايب
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 يم اآلن لنا المخصصة فالمبالغ آخر غيداً نريد وال نريده ما فهذا الحراس
 ححلومة خصصته الذي المبلغ عليها يضاف الوقت نفس وفي مالها است.

. الجيب لمصاريف البحرين

؟ المبلغ ذلك استالم رفضتم انمت : جوابه

 حتى باطفال لسنا ونحن اردتموها التي الشروط تلك على رفضناه ؛ جوابي
 ذلك وبعد ؛ شيكوالتة رطل نريد حدب ياًكتاب طلباً نقدم ان منا يطلب
 ية تعتة نها ل يهم و بالهتمام ي ٠ ٠ ذ ت تنظر الكمة ان تعتةد ألنبا ءمل أر باالهتام جدراً الطلب كان اذا السلطات تنظر

. تستهلك لم السابقة

. التهكم في بارع انك بظ،ر : جوابه

. غيره وال تهكم هناك وليس تريدونه كنتم ما حقيقة هذه : جوابي

 ذكرت وكا الطعام عزل عن سيستجاب طلبكم بان اءدكم ال انفي : جوابه
 عليكم فما انجح لم واذا تبلغون سوف نجحت فان مني ة محاول هي انما لكم

. رضعكم قبول اال

 فلن الماضي في عليسه صبرا واذا ؛ نةبله فان وضعنا قبول اما : جواي

 كم موقف على أصررتم واذا معكم؛ هم التفن وسائل كل نستنفد ان بعد عليه نصبر

المتاعب. تارة من لنا فالبد منكم؛ رجوناه ما ررفضم واالنصاف الحق الجانف

 ارن قدزة فالخكومة عليكم وباالً فسيود المتاءب انزتم اذا I جوابه

. النظام على تحافظ

 يهمنا ال بجتوةا نطالب ان نريد عندما الخوادث نسبن ال نحن : ابي جو
 نتريث ان يجب ولكننا ، تتخذ ان الحكومة تريد ماذا الوقت ذلك في

 مشكلة ل وهي طعامنا ل عز تحاول انت فها . أمرا من يكون ماذا ننظر حتى

 من ار الجزيرة حاكم تقنع فلعلك جواب من يأتينا ما ننتظر ونن الكبرى
 عن تنجم متاعب اي ن٠ واراحتكم طعامنا بعزل الصائب برأيك وزاءه هو

. مقترحانا تنفيذ علىعدم اصراركم
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. اكثر معقوالً وبدوت ألفاظك حدة من خففت لقد : جوابه

 يتفق تفسيراً قلته ما فسرت إنك يظهر رلكن احتد لم انفي : جوايب
 ألفته قد نوع وهذا المسيطر القادر بلهجة تخاطبني اخذت ولهذا ومركزك

. وجابهته حياتي في كثيراً

! هنا الى جئت لهذا t ه جواب

 الديقراطبة حامية قبل من بالدي من أختطف ان يشرفني انه جوابي:
 ان تجرؤ لم وان نفسك قرارة في انك واعتقد . بها أدين عليا مثل أجل من

 ضدي ألصقت الفي الكاذبة االتهامات تلك تصدق وال تحترمني فأنت تقوله.ا

. اعتقالي لتبرر

.الطعام سوى آخر موضوع في اخوض ان أحب ال انني لك فلت : ه جواب

. اجبك ان علي يجب كان ولهذا بدأت الذي انت : جوابي

 اعصابك ان ويضهر اكثر اعصابك سيثير اذ الموضوع هذا لنترك : جوابه

.االيام هذه في الكثير الكالم التتحمل

 الى يفتقر ه اولاتن الذي الطعام فان بمستغرب ذلك ليس : جوابي
. الغذاء ضعف من ناتج التوتر هذا فلعل والبروتينات والهرمونات الفيتامينات

 الى ويلتفت ، هكذا اتصورك كنت ما عنيد مجادل من لك يا : ه جواب
 ، أقوله عندي شيء ال العزيز عبد فأجاب ? انت تفول ما شمالن العزيز عبد

 ان يجب مما قليل جزء إال قاله وما الجميع ءن يتكلم الرحمن عبد السيد فان
 على توافقنا بانك جلوسك منذ الطريق علينا قطعت أنت دمت وما ؛ يقوله
 تضييع مجرد هذا بعد حديث وكل . ونرجوه نريده ما فهذا الطعام عزل
 الوقت في . طعامكم عزل جاهداً ساحاول أنفي اعدكم اني : فأجابه . وقت

 ال مساجين انفسكم وتعتبروا ، واقعية اكثر تكونوا أن منكم اريد نفسه

 ال السياحة ار التجول يرغب من ان : له قلت . الجزيرة هذه في متجولين
في السياحة يرغب لمن متوفرة فاألماكن ، العالم عن معزولة جزيرة الى يأتي
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 ان تعرف ال انك : فأجاب . السانحين وقبلة جاذبية وكلها العالم انحاء شتى
 . االستج^ام فترة ولقضاء المسياحة البالد هذه الى يأتون الناس من كثيراً

 ودعنا شم . كذلك وهو : فقال . التقاعد على المحالين او العجائز ربما فاجبته
 اليوم في االجماع هذا كن . ممكنة فرصة أقرب في بالنتيجة يخبرنا ان على

. اغطس من والعثرين الثاني

2 شبور بعدثالثة الرد

 ثمر اواخر وفي ، اكتوبر وأعقبه ؛ سبتمبر ضى٠و ، ننتظر ومكننا

 وقرار لنا المقررة والمخصصات كلاال قاتمة ومعه ثانية مرة جاءزا ، نوفهبر
 يجب بما وأفهمه الحرس رئيس ذلك بعد واستدعى ، طعامنا بعزل الحكومة

 فلما . ديسمبر اول من ابتداء ذلك يكون ان على الحرا- وكذلك مه يفعل ان
 ي البريطاني تمد للمع كتبنا فعالً اننا : فقال ، المذياع عن كلمته ذلك من انتمى

 ان اعتقد : له قلت . بعد الجواب نتلق لم ولكننا الموضوع هذا حول البحرين
 نحن ضدا اقترفتموه عما تكفروا ولكي للعقاب تكفي مرت التي الفترة هذه

 اعتقد : قال العالم. في يجري ما نعلم حتى ر بالرادي تعجلوا ان عليم ، المساجين
 بضعة أخسذ لربا وقت الى يحتاج االمر لكن و الراديو على ستحصلون انكم

 اقناعه. في ة لمسؤولا السلطات مع جاهدين نحاول اننا تأكدوا ولكن ؛ ر۴
 وارن االولى من خيراً االخيرة زيارته فكانت . وغادرا ، الراديو باعطائكم

 لنا يعجل ان ال وسألنا . الثانية الزيازة في به جاءنا ما المرت االولى كانت

. الحراس عن طعامنا بعزل لنا عجل بالمذياعكا

٥٧/١٢/١٥ يف كتب

الجسن زفرة

ذب !والتر الحشا حر من تبرد بتنفس ولو وى شك من بد وال

 ؛ دنيئة مؤامرة اكبر نفذت ؛ مضى عام منذ اليوم هذا مثل في
 لذال االصالح رائدها زال وال كارن منظمة ضد ، البحرين في دبرت

٢٣المنفى) لى البحرين من٢٣٥٣



 نف في . المظلوم العامل وانصاف ؛ معيشته مستوي ورفع ، الحبيب الوط
 االهوج المبووس قبل من لندن في بت بقرار البديع محكمة حكت اليوم هذا

 دارا . ناًواوعد ظلماً الخسة نحن علينا وحكم ؛ لويد سلوين وصنيعته ٤ ايدن
 القومية ضد ، متأجج وحقد ، دفين غل من م٦ب ما بشفوا ان وزبانيته ايدن

 االمر من يملكون ال افراد في خطتهم تنفيذ من بد لهم يكن فلم ، العربية
 ، القاهرة في ، العربية القومية معقل على القضاء من يتمكنوا لم حينا ، شيناً

 ارن يتوقعون كانرا التي الذهبية الذرصة فوات على تحرقاً بكف كفاً وضربوا

 كيدهم ورد دحرهم الله ولكن . منتصرين ظافرين مهر الى بالدخول لهم تتاح
 حينا . مكاندهم من العربية القومية ورائد إلكنانة اشه وحفظ ، نحورهم الى

 ارضاً يجدوا فلم ، حقدهم سورة اشباع في فكروا المحاوالت كل في اخفقوا

 المبتالة ، المهيضة البحرين سوى االجرامية واعالهم سوئهم لبذر قابلة خصبة
 من باعتبارا فينا االمر ينفذ بأن السياسي المقيم فأمروا .. الثناني بالحكم
 لسلطان؛وا السيطرة لهممن ما بجم ذلك لهم وتم * المنطقة تلك في ناصر اعوان

 الخليج في ، العربي العالم عن النعزلة العمغيرة، ، الجزيرة تلك في يقاوم ال الذي

 الكبرى المهزلة تلك فتمت . قرون منذ المستعمرون فيه يتحكم الذي العربي
 من ثالنة فيها رنصب ، االستعمار أقامها التي ، الصورية المحكمة تلك في

 ولو أشخاص،حتى دانةبا يامرون عندما يدينوا أن يهمبم ال الذين جالوزته،من

 الى بعاداال بعده وجاء ،الجائر الحكم ذلك علينا فأصدروا ،آباءهم كانزا

 إننا الله ويعلم . الواق واق جزر إحدى بجق هي التي النائية الجزيرة هذه
 وال ،نحياها التي القامة الحياة ومن وذوينا إوطاننا عن البعاد من األمرين نعاني

 ان ، ادده الى ونبتهل ، منعزانمنا ونشد ، ايماننا نقوي ان إال لنا سبيل
. لدنه من القوة هبنا

٥٧/١٢/٢٣ يف كتب

للجسن اجلزيرة حاك زيارة

 وقال: قصيرة فترة معنا ومكث الجزيرة كم حا زارة اليوم هذا صبيحة في
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 أنفي وحيث ، القادم الشبر بداية أو الشهر هذا داه في سأسافر ألنني جئتكم
 اودعكم. ثم قليال معكم وأتحدث ازوركم أن وددت فقد قبل من أركم لم

 ال انني : وقسال . موفقاً ميموناً سفراً له وتمنينا الزيارة هذه على ه فشكرت
 يتعلق فيا التصرف مقيد الذفي علت ما اكثر شيئا لكم أعل أن استطيع
 أن واعتقد السياسي المعتمد الى كتبت فانفي المذياع عن أما ، بأموركم

 من السياسية الناحية عن اما . بالموافقة كان وربما القريب في سيأتي الجواب
 ريب وال . السياسي المقي الى موكول فأمره ذلك غير أو ارجاءكم حيث

 ال فانني ولهذا . طلبكم على باًجوا حكومتكم من الجواب تلقيتم قد انكم
 : ثمقأل . البيحرين في السياسي المقي اختصاص من فانها االمور هذه في ابجث
 أمير انه : له قلت ؟ سلطان أم امير هو هل حاكمكم عن اعرف أن أود

 انه : له قلت ؟ وراثياً أو منتخباً الحكم تولى هل : قال . بسلطان وليس
 ان : قال . وهكذا ، أبيه عن ورثه وأبوه أيه عن ورثه هو ، وراثي

 البالد؟ تلك طبيعة هي فا ميجر برتبة وهو عمان قط٠ في الثوار يقاتل ابني
 في وحتى الصيف في يطاق ال شديد حار الطقس كمسقط الساحل في : له قلنا

 فيه يقاتل الذي والموضع الداخل في اما ٤ الغربيين عند يطاق ال الشتاء
 والجر البحر سطح عن جداً مرتفع المكن ألن بارد فانه العانيين البريطانيون

 لعلك لي: قال شم والهواكه. اوات الخضمر كثير المياه موفور ، وجاف معتدل
 ايران تتحرك قدبمة نغمة انها نعم له قلت ؟ بالبحرين ايران مطالبة عن معت

 المنطقة في واالنكليزية يكيسة االمر ستعاريةاال المصالح تحركها عندما رتها باث
 ودعنا ذلك بعد شم . كثيراً لها نهتم وال اساسا من باطلة فهي ايران دءوى أما

. الطيبة السفرة له وتمنينا والخالص التوفيق لنا وتمنى

٥٧/١٢/٢٧ يف كتب

البحرين في ايران مزاعم
 الشعب تصرف ان ترغب عندما دائماً كدأيها ايران حكومة عادت لقد
 فترفع ، المعسولة العذاب باألماني له تلوح ان ، الداخلية متاعبه ءن االيراني
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 الى البحرين باسترداد مطالبة ، المعروف االيراني والصراخ ، بالصياح عقيرتها
 االحالم تداعبهم عندما االيرانيين لعاب وهنايسيل ، كاتزعم األم الوطن

 في وينسورن ، الكبير العربي الوطن من العزيز الجز، هذا استعمار بامكانية
 المتاعب من يعانونه ما حكومتهم به خدرتهم الذي االفيون من نشوتهم غمرة

 ، الهار بعدم الصحو يعود ثم ، بالدهم في والسياسية ٤ قتصاديةاال الحالة وسوء
 ، عديدة مناسبات في فعلت كا عليهم ضحكت قد حكومتهم اال يجدون فال

 الله من محروسة وانها ، القتاد خرط ودونها دونهم عاتية صخرة البحرين وان
 حينما لنجدتسا سيهب شك وال ، وهو ، مكان كل في العربي الشعب ومن

 حلف في لحليفته هدية يقدسا ان المستعمر يفكر يوم أو ، الطوارق تطرقها

 واقتطعته ندرون االسك لواء العزيز اللواء قدمت ظ حي فرنسا فعلت كا ، دبغدا

 في نفسها بريطانيا فعلت وكا ، تركيا الى وسلمته ، الحبيبة سوريا جسم من
 تأكيداً الرسميونالبريطانيون يها يدلي الني التصريحات من بالرغم هذا . فلسطين

 بمستغرب هذا ليس أقول ن. حكومةالبحري يجانب يقفون وانهم البحرين، لعروبة
 حملة ان بد اول ، عليه تقدم ان قبل مره ألف ستفكر ولكنها بريطانيا، من

 الواجب من انه إال . قاسياً درساً البريطانية للسياسة أعطت قد السويس

 في العربي الشعب وعلى ، اليوم البحرين شؤون يديرون الذين اولئك على الحتم
 عندماتحدث لهمبها قبل ال بأمور يفاجأوا ال حتى حذرين يكونوا ان البحرين
 يحازبوا وان البحرين في شوكنهم ويكسروا االيرانيين أظافر يقلوا أن وعليهم

 الحرب تعلمن ان ادعو ال انني . اليران البحرين ضم لفكرة المتحمس شبابهم
 : المذهبية الحرية وحاية ، االقالت حماءة مسألة تثار لكيال هؤالء على سافرة

 يداهم ان قبل وواعياً يقظا الشعب يكون ارن الى ادعو ولكنني ، والدينية

 حمدت لقد . بقوة يدق اخذ الذي الخطر لجرس القوم اولئك ينتبه ان فعسى

 وحماية البحرين وبة بعر مدوية اعلنوها حينا الكويت في اءاالدب من للؤتمرين

 ءنشقيقتمم، االخطار لدرء حبرن الذين االخوة ال وحيا ، لها اقطارهم جميع
. الكريم العربي للشعب الكلة جمع اشه وحيا

 تيالطويلةولخبر ببطالنها اليماني بالبحرين ايرارن بطالبة كثيراً اهتم ال انني

٣٥٦



 عام في مطالبتها تجديد ثم االمم عصبة الى القضية نقلمت حينا ١٩٢٧ عام منذ

 نجأ نم ، محاوالتها كل تنجح العامفلم هذا مطابدا وتجديد ١٩٥٣ عام ثم ١٩٤٧

 نطعن ان اخشاه الذي ولكن . برهان او دليل على تستند ال باطلة مزاعم
 يقضمضجعي؛ هو الذي هذا ٤ حمايتنا يدعي الذي الصديق بواسطة خلف من

 ولدينا . مالنيك هيويل في تةمص ولو حتى جانبه يؤمن ال الصديق وهذا

 ؛ له يدبر مما العزيز الوطن هذا انقذ اللهم . العربي عالمنا في معه كثيرة تجارب
 الوطن ذلك تحرس عيوا نكوسن حتى بانقاذنا وعجل ، شر كل من واحمه

.العزيز

٥٨/١/٨ يف كتب

 الجزيرة في الرممية الدوانر اضطراب
لندن في تنسستول ابداه الذي للنشاط

 ، لندن في ( تذسستول ) ابداه الذي النشاط حول كثيرة اشاعات ت ظهر
 الصحف في ت ا مقال ونثء لندرن في التلفزيون شاشة على صورا عرض وقد

 الجزيرة في للرسمدين وتشويشا ، بريطانيا في الرسمية للدوائر كاً ارتبا فاحدث
 السجن في زارنا ( تذسستول ) بان لمون يع يكونوا ولم نشره بما فوجئوا نهم ا اذ

 وكارن ، وخارجه السجن داخل في مختلفة مشاهد في صور عدة لنا واخذ
 وقد . له حمي صديقاً كان الذي بق ال الشرطة مدير مع باتفاق طبعاً ذلك

 قبل من سدوا وكذلك ، البالد في يسمعونه مما الحراس االخبار هذه لنا جاء
 ، السجن الى بالدخول ( تنسستول ) ل سمحوا ان-م وانكروا الشرطة دائرة

 ما على بعد فيا كلهم اقيلوا الذين السابقين الحراس فيزمن جاء النه محقون ومم

 حول اكثر معلومات على اتحصل ان ف الصدم ءت ش! وقد . سبق فا رويناه

 )ذلن( السرجنت فصحبني ، ظهري في اآلالم بعض اعاني كنت اذ الموضوع،
 الشؤون، شتى في معه فتحدثت الطبيب نتظار في كنا وهناك ، االفى الى

٣٥٧



 اً كبير ارتباكاً احدث انه الواقع (فقال: تنسستول ) ذكر جاء ذلك جملة فمن
 على هنا للحكومة شديد لوم وجه وقد ، ن والبحري لندن وفي ، هنا للدوائر

 ويأخذ )تلفازية(يتصلبم افالم وكيل االمر،وتركهارجالصحافيا،ار امماهاهذا

 نيفي لندن.ان في ( )التلنزيون شاشة علىويعرضا الصحف، وينشرهافي عديدة، صورا
 جاءهمسطريقة ألن!لشخص مؤولين غير الماجين ان : قلت هنا للحكومة تفريري
 الثخص فعلى ؤولية د هناك كانت فاذا السابقى الثرطة مدير بواسطة رسمية
 )فالك( السابق الحرس رئيس استدعينا اننا شم . السجن بدخول له سمح الذي

 دير٠ مع مرة اول جء انه كيف لنا فنرح الوض حقيقة عن وسألناه
 .در—؛, اتصل الحرس رئيس ان وكيف مفرده ذاك بعد جاء ثم الشرحطة

 الخارج الى المساجين ياخذ ارن في )تن-ستول( يريده بما واخبره الشرطة
 من نسخة اعطاه انه وأخبرنا . معهم يذهب بان فأمره ، لهم صور ألخذ

 عندا. باقية وهي وسحناها الذسخة منه فطلبنا للهساجين اءطاها التي الصور

 ؟ الجزيرة هذه الى بأتي ان ازاد اذا الحكومة تعمل ان عسى ماذا : فسألته
 لكم نخول كيف : له قلت . النزرل من أمنعه ان لدي التي االوامر : قال

 ؟ بنا واتصل قانوفي طريق من جاء وقد جرماً يرتكب لم وهو ذلك القانون
 خطراً تراه شخص أي تمنع ان الحق للحكومة ولكن صحيح هذا : قال

 يظهر : قال شم األمن. على خطراً رج )تنسستول( يعتبرون وهم ، األمن على

 دعتك الفي االسباب هي ما : له فقلت . بالدكم الى سريعاً ستذهبون انكم

 وجودكم ان الرسميين بعض من سمعت لقد : قال ؟ مريعاً سنذهب اننا تعتقد
 جي* ا اجلم من التي الغاية استنفدت فقد ٤ وضوع٠ ذا يعد لم الجزيرة هذه في

 امركم يترك وهناك ، البحرين الى ارجاعكم االفضل فمن ، هنا الى بكم
 : قال . القريب في هذا يحدث ان اتصور ال : له قلمت . البحرين لحاكم
 تطول فلن مدتكم طالت فاذا ، تتصور مما أقرب في سيحدت انه اعتقد

 يحقق وان منك يسمع ان زبي ءسى : له قلت . العام هذا نهساية من اكثر
 وقد ، يتم لن هذا ان لك اقول ولكني ، المسؤول الشخص من سمعته ما

 ي: قال . برسمي وليس المسؤول الشخص لك أبداه شخصياً رأياً هذا يكون
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 ذلك سترى ولكنك ، اكنر الموضوع هذا حول معك أبجث أن أحب ال أن

 ألى عودتي وعند . )دلن( قاله ما يحقق ان مخلصاً اش فرجوت . األريب في
 نقلنا عن القول هذا ان : الثمالن قال . لي قاله بما الرفيقين أبلغت السجن

 ولكنني ، لك دألها التي العبازة ونهس اسبوعين منذ لي قاله قد البحرين الى
 له: قلت . بذلك العليوات أخبرت وقد االقوال هذه تصدق أل النك أخبرك لم

 طويل أمد الى باقون باننا اقول بما واثق وأنا أقول لي قاله ما كل مع انني

 عليم وحده لشوا ، الرأي هذا له أبدى الذي والشخص هو تصور مما أكنر

. االمور ببواطن

٩٥٨/٢/٢ يف كتب

! الراديو عىل واملساومة لنا املالبس جتهزي

 حاجاته! اخذا قد الرفيةان وكن ، المالبس من حأجاتنا لنا جرزت لقد
 من الككثير لدي ألن شيء أي أخذ ارغب لم انني إال ، ١٩٥٧ عام في ايضاً

 انح<رمتكمسمحتلكم السرجذتدلن: لنا فقال المذياع دور جاء ثم . المالبس

 التركيب. اجرة وكذلك الراديو؛ قيمة جيوبكم من تدفعوا ان شريطة بالمذياع
 وعشرنجنيهاً، خمة الحكومة عند لنا ان له: وقلنا لذلك استعددنا فأبدينا

 وهي ، ١٩٥٧ نوفمبر الى يوليو شرر من ءابتسدا عندها ترك قد المبلغ وهذا
 شراء يمكنكم المبلغ فبهذا البحرين، حكومة بها سمحت التي الجيبية المخصصات

 . ومضى . الشان هذا في ساراجع انفي : قال . االسالك وتركيب الراديو
 المبلغ ولكن ، ذكرتم ما على وافقت الحكومة ان : وقال جاء اسبوع وبعد

 فاذا : فقةبالموا أجبناه . ليو يو شبر ال اغطس شهر من كان لكم المخصص
 . الخاص نا حساب من ندفعه أن مستعدون فاننا المبلغ هذا على شي، أي زاد

 أرجع أن ان فحمدنا ، بائي والكهر المذياع ومعه جاء منه عثر ديالحا وفي

 الحيرى للنفوس الوحثة ومزيل والقلق الهم وطأرد الكبير المؤنس هذا لنا
 به ء ج| الذي المذياع نفس وجدته رأيته ولما . السحيق المنفى هذا في المتعبة

 وفلت ! العام نفس من يوزو نهاية في واخذه ١٩٥٧ مارس ١٦ في الحرس
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 اننا . وقال فاتكر هنا كان الذي المذياع نفس المذياع هذا ان )للسرجنت(
 يدي، صنع من مما فيه الذين الخدشين ان : له قلت ! جدبداً جهازاً اشتريناه

 لم جرب وحينيا اآلن. الوكيسل من اشتريتموه انكم اصدق ان المستحيل ومن
 لدى بالراديو خبير وهو االسالك ليركب جاء الذي الشخص وحاول . يشتغل

 )الكندنسر( او االمبات بعض ان بد ا : له قلت يشتغل. فلم يشغل ان الحكومة

 للسرجنت فقلت البرق. دائرة ميكانيكيي احد عند للمعاينة واخذوه . محنرق
 لنا يرجعه ان على وذهب فضحك ، جديد انه على آخر دليل وهذا )دلن(.

 ، انيسي أنه . الينا يرجع ان قبل ااوفت بنا يطول أال فعسى . القريب في

(٥٨/٢/١١)كتبفي وحشتي،فيهذالسجنالبغيض. رمبعد ومفرجكربني،

املحتدمة العربية اجلمهورية قيام
 نالنين منذ به أحلم كنت يوم ! الخالدة العمر ايام من يوم لي بالنبة انه

 الحلم هذا فيه يتحقق الذي اليوم ذلك يريني أن الله أدءو دانماً وكنت . عاماً

 العربية المهورية بان اسمع ان علي لل من قد وها ، أموت ان قبل الميل

 فرحة من لها فيا * ومصر سورا بين وحدة في الوجود، الى برزت قد المتحدة
 نالددرق٠ اليوم هذا في يرقية استلت لقد عني. اافراج حتى يعادلها ال ى كبر
 وان ، شمالن العزيز عبد واسم باسهي البرقية وكانت ، زكريا عبداش الوفي

 الحالحكمت في فانفي تكونت، ومم الجديدة الجرورية اسم فيها يذكر يكن لم

 االمر هذا حول يجري كان بما ءلميماً كنت اذ ، ومصر سوريا بين تحاداال بانها
 أن السرجنت وسالت ، الشرطة بدانرة الثانياتصلت ليوم وفي .١٩٥٦عام في

 بذلك. علم لديهم كان اذا ، العربية البالد في شيء جد هللمسؤولين،ا لي يسأل
 ومصر سوريا بان بلغها قد السلطات بان واخبرني بي اتصل وجيزة برهة وبعد

 ٥٨-٢-١٦ في بالمذياع ب حدى بم ؛ التحدة |لعررح ورية الج منها وتكونت قداتحدت
 حاديلما١و ؛ السارة باخبارها تجلجل بالقاهرة واذا ؛ وفتحته ؛ اصلح وقد

 يؤمن اصيل عربي كل امل هو الذي الشأن الخطير المولود هذا عن الشيقة

 اراد لور يطول ومصر سوريا بين الوحدة عن الحديث ان . وعروبته بقوميته
 ان اال . بذلك لي يسمح ال الظرف وهن؛ . النواحي شتى من يبحثه ان المرء
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 الذي االسلوب نفس يسلك ؛ الناصر عبد جمال الرنيس أرى ارن امنيفي كل

 لتغييرات ب السوزي الشعب ورهاجى* يندفع فال ؛ مصر في ثورته في سلكه

 اسلوب كان لقد . العكس الى أؤدي قد التي ؛ المتالحقة بالسرعة ؛ الجديدة

 وكن موفقا ؛ ا١حك اسلوبا ؛ االصالحات ادخال في مصر في الثورة رجال

 الثورية االساليب اتخاذ دون ؛ المدى الطويل والتخطيط االتزان بطابع يتسم

 االنظمة ان . الجديد العبد مع يتمشى حتى اصوله من شي، كل تجتث التي

 ؛ اقطاعي وعهد ٤ فرذسية ؛ تركية استعمارية ت نحاف سوريا في الموجودة

 تمكن م ارتجالية جاءت كلها ؛ متعددة ، البية ازق فورات وا^مال ، رأسمالي

 جاءت ثم ؛ م ذذ تنظم ان تستطيع حتى ، ء المسع-د تتنفس ان من سوريا

 رجال هذلل ثم المتعددة؛ واالتجاهات والمشارب الميول ذات المختلفة االحزاب

 مور اال هذه كل . العليا هي كلتهم يروا ان تعودوا الذين الطموحين الجيش

 لحكيمسلوبابالقوة؛وباال ال بالتدريج ولكن سوريا منها تتخلص ان اش ارجو

 وكان ٤ وصل وقدم اال احد به يشعر ان دون المدف الى يصل الذي المخطط
 داًاستعدا المصريونن يبدي ان خلصاً اشه ارجو انني ثم . ادع من به مرحبا

 ال ، ومحبة اخالص وحدة وحدتهم تكون وان . السوريين عقلية لتفهم اكثر

 الوحدمة هذه ان شعب. على شعب سطرة وحدة وال ، ومسود ، سد وحدة

 الى العربي الخليج من كلعربي ينشدها التي الكبرى الوحدة نحو الطربق بداية

 . المؤمنين لعباد نصره ويحقق وعده سيتم اذ ان بد وا . االطلسي المحيط

 التجربة تتم ان فعسى المحك وهي ى الكبر التجربة هي !لعربية المهورية ان

 ، آلمالا اله حقق . العربية البلدان لجميع العقد ينتضم حتى التام بالنجاح

 سبيل في االداء خير واجبها لنؤدي ، الجروزية هذه في العاملين الرجال وأيد

 واروع رائعاً ء ستفتأ اذ كان لقد . . مكان كل في العربي الشهب وجد رفعتا

 التضحية هذه ، كله منه وأروع ، ذر اك ءبد جل الرئيس انتخاب منه

 خادا سيصبح انه . اش فحياه ، القوتلي شكري الرئيس ابداها إلتي المثالية

 نسانية واال اشعوبيم اسدوا الذين اولئك سماءا سيةرن !سمه ان . الدهر ابد
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 احفظ انلهم . ,اده وجم كفاحه ثمرة يشاهد حتى معمرآ اش ابقاه الخدمات خير
. الحبيبة جمهوريتنا لنا

٥٨/٢/٢٢ كتبيف

لندن في عنا االفراج طلب اشاعة

 من جماعة بأن ( برودوي ) المستر من سمع انه : وقال جون الطباخ جاءنا
 ، ة هرالقا في أخ وله الثالثة بيننا من شخص عن للدفاع انتدبوا قد المحامين

 هيالنة سانت حكومة ضد الدعوى لرفع المحامين اولنك وكل الذي وهو
 قد اال-تمشاري المجلس وارن ، النبا تلقت الجزيرة حكومة ان : وأضاف

 اخبرني نا )جون(ل الطباخ اخبار من ايام ثالثة مرور بعد . الموضوع هذا تداول
 اذا : لهما وقلت الجاعة فاخبرت ، أا هو المعني الشخص بأن )بذت( الحارس

 اوعزوا اشخاص العضبة أاررا الذين ان بد فال ذكر كا صحيحاً الخبر كان

 نشرت المسالة دامت وما . فةط الدءوى قسيمة على يوقع ان عبسداله البني
. المحامون بن وسيتصل عليها سنطلع نناا بد فال لندن صحف في

٩٤٨/٣/٢٩ كتبفي

العرب صوت

 ولخصوصاً ، العرب صوت الى نستمع نحن و ، الينا المذياع ارجاع منذ

 إالويأني واحد يوم يمر ان رقل ، العربي والجنوب ، العربي الخليج ركن
 ألنه ، نمار ليل العرب صوت نتتبع وكنا . وذكرها البحرين في الحركة ذكر

 وسائر ، وءارن والجنوب الخليج اخبار منه ذستقي الذي الوحيد المورد

 في يزيد اخذ مما ، اليه ونطمذن ، نريده الذي االتجاه في ، العربية الدالب
 بد وال ، دت ارط بعد جذوة لذ هت زالت ما بأنه ، معنوياتنا ويقوي ، ايماننا

 متمنياً ، وامتناني تقديري ب العر لصوت ألسجل واني ، ما يوماً تثتعل ان

 في ين المستعمر مضاجع ليقض ٤ اؤاءد به يشتد ان المدوي الصوت لهذا

٥٨٤١٣ في كتب كلمكان.
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يين والج^ر لحج ساطان قضية

 البريطانية "لةوت دادت ، عيدثه حبيحة في و"ن الماضي الثير في

 لم من واحتجزت، ، لحج ز.ء بدوت — الناس من العز على دائاً سلةالبا -
 اخوما أما ، وعلوي علي عد ث الجذري وف ، فبفت من االفالت يتطع

 في مكاناً لهم ~لن٠٦مه القوم كن وقد ، -قطرة ن" وس:ت اعتةل. فقد عبدااش
 يطلبونه ا ك: لذي الثمين الحيد أله ءلي، عمد ب-يد ظفرو! لو الجزيرة هذه

 علي لحج سلط!ن دو: ج. فد ذزج يا ث بر تخ نأنباء هي وه . بعيد زمن منذ

 زحل ان فبعدم لندن. في عندث ضيغاً كان و ، ؛.وه وع: منسلضته يم عبدالكر ابن

 الءترافبه سحبت انبريطاية ألحكوهة بأن أخبر بالدد "! يق؛ في.طر روما الى

 ع تربطه التي ة ١عد ٠لمعا ئ , أخل ألنه !لحج انى اعودة ن٠ ع تر١ل وانه للحج كسلطان

 كل مسرحالحوادث على إ نث زال ال —زل ا مع --؛لذاب منض ن٠ له يا بريطانيا!

 ان؛السكعاار إال ق ؤر I و التءدم زو عتالالنسان تطوز من غ بلر ن زما ك في و يوم

 القوي لغة ،الغاشمة التوة لغة ، الغب لغة إال يتةن ، نهفا يتغير ال ساليبهوأ
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 اضطهأد في الباسلة نيابريطا يد على سقطت لقذ نعم - الضعيف التهام على القادر
 من الكفاح ميدان في ، الثالثة الضحية — يها الش ابتالهم الذين من الضعفاء

 السويس ملة في فشلها بعد ١٩٥٦ عام ففي . العربية القومية راية رفع اجل

 اعوانا الى ارعزت ١٩٥٧ عام وفي . البحرين في الوطنية الحركة على قضت

 الجارر الحيوي الجزء ذلك في القومي الوعي على فقضت االردن في وجالوزتها

 إذ الجنوب في القومية كة الحر على قضت العام هذا وفي . المحتلة لفلسطين
 حزب حركة تشل ان استطاعت العرب القوميين معقل وهو للحج باحتاللها

 في فروع لهم كانت وان ، مثاريعهم جميع وتعطل ، العربي الجنوب ابناء

 عمد السيد وهو المدبر أس الو ان اال ، العربي الجنوب اجزاء وسائر ، عدن

 ١٩٥٦ عام في قبله من لجأ وقد . القاهرة الى ولجأ مكمنه من فر ءلي،قد
 االستعماري للطغيان انيستسدوا أبوا الذين النبان من وغيره الحبشي شيخان

 السليب الجنوب استرداد اجل من للكذاح الجد ساءد عن فشمروا . الجارف

 المرتزقة ومن ، االسعماريين االذكايز من انغاشمة االيدي به تعبث الذي

 يفيالخليجالعرباجزاءاالمارات بقية بهم ابتليت ك العرفي الجنوب برم ابتلي الذين

 بريطانيا !زتكبته الذي االجراهي العمل هذا نني في حز لقد . الحبيب
 ان . الكري عبد علي االمير األحرار مؤيد وضد ، لحج في ر٠,الحر ضد
 النتماك الدرل أقرب فنها وانديقراطية بالحرية تثدةما من بالرغم الدولة هذه

 اخقالثرءي ماهو تزى ٠ ،٣ م؛ ا واادن تما مدا تع كل بق وتمز الدولة القواعد ابسط

 تحت بمعاهدات(! الجنوب الى جاءت التي المستعمرة الدولة وهي لها يخول الذي
 بالده على شرعي سلطان من أعترافه-ا تسحب حتى ، والصداقة الماية اسم

 االمم اين ؟. الب-الد تلك سكان جيع من االمارة توليه على، مجمع جد أباًعن

 كلها ? الدولية العدل محكمة واين ؟ نان ء حقوق ميثاق اين ؟ المتحدة
 بعد الجنوب ابناء اخواننا . يعما ان ءسى ماذا ترى . مميات دون اسماء

 وهل . ى نغ الم في وهم صفرفم يوحذ ما سيعماون ان. شك ال ؟ النكبة هذه

 وخلصهم ٠وفق اللهم . امامهم ستوضع العراقيل ان ٠ فيمصر الحظوة سينالون
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 يا ورحماك مستواها رفع على يعماوا ي اوطانهم الى وأعدهم به ابتلوا مما

. بعبادك رب

٥٨/٦/٢٧ يف كتب

احلبيب العراق متوزيف ١٤ شورة

 ثورة هناك ان لندن ن٠ سمعت السابعة االعة في امس يوم صبيحة في
 وقدم ؛ االمور مقاليد على الجيش استولى وقد ، العراق في حدثت قد

 شعب حق في أجرموا الذين اولئك ارن. : تقول دبغدا اذاعة سمعت

 علىمدخلوزارة معلقة شهم جن وان جزاءهم القوا قد االعوام هذه طيلة العراق
 لم النبا هذا سمعت فحالما . تد لم لتفاصيلوا هؤالء من يذكر لم ولكن الدفاع

 اعدو وذهبت علي استحوذ الذي والسرور االبتهاج طغيان من نفسي أتمالك

 سمعناالضحىو الى رمكثت عليوات ثم الخبر شمالن العزيز عبد البلغ م الج: الى
 زعماء وان ، الوافية بالتفنصيل تأتي القاهرة سمعنا المساء وفي . أكثر تفاصيل

 فيها حكومة وتشكلت .عارف السالم وعبد ، قذسم الكريم عبد م بنقالاال

 الجبار وعبد ، لقوميته اخالصه واعرف لي صديق وهو شذشل صديق. السد

 وجاربغداد في البعثيينرؤساء وهومن والركبي ، قومي جومردوهووطني
 ارن زبي فعسى عربي قومي االتجاه ان فظهرلي ، العرب القوميين من العمر
 عن االنباء جاءت ولقد . المتحدة العربية المهورية مع العراق وحدة يحقق

 امرأة بثوب مهزي، وهو السعيد نوري واغتيال اسرته وجميع فيصل اغتيال

 إعتقالو ، البائد العهد رجال من قاوموا الذين من ه وغير نه ءبدال واغتيال
 مقاومتهم من ويخثى اخالص^م في يشك الذين ين والعكري السباسيين جميع

 تذرفالدموع ولندن بأول أوال تباعاً تذيع اليوم هذا في هرةوالقا ، للثورة

 لطمة المباركة الثورة هذه لقدكانت . وأعوانه السعيد نوري على السخينة

 تلك في البغيض ستعمازاال لذلك النهاية بداية انما . البريطاي لالستعمار قوية

 االستعماري النفوذ على والقضاء المشؤوم دبغدا حلف بدفن ذذير انه . المنطقة
 لنا هذه بشورتهم قيون العرا االحرار م انتة لقد ، االوسط ق الشم منطقة في
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 سليا الثورة اتجاه يكون ان مخلصا اش ارجو ي العرب الجنوب وألينا* ولالردن
 قبل ، ممكن وقت اسرع في العربية الجمهورية مع الوحدة أر االتحاد يتم وان

 ان . واالردن لبنان في قواتهم يجمعون اخذوا اذ . المستعمرون يتدخل ان
 ضم من تمكن-وا فاذا ، العراق في األحرار يذوتها اا يجب ذهبية فرصة هذه

 يقطعوا ان استطاءوا بالذات الظرف عذا في العربية الجمهورية مع رايتهم
 عميل على يستحصلون ربما الذين بالذات االنكليز وعلى ين المستعمر على الطريق

 مفتوحاً االردن دام ما العراق ير تحر باسم جيش قيادة فيولونه الباند العبد من

 فقدانه وكذلك ؛ اسرته وسائر عه ابناء قتل من وتور٠ ردن اال وملك ؛ لهم
 واالزدهار الخير بداية الثورة هذه اجعل اللمم . المزعوم الهاشمي االتحاد
 وها طويال نام قد الشعب هذا ان اللهم . الراحمين أرحم يا كله ي العرب للشعب

 لدنك من المؤر والنصر لعزيةوا القوة فاًته جباراً عمالقاً استيةظ قد هوذا
. المنطقة تلك في االستثمار أوكار بقية على يقضي حتى

٥٨ -٧-١٥ في كتب

لنا الحام زيارة

 المبازك- االضحى عيد عيدنا من الثاني اليوم في الصباح-أي هذا في زارنا

 . مجرمين ساجين ك الينا ينظرون القوم ، هؤال وكعادة الجزيرة حاكم
 بالقرب وقف ى ب, معنا يجلس ولم فحيينساه العادبة التحية حيانا

 قسد البحرين حاك بان أبلغكم أن أمرت قد انني : وقال غرفتنا باب من

 ابنه ليتو بمناسبة وذلك عثر االربعة االءوام من واحداً عاماً عنكم خفض
 ا ول له نقل فلم ، للعهد ولياً ابنه تنصيب : وقال ذلك بعد واستدرك العرش

 تمحوا ان فخامتكم من نزيد اننا قاله ما اسمع لم وكأنفي : له قلت ، كلمة

 نرى حتى ثالثاً او مرتين اسبوع كل في السيارة في االرياف الى بالخروج لنا
 الموافقة ستنالون انكم اعتقد ال الطلب هذا قال السجن. جو ونبدل االرياف

 بأربعة عليك. محكوم بانه تعلمون انكم : قذل ثم ، سأحاول ولكني عليه
ثلث ذط—ت الجزيرة قانون وبجكم عاماً عثر ثالنة اآلن اصبحت عاماً عشر
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 اجرامية. اعاأل خاللها يرتكبوا ولم السلوك أحسنوا عليهماذا ءنالمحكوم المدة

 بعد ذهب ثم . المدة ثلث يخس ما رب سيئاً مسلكاً احدكم سلك او سلكتم فاذا
 لالنكليز يا وقات رواحه بعسد كثيراً نحكت لقد . رجعة غير الى ذلك

 شهور سبعة منذ اي ٥٨/١/٣١ في نصب قد البحرين عهد ولي ! وغباوتهم
 تحد ول الة هذا كأنا . واحد عاماً عنا خفض قد بأنه لنا لبقولوا الينا فيأتون

 لنا يقول وكأنه . عنا للدفاع مينالمحا بعض انتداب من نسمعها التي لالشاعات

 القوانين. على حتى شي، كل على العليا هي كلتنا فان تسمعون ما كم يغر ال
 المنحة بتلك نظفر ان ذريد كنا أذا سلوكنا تحسين كيفية في دزساً يعطبنا شم

 كنت كا اؤمن ولكنني شك. ا ول اعصاب ب حر نها ا المدة؟ ثلث اسقاط وهي

 وعازمون جادون االنكليز ان الجزيرة هذه في فيه مسجنت ي اول منذ مؤمناً
 في لهم بالذسبة حارة االرض اصبحت وقد كيف . طويلة مدة الى ابقائنا على
 أن اش أرجو مما ، العراق وزرة ، العربية الجمهورية قيام بعد المنطقة تلك

 ، اكأر نشاطاً ليبدوا ، العمانيين اخواننا حركة تؤيد وان ، ثورات تتبعها
 كلمتهم ويجمعوا صفوفهم يوحدوا وان . اآلن ببدونه ما عزماً أشد وكفاح[

 يتمكنوا حتى ، االفليمية والنعرات والمذهبية القبلية الحالفات عنهم ويبعدوا
 با كثيراً أهتم ال الواقم في انني . الطاهرة أرضه. من المستعمر اجالء من

 مكنالله فاذا . وطفي نحو بواجي قت فرد فاني ابالي وال اليوم الحاكم ذكره
 السالم وءبد الكريم وعبد وشكري جمال أمثال المخلصين من العربي للشعب

 ويشرح خاطري يثلج ما ذلك فان الغاشم المستعمر على يذنوا ان وغيرهم
 نحو العربي الشعب بيد الش اخذ . الجة المتأعب ن٠ االقيه ما وينسيني صدري

٥٨/٧/٢٧ في كتب . والرفعة التقدم

المفاجنة تنستول زيارة

 بشخص واذا الغداء طعام نتناول وكنا امس ر٣ظ من الواحدة الساعة في
 به فرحبنا )تنسستول( به واذا الطعام نتناول ونحن المطعم في علينا يدخل

 : ٩ل قلت معه. نتحدث واخذنا فواقق طعامنا في معنا يشترك ان منه وطلبنا
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 :قال كلنجارو() علىجبال مناظر بأنكتأخذ الحلبج جريدة في قرأتعنك انني

 اننا : له وقلت . وسينائية تلفازية مشاهد عدة التقطت قد هناك كنت نعم

 ، عنا للدفاع توكلوا قد لندن في المحامين ب.ض بان رسميا لنا يؤكد ولم نسمع

 النفي . العام هذا نهاية في عنكم ربمايفرج ايضاًانكم ذلك سمعت قد قال
 هؤالء مع تورطت البريطاية الحكومة بان يقول مسؤول رجل من سمعت

 اذان . مخطئة كانت انها علمت ولكنها لتأديببم المسالة بداية في عم فجاءت

 على مصر االن ولكنه االمر ارل في نقلهم على موافقا يكن لم البحرين حاكم
 الورطة. تخرجمنهذه كيف الحكومة تعرف ال السبب ولهذا ! سجنهم مواصلة

 وكلزمان وقت كل في االنكليزية الحكومة ان . يقال ما تصدق ال : له قلت

 شخص اي من بالرغم عنا فيها تفرج ان تتطيع التي االسباب جميع تملك
 حلتكم ان ربما العيون.اذ في الرماد وذر ، لساستها تغطية كلها هذه ولكن

 : بقضيتنا اهتم لبريطانيوقدالعاما الرأي اشعلت قد فيل كا والصحفية التلفازبة

 اصدقائم بواسطة كفاحكم اريخ من ونبذة عرضتصوركم قد فانفي فعال قال

 ووجهت بلكريف استدءيت وقد الصحفعنكم في نشرت وكذلك . لندن في
 سخرية محل انت اجوبته ولكن عليها واجاب التلفزيون في اسئلة عدة له

 . قوية حملة الصحف بعض علبسه شنت وقد سمعوه. الذين جيع من واستهزاء

 ؟ الجزيرة نزول من ستمنع إنك لنا قيل وقد السجن دخلت وكيف : له ةلمت
 الحاسين رأيت وحينا مغتوحاً الباب وجدت فالني السجن دخولي أما : قال

 لهم هناك بان ووعدتهم شلنات خمسة منم واحد لكل اعطيت الداخل في
 هذا يأتي ان احدهم وواعدت )الجرك( في الم تركتما قد مستعملة مالبس

 فانني . اعتقد فال الجزيرة الى النزول من منعي يستطيعون انهم اما . المساء

 من اربعة صورا واعطانا غرفتنا الى صحبنا شم . شيئاً احد لي يقل ولم نزلت
 لنا اخذ ذلك بعد ثم السجن في مشاهد وهي السابق في اخذها التي الصور

 يوكل بان البحرين في العائلة الى ويضاً ته نعطيه ان منا طلب بم جديدة صورا
 في وطلبنا العليوات الكريم لعبد معنونة رسالة واعطيناه عنا للدفاع محامين
ثم الرجل هذا على يعتمد وان الثالث العائالت من المبالغ يأخذ ان الرسالة
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 فيالمط^خ كانرا اذ الحراس به يعلم بكن ولم تانية مرة رجع المسا، وفي . ذهب
 واخد. ساعة نصف مدة معنا كث٠و الخارجية الساحة الى رأساً هو جاء وقد

 الرجال من اذ، ويظهر جريء رجل انه والحةيقة ودعنا. ثم لنا صور عدة
 ضد حكومتهم ترتكبها الى التعسفية االعال رمونيةا الذين البريطانيين

 ان يستطيع ماذا وسنرى ، البريطاني الستعماربا ابتليت التي العزالء الشعوب
 وسيقابل الغاية هذه اجل من البحرين الى سيذهب بانه وءدنا وقد لنا يفعل

 من فيه شاهدت لما الرجل هذا ان قط اشك ال وانا .ايضاً البحرين كم حا
مخص. اي مفالة عن يحجم لن الفداموا الجرأة

٥٨/٧/٢٩ يف كتب

منقضيتنا قصاصات وصول

 ٢٦ االسبوعية التايمس من بقصاصة الحرس رنيس جاءنا آب من السابع في

 هيالنة سانت في معت^ل عن االفراج )طلب : يلي ما فيها وجاء ١٩٥٨ يونيو
 في دعوى بإقامة وكلوا قد بأنم زعوا . لندن في المحامون شريدان : السادة

 حاكم رعايا احد الباكر الرحمن عبد ءن االفراج لمحاولة هيالنة سانت جزيرة
 بواسطة حراسة تحت ، البحرين حاكم من أوامر حسب نقل الذي ، البحرين

 ،هيالنة سانت في جرذاً انزل حتى ١٩٥٦ ديسمبر ٢٨ في بريطانية بارجة
 تلك استالمنا من أسبوع وبعد . ( فيها سجيناً ليزا ال الوقت ذلك ومنذ

 هيالنة؛سانت جاءتلزيرة بريطانية وهي )دورسهل( السيدة جاءت القصاصة
 قبل من رارا٠ً منعت وقد ، يوم كل تزورنا واخذت علينا اشفقت وقد

 من تأتي وأخذت النذارهم تأبه لم ولكنها الزيارة بتلك تقوم ان الحكومة

 ءورا من لنا القت الظهر بعد آب من عثشر الرابع ففي . وتكلمنا السياج ءورا
 وبعد نقرأها ان منا وطلبت اكسبرس( )ديلي قصاصة طيها وفي كتباً السياج

 . )فالك( السابق س ألحر رئيس من استعارتها النها لتأخذها سترجع ساعة

 السادة )ان ما وخالصت ١٩٥٨ يونيو ١٩ في مؤرخة القصاصة تلك وكنت
اءتقل الذي كر البا ءبدالرحمن عن فراج األ لطلب وكلوا قد وشركاه ن شريدا
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 مسجونان آخران اثنان يوجد كذلك و ١٩٥٧ اوانل منذ الجزيرة في وسجن
 والثالثة ، المدة بنفس علميهما وعحكوم هيالنة سانت في الباكر الرحمن عبد مع

 احد جسورث دونالد المستر ان ايضاً وجاء . البحرين شيخ رعايا من كلهم
 حلقة كان بأنه البارحة بة صحافي ؤتمر٠ في قال قد لندن في البلدية اعضاء
 منذ كان القاهرة في الباكر جمن ال لعبد وأخ لندن في المحامين بين الوصل
 هؤالء عن مقاالً أت قر لقد : ئالةا جسورث المستر واضاف هناك قصير وقت

 رعاي انم عدت سألت وحينما الجزيرة تلسك في وسجنوا اعتقلوا وكيف
 الثالثة ركان ذزاهتبا في مشكوك محكمة عليهم وحكمت اجنبية حكومة

 السجون تضيفبم تس ان حق( م لمؤلا من انه قال تم . الحاكم اسرة من القضاة

 انني . كهذه ظررف في السجن في اناس يوضع ان اءارض انني . البريطانية
 : البازحة شريدان دم السي ل ة! لةدمو . نوعها كان مرما اتلبدة الحكومة امةت

 ان يجب اآلخرين الشخصين ان فمعناه رنجناها فاذا كتجربة القضمة هذه ان

 يوذيو ١٩ في مؤرخة عبداش ابني من رسالة جاءتني آب ١٤ وفي . ءنها وفرج

 قابل وقد . عنا االفراج بمهمة يقوم انه فيها ي وذكر آب ١٤ في ووصلتفي
 ذسمعرا التي قوال كال عنسا ج سيف: انه ل واصكد دمشق في جالل دفؤا السيد

 شريدارن بتوكيل المني انه ابني سالةر ن٠ لي فتأكد . العرب صوت من
 وتمنع مدر في يدمرس وهو يؤذيبني ا أل بذلك ج-وزث اراد اما ،اخ لي وليس

 وهذه االخرى الجمات ومن ةطر من عليها يتحصل التي المساعدات عنه
 دالل، التتتجح،و القضية بأن يقيناً يزيدني الذي أن صائب ورأي حكيمة فكرة
 الحامي ابرة منفذ ولو دك بأن تعلي انها فنو بألمر بريطايا اهتام لعدم

 ولكنها ، ءاجرا اي المحاءون يتخذ ان قبل البحرين سجن الى نقلتنا لكانت
 هذا اكبر ذلك مع انفي . اهمماً تعره لم ولهذا ، زبد كله هذا بأن متاكدة
 عقيدته دفعته والذي أعرفه ال الذي جسورث المستر الشهم البريطاي الرجل

 فيا وظاموا امرهم على غلبوا قد مثلتا جاعة ءن يدافع ان الحي وضميره الحرة
 التفاءل من أزاه ني آشاؤمي بعض ءني يخفف الذي وان . به عليهم حكم

في دانماً تفائلين٠ يكتبون العام اول من بدأوا وقد ئلةالعا رسائل من القوي
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 آ ز تجاههم أعانيه ما بعض عني يخفف وهذا ، عنا االفراج بقرب رسائلهم
 األمالبتغ^ء ذلك على ويعيشون ، قوي وأملم ، قوية المعنوية روحهم دامت

 ولكن ، جميل شيء فهذا . اللقاء يوم في ى الكبر الفرحة يوم الى الوصول
 اآلمال، تخيب ال الهم ؟ األمل بخيبة يصابون حينا أمرمم سيكون ماذا ترى
. الراحمين أرحم يا فيه نحن مما خلصنا اللهم ، تشاؤمي عفي ابعد اللهم

٥٨-٩-١٧كتبفي

ثالجة وجلب السيارة في بالخروج لنا السماح

 بالخروج لم سمحت قد الحكومة وقاالن تروبدي السرجنت امس جاءنا
 فيه تتجولون معين مكان الى تذهبون مرة كل ففي ، مرتين يوم كل السيارة في

 مرتفسع مكان الى واخذنا السيارة في وذهبنا . الجزيرة معالم على تطلعوا حتى
 . نابوليون فيه دفن الذي ( ود لنك ) عن ببعيد ليس وهو ( ددود ) اسمه

 بقراً اال نجد ولم األعشاب بعض فيها صحراوية منطقة تتعد لم جولتنا ولكن

 من وهي بالثالجة لنا جيء اليوم هذا وفي . المنطقة تلك في وحميراًترعى

 تثبت عالمات االنياء هذه كل ( الكيروسين ) على وتشتغل الصغير الحجم
 األلسن تلوك كا ، البحرين الى عاندون ال هنا باقون بأننا ، قلته ما حقيقة

 هذه عليه تفوت ال مثلي واختبرهم االنكليز عرف من ان . شيئاً تفهم ال التي

 عالمية حرب فاما . اش رحة اال البقعة هذه من يخرجنا لن انه . األشياء

 وان ، العمال ويأني فظينلمحاا حكومة تتغير ان واما . ذلك بعد ونتخلص
 ربما انه اال ، الخارجية السياسة على االتهاق في سواء والمحافظون العمال كان

 فظينلمحاا ان اذ ، أيضاً شك فيه العمال مجي، ولكن ، قضيتنا على يعطفون
 أخذوا انهم شم ، نصاراأل ويكتسبون شوكتهم تقوى اخذت مكمالن برئاسة

 ، العتيق التزمت ذلك من بدالً ، المعتدلة االشتراكية الى تدريجياً يتحولون
 في العام الرأي على يحكم ان امرى، اي يستطيع ال اذ ، يدري من ولكن

 وال ، االنتخابات سير من لخظة آخر في اتجاهه يكون وكيف ، بريطانيا
 لسياسية األرضاع اتتبع كنت التي ي تجارب حسب ، دالماً النه به يتنبا ان يمكن
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الحزبين. في المسؤولين لكبار حتى للكثيرين مفاجأة نتخابات اح تكون فيها،
٥٨-١ -.٧ في ب كث

لندن يف املحامون أثارها اليت القضية ءن رمسي اباليغ

 كبير ملف ومعه الح<ومة سكرتير جاء اكتوبر من العاشر صبيحة في

 وعليك عنك االفراج بطلب تقدموا الذين المحامين من هذا : قانالً إياه وسدني
 نبعث غد وبعد االوزات مع فةةألمر الرسالة وتةرأ بامعان االوراق انتدزس

 وفيه الملف استدت . التوكيل دة شها ءن أمامه اليمين لتقسم سيحذر من

 من اخرى ورسالة ٥٨٠٩١١ في مؤرخة وشركاه شريدان المحامي من رسالة

 المحامي بعثها قذ لرسئل صوز الرسازل ومع . ٥٨أ٩/١٠ في مؤزخة تنسستول

 محاضر وكدلك . ٥٨/٦/١٠ في هبالنة سانت ك. حا الى الدءوى وعريضة

 االسئلة. تلك على الحكومة الى وجوهاالنواب ألتي واالسئلة العموم مجلس

 شريذان اوكل انني : وفيها ، عليها اوقع ان مني يطلب التي التوكيل وشهادة

 افرض كذلك شم . التاج ز٠مح_ساك من محكمة أي في عفي بالدفاع وشركاه

 هذه ان والواقع . اليه وك مة٢ع أي في مي المح عن ينوب ان في تنسستول

 جميعاً علينا استحوذ الذي اب واالضط: القلق من موجة بعد جاءت الرسالة

 رتلك حولنا تدرر كنت التي الكنيرة االثاعات تلك بعد مصيرا حول
 حكله ذلك مع أنني إال . عانالتنا رسائل من تنبعش كانت التي وية الة اآلمال

 يحتاج كثيرة عقبات هناك زالت فال .. للنجاح معبداً طريقاً هناك ان المسر لم

 ان به بلغ ح:ى تفاؤل تنسستولكه! رسالة نت5 وان اجتيازها الى المحامي
 دد آراء هذه وطبعاً . عنا أفرج وةد إا ١٩د٨ عام ينتهي لن بأنه ، قال

 سميين،بعضالر من ذلك سمع ولعله مؤخراً زارنا حين سابقاً ذكرت < أبداها

 الذي الرجل ذلك زلتفالاماأنا . شيءآخر والفعل شي، القول ولن

 فيه. انفراج ال قاتماً الجو وأزى امامي أراها التي الظواهر هذه بكل يتأثر ال

 في الق'ضي وهو ( برردوي ) المار جاءنا بر كتو ا من عثمر الشالث اليوم في
 التوصكيل دن ٣س أمامه ووقعت القرآن على اليمين وحلفني الجزائية المحاكم
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 علىرسالثه جواباً المحامي الى رسالة كتبت اكتوبر من العشرين وفي . للمحامين
 دفعتر-.، الذين االصدقاء ارلك وشكرت اليه يسعى فيا التوفيقى له وتمنيت

 مسالة هو اآلن يهمني الذي ان .إال عنا للدفاع وانسانيتهم ومرو،تهم أريحيتهم

 االخوين في التفكير فيجب عنا االفراج الل قدر فاذا البحرن في اخواننا

االفراجءن^ما. كيفية المحامي مع وسندرس لندن الى الذهاب من بد ا رل االخرين

٥٨-١٠-٢٧ كتبفي

االفراج طلب حمكة عن انباء

 دي-مبر ١٤ مؤرخة شريدان من التالية البرقية وصلتني اليوم هذا ر٣ظ في

 شريدان. لك- سأكتب ، دي-مبر ٢٩ القضية سماع ، رسالتكم استلمت
 قريبة شريدان ذكرها التي المدة ان ٥٨/١٢/١٧ في البرقية هذه استلمت

 هنا ولونلمسؤا أما ? لمحكمةا هذه ستعقد ان حيرة في جعلني ولكنه جداً

 المعالة هذه يكتنف والغدوض لموضوعا هذا حول ايضاحات أية يعطون فال

 فيها يوضح رسالة لي يسعث ان شريدان على المفروض كان . النواحي كل من
 د ٠ ر دكو ماذا اعلم رال . كتبت اني ية-ل ولم سيكتب انه يقول شيء كل

 لعانلي رسالتي في أبديته قد هذا وتخوي متفائل غير انني الواقع ، النتائج
 فسيصابون القضية خسرث سمحالله ن فاذا ، كثيراً يتفاءلوا ان أرغب ال النفي

. عنعفة بصدمة

٥٨^١٢/١٧ كتبفي

القضية ساع تأجيل

 في لي سلمت ن-ا ا والغريب ( التالية البرقية جاءتني اليوم هذا ر٣ظ بعد
: كايلي وهي ٥٨/٤/٢٤ يوم وصلت الذي نفسه الوم

. شريدان - سأكتب . ١٩٥٩ فبراير٦ الى تأجل لقضية سماع

 لما وإال المحكمة فيه ستشكل الذي المكان في يبت لم اآلن حتى ، معناه
ومن فبراير ٦ الى ديسمبر ٢٩ من فقفز التاريخ تعيين في التردد هذا كأن
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 . اربخأخر الى أجلت انا يقول اخرى فبريربرقية في فقدتأتي يدري

 الدجن هذا من والخروج لناالنصر وحقق االمر في ظفي سوء التحقق اللهم
٥٨/١٢/٢٤ في كتب . البغيض

١٩٥٨ عام جسل

 امر اي-لم زمنه من آخرصفحة ١٩٥٨ ءام وي سيط الليلة هذه منتصف في
 الع:م هذا حسنات استعرض وحينا . ١٩٥٩ عام لزميله ومقاديرها الحياة

 فيه كانت وان سيعاً عاماً أجده ... كله العربي الشعب وعلى علينا وسيئاته
 كارن العموم على انه إال . البارق واألمل الفاترة االبتسامة من لحظات بعض

 مسال استعرض ان اال لي وليس ١٩٥٧ ءام من بأحسن يكن ولم سيئاً ماً ء!
. لعام فيهذا ء ماجا

 لم لنا لقوم ومعاملة السجن في حالتنا فان ووضعنا لقضيتنا بالنسبة اما

 ويتجنبون المناعب بعض يخففونعنا اخذوا وان ٤ قبل ذي من بأحسن تكن
 لدى القضية االرة الى كله جعه ومء ، ال-إبق في يفهلون كانوا كا مضايقتنا

 الدعوى نتيجة ذنتظر ذلموبدا على ايدينا نضع وذوينا ونحن . البريطاني القضاء
 ونسال لجزيرةا في سجننا عية ش عدم في نةهيال سانت حكومة ضد المقامة

. الظا!مين القوم على ينهرا ان الش

 التي الرؤرس اذ . تماماً اختفى فقد إلبحرين في الشعبي للوعي بالنسبة اما

 عارمة قوية جديد من برزت تموت ان وكادت الشعبي الوءي ابان اختفت
 وتتحداه علناً الشعي الوعي تناهض واخذت االبقة مكانتم! تعادت واس نشبطة

 واا . البالد من شرد قد الواعي الشباب جيع ان شم . هباالة او خشية دون
 الكويت الى أبعد ذد .نهم بعضاً ان سمعنا قد كنا وان بعد أسماءهم أعرف ال

 صفيت قد القضية أن فعناه ، اخرى جهات الى والبعض قطر الى والب.ض
 اجد ال االندية نشاط واتبع المحليات عن ألخليسج صحف أ اقر وحينا

. ثشيئاً هناك
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 تكونت فقد العربياألكبر.الوطن في االوضاع استمراض الى اآلن ولنات

 في اله الجد صرح بناء في القوبة الدعامة اش باذن وستكون العربية الجهورية
 المهاتراتالذاعية من نسمع، ما يؤسف الذي ان اال الخليج. الى المحيط من كله

 .وكان اآلخر البعض بعضهاضد العربية االقطار بين رتتفاقم تزداد اخذت التي
 ةالدولتنل وانها سيما ال تراتالمها عن تترفع ان العروبة عاصمة بالقاهرة االجدر

 من يلفظها ثابية الفاظاً يسمع حينا العربي بؤذي شيء وال . المتحررة العربية
 صدرهم سعة على الحةب اقدم منذ تناقاد عودنا وقد القيادة مركز يتسنم

 العربية جمهوريتنا تنهج لو حبذا ويا . تصرفاتسفءائنا عن واالعراض وحلمهم
 حتى الماًم للصالح توجه وان البناء سدل في تعمل وأن . القويم المنهج هذا

. جعاء العربية لالمة كرية حرة حياة نحو والرائدة القدوة تكون

العراق ثورة

 هدفها خالصة ءربية نورة انا ظناً اً كثير لها وهللت العراق ثورة جاءت ثم

 من فقط االولى االيام في بدء ذي يادى ظهر ك العرببة الجهورية مع الوحدة
 تصرف تحت امكانياتها جميع وضعت العربية لجرورية ا ان وكيف . النورة

 مرمى على وكنتا وبريطانيا كامريكا العظمى الدول متحدية ووةفت . العراق
 . بعد فيا الحال انة!ب وكيف واالردن لبنان في المربية المهورية من حجر

 اذا واالردن لبنان من الغازية الذوات يجالء تنادي العربية الجمورية فبينا
 . خطيراً مغايراً اتجاهاً ويتيجه عنانه ويلوي كشحه يطوي بدأ وقد باامراق

 الجمبوربة ضد العمومية المعية وفي األمن مجلس في االزدن اشتكى وحينا

 ممثلي حكة تغلبت ان ولوال ي^مه ال األمر متفرجاًكنا العراق وقف العربية

 وابعاد بينهم الجو تصفية في الحكيم القرار ذلك باتخاذ جميعكم العربية الدول
 القاضية الضربة جاءت شم . االقطارالشقيقة بين الهوة التسعت جني اال التدخل

 كل ب وتحز عارف السالم وءبد قاسم الكريم عبد بين الخالف فدب العراق في
 ينتصر ان الكري عبد استطاع و وراتالمنا وبدأت الشخصين من لكل جاءة

. البالد مغادرة منه ويطلب مناصبه جميسع من وببعده عذرف السالم عبد على
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 التصفية وتبدأ ، عالي رشيد أعتقال و ه العتقال الخطة سم وير ذلك بعد ا*ود بم

 له مثيل ال فظيع وبشكل واسع نطاق على والبعثيين العرب للقوميين الكبرى

 وقد ، سرية كمة محا ءالي وزشيد عارف السالم عبد بحاكة ة المسال وتنتهي

 حكم ةد الرجلمين بأن .فذكرت ( اليوم اخبار ) جريدة بعد فيا فضحتها

 الحكام الشيوعيون يصبعح بأن الحزنة المأساة هذه وتنتهي. . بالموت ا هم علب

 فئة هناك ان وجد االموركمما هذه االنان تتبع فاذا .العراق في الفعليين

 ى : و ف ر ٠ ت سرب دن f ح ٣:أم والممادى دد ازعدا عى. الم:ذازءة الفشات ب تذس دت!ن وارا ذ^سءا لح صا ه.»ر
 لهذه الجو ويصفو المرتع اآلخر للجاذب ويطيب الجانبين ال اح جر ردن حتى

. العراق تحك. ان تريد التي الهئة

العربي... والجنوب
 اوكادتتموت العربي الوعي قفية صفيت فقد انعرفي الجنوب الى لنأت شم

 كبار فان ! مادر في تنفخ العرب صوت اذاءة كنت ان : لمنطقة1 تلك في

 يبق ولم درا شم قد الكفاح مشعل يجملون كانوا ذين وا: عليهم يعتمد الذين الةوم

 الماس بدافع بالعقيدة يؤمنون كانوا الذين من لث الثه الصف اال المدان في

 يتمكنوا م فلرذا . به يدينون ب' اصحيح يمان ن ر الوعي بدافع ال والعاطنة

 . البحرين لةضية بالفهل حصل ي شردوا الذين اولك بعدم أالمر ا يتولو ان

 كانت وان .. الئورة وانتهت ايضاً عليها قنى ةذ عان قضية ذي هي وه

 يذهم الذي العاقل لكن و . وهمية معارك اخباز م ردج ب العر ت صو عة اذ

 الثورة دةةا كبار هم وها . االخباز علته تنطلي ال المنطةة تلك في الحتيقة

 المنفى في يعيش من بليع يست وهل ، ومدر '!سعودة في المنفى في يعيشون
 ؟ لها دة ق: ال التي الشعوب هم. النم-اض االذاءة تنيد وهل ؟ حركة يقود أن

 من ٢ كثير يرضي هذا ان ك٠ وال . تماماً ت ام ا قد ن عا قضية ان اعتةد

. العربية بالجوزية مباشرة صاة اعمان تكون ان ترغب ال التي العربية ألجمات

٠٠٠ الكويت وفي

 فقدكانت . الكويت في االوضع على طرأ جديدقد لحادث نعرض شم
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 نشاط لها وكان انديتم؛ ر صحافتبا في نجرية تتمتع ١٩٥٦ عام منذ الضويت

 ش االيمانويس^ اشد ته بعروب يؤمن واع شباب وفيها القومية المجاالت في مرموق

 ثبر؛ و لحظات في واذا . موحد عربي وطن لبناء العربي الوعي حقول شتى في
 االدبية االندية وتغلق الصحف فتعطل المباركة الرثبة تلك على يةضى قلم

 نسمع م الننا هم من اعلم وال الشباب قادة بعض ويعتقل ، جميعها والرياضية
 من وغيره الخطيب احمد الدكتور مقدمتهم في سيكون ان ريب وال ٤ االسماء
 الباسم االمل فهذا .االكبر ووطنه قوميته تجاه برسالته المؤمن الواءي الشباب

 وانهار تحطم قد العربي الخليج في عربي شاب كل انظار محط كان قد الذي
 تستغرق الصغيرة البالد في القومية والحركات . وضحاها عشية بين الصرح ذلك

 حركة الكويت في كانت ولقد . ماتت اذا للحياة تعود حتى طويلة اعواماً
 حالياً اتها نو ا دف شاه ك قومية اسس على كهذه منظمة تكن لم ولكن الماضي في

 ١٩٣٨عام منذ هامدة خامدة لكويت وظلت ، بشدة ضربت فانها ذلك ومع

 قوميدة اسس على القومية الجاالت في نشاطها بروز بداية ١٩٥٣ عام حتى
 ؟ شتاتها جمع يع تستط ا ةامد خ والكويت ي ستمض سنين من كم ترى ، ة سليم

 الشباب صالح في ليست كلما العوامل ولكن بسرءة يتطوز الزمن ان صحيح
 ميسور كله الشعب ألن يساندم من يجدوا ان قل فانم . الكوبت في الواعي

 كنا له برزت التي الثانية حياته في واله والمال. التروة جع في واله الحال
 في بالكفاح االيان اال هذه حياته من اخراجه الصعب ومن جديد من ولد

 ربي فعسى . القومي الوعي ار االتحاد او الوحدة نحو سامية اهداف سبيل

. فقدها الني حريته لشبابه يعيد وان به ابتاله ما الكريت عن يخفف ان

المتحدة العربية الجميورية

 قدتعاون يظهر كا جال الرئيس فان المتحدمة العربية الجمهورية الى والعود

 والحزب العربي البعث ب وهاحن البالد يحكان كاذ' اللذين الحزبين مع سوريا في
 كيف رأينا لقد ؟ طويل امد الى ستستمر النركة هذه هل ولكن ، الوطفي

 بعض نسمع نحن ها ثم . الوطفي الحزب من وهو العسلي صبري استقال او اقيل
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 االشتراكي المبدأ تطبيق كيفية على البعث حزب وبين القاهرة بين الخالفات

 وله-ذا بجثه اردت لو طويل موضوع وهذا . العربية الممورية في والتعاوني
 تحدث ان بد وال . الوزارة. في مقاممم سيطول البعثيين أن من متيقناً لست فاني

 قوية جمال شخصية ان . الموضوع هذا حول جمال الرئيس وبين بينهم الفجوة

 ا فيسوري النظير منقطعة وشعبية العربية البلدان جميع في مرموقة مكانة ولها
 كيان على يؤث ال البعثيين فخروج . ١٩٥٦ عام في بنفسي ذلك الحظت وقد

 وضوا فة سبق فيما لعبوها قد ادرار لهم البعثيين ولكن العربية المروزية
 الحوراني وخصوصاً . سورا على ة مسيطر كانت عبود على وةضوا حكومات

 . منارنة حركة ول انةالب كل في يشترك ان يجب الذي النوع من فانه

 الجيش على السيطرة من جال الرئيس يتمكن أن هو جداً المهم الشي، ف

 فيأمن ، جانبه في المختلفة واالنجاهات الميول ذوي من ضباط، جيع با-تجالب
 يستطيع وبذلك . ويسةتب سوريا في الوضع يشبت وبهذا ه وغير الحوراني شر

 مشاريعه سيطبق الرئيس ان لي ر٣ورظ لسوريا يريدها التي مشاريعه يطبق ان
 شيء وهذا -ود ئألق ال بالتدزيج مصر في طبقرا التي الطريقة بنفس سوريا في

 ومهمة العربية المهورية قضية ان الممم . ا اسوري بالنبة وخصوصاً جوهري
 يزة عز قوية الجورية هذه الن يحهظ ان اتمناه ما فكل هلةبالس ليست رئيسها

.نصر الى نصر من خارجة

 ارن كادت التي االهلية حربه من اح ا-جح. مثخن خرج قد لبنان هو وها

 ولئن ، السياحة على يعتمد الذي اقتصاده يتةوض كاد وقد كيانه على تقضي
 زالت ال ى الخرا العناصر فان مؤقتاً البالد هذه في ية العرب القومية انتصرت

 ند تسا وبريطانيا رفرذسا يكل مر كل جبارة قوى هناك ان ننس ال ثم . قوية
 أبدت موما الشسالن الدول وهذه ، العربية للقومية المناهضة العناصر تلك

 الذي الحقيةي الخطر يرونه-ا انهم اال العربية الجمهورية مع للتفاهم استعدمادها

 ذافا عليما للقضاء يسعونجاهدين انم والريب كلمما. لمنطةةا في مصالحهم يهدد
 ان لهم يروقوال .احية االازعاجاواسامن لهم سبيلفاليتمكنوا لم
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 ولم ، العربية لججوردة i انتصار معناه اذ لبنان في العربية القومية ثلتصر

 يمكن ال اآلن فلبنان . ذلك دون للبوإة امكانياتهم جميع ويبذلون يحارلون

 لمجهودقوي ويحتاج الثالثة المرحلة في بالسل هوكمريض اذ ، وضعه على يحم ان
 لبنان في فهم ، عليه قضي واال الطبيب تعاليم ومراعاة ومالحظته لعالجه

 حين ولكنهم ، لهم تبقى ما على للحفاظ الحاضر الوقت في خالفاتهم سبطوون
 ، وأشد بل بدأت ك الحالة فستعود جديد من والقوة والعتاد المال يكتنزون

 البياض ناصع مجيد ماض له وشهاب ، ماهر قائد السفينة يتولى ان اال اللهم
 الى شعباً يقود ان يستطيع جيش قائد كل هل ولكن الجيش قائد كان حينا

 هوذا وها ممكن ذلك ان لنا برهنت قد الحياة فان لنرى ? السالمة شاطى،

 اوطاتم صرح بنوا ركلم جيش رجال كلهم وسالزار وفرنكو وتيتو جال

٠ وعزم بقوة

٠٠ سىي ٠٠ عام

 كن لنا وبالنسبة العربي للعسالم بالنسبة ١٩٥٨ عام ان كله تقدم مما استنتج
 انفي انسان اي يتصور وال . الحنة البوادر بعض فيه ظهرت وان سيعاً عاماً

 ابجث فعندما . العاطفة او الخيال وراء اندفع ال واقمي ولكنني الم^شالمين من
 يكون.. ما حقيقة في التدقيق وهو واحدة زاوية من اليه انظر موضوع أي

 ان على قادرعالناً وألن فالناًقوي ألن سيكون هذا بأن السطحبة الالنظرة

 قوياً زال ال ستعمارفاال . رجعة غير الى ولى قد االستعمار وبأن ، كذا يفعل

 الحقيقة الى انظر وحينما . الهالة االمكانات من لدبه بما قوة يوم ويزدادكل
 ان مخلصاً أرجوه الذي وكل كتبت فيا محق اني اجد امكاناتنا عن الواقعة

 مرفوع والمحن المصائب هذه من يخرج ان الباسل العربي الشعب الله يوفق
. الجانب ومهاب متحداً الكرامة موفور الرأس

٥٨/١٢/٣١ في كتب
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جديد عام أل إستدي

: يقول حالي وان مذا عامي استقبل اللهم أسمك

امد فلك نشتهي ال ما وننظر نرى فال نحب ما اما الحد لك

 في فتيسر كة وبر ين عام هذا عامي من تجعل ان ابتل وهاب يا وإليك
 الحقاد،واالمطامع ذوو اءداؤك فيه دفعنا لذي الجب هذا من أنقذ ك اموري

 ، للخالص سبيالً لي اللهم فاجعل . انسانيتهم وجحدوا بك كفروا الذين من

 .الطغيان يد وبينهم بيفي فرقت الذين باحبابي شملي واجمع بالفرج وعجل
 مثلى لحرية سبيو إال لدي ما المن هي التي حريتي أهب لم بأنفي تعلم إنك اللهم

 رفع وهو . سام وهدف نبيلة غاية تحقيق الى أصبو ركنن المواطنين الئر
 مستوى ورفع المستباح الضعيف حق واسترداد . المكبلة الحرية عن النير

 فط اكن لم بأنفي تعلم انك اللهم . وازدهار تقدم من به ت يلم ما الى الوطن
 ، أر ال اخذ أجل من ثت واتما بالدي في والسلطان الجاه ذوي من مونوراً

 ار لمنصب مغنماً او لثراء كسباً البه دءوت ما وزاء من اقصد م وكذلك

 رفيع والجاه عزيز والمقام موفور المال فان والمنة المد فلك . الجاه في زادة
 ليه وادعو انشده كنت لذي وكل . اوثأر وتر لثان ذوي وليسبينيوبين

 من االعظم السواد عاتفى عن المظلمة ورفع الحق واحقاق االصالح هو

. الكادح الشعب

 ، النائية الجزيرة هذه في البغيض ال-جن هذا نزيل وأن؛ ءامان مر لقد
 وأي العامين هذين قضيت كيف اش !ال يعلم وال واحبابي وطني عن مبعد

 العهر زهرة في ما اش العامان ن هذا اقتطع لقد . فيه كنت سي، وضع
 الكثيرة المكاسب خالها خسرت قد بل أفد ولم استفد لم . هباء وبدداها

 ، امة الع ي معلومات ومعظم صحتي وهي . والجهد بالعرق سابقاً نلتها الي
 ذاكرني قوة وهما نخر وأف داداً به اعتز كنت ما أفقد بدأت وكذلك

 وال رمقاً التسد ولكنها رسائالإلي فاناتواصل اماالعائلة .وحافظتي
 سادزاً ، بسياسته ماساً يراه ما ببتر خنجره شهر٠ والرقيب . عطشاً تروي

٣٨



 حقيقة اجرل دامس ظالم في اعيش يجعلفي ي اختطرا الق الخطة ي فيغيه
 السيئة المعاملة وهذه الطوبل الفراق فهذا .وطني وألبناء لعانلي يجري ما

 بان وكاني ، انفعاآل النفسي العصاب وتزيد الشجن تثير فعالة ءوامل كلها
: مقصورته في قال حينا لساني على ينطق كان النه رحمه دريد

الشجى من بي أقتل عنودها غصة أجرضتني إلبل شجيت
البكا سبل على موقوف فالقلب تجلدي البكا عيني عن يحم ان

النوى شحط أساره ا٠ فيجنب مفتقراً ه القيت ما غكل

١٩٥٩/١/١٢ في كتب

الجزير: في االفراج لطلب العليا المحكهة عقد

 االفراج طلب )محكمة التالية البرقية منالحامي جاءتفي اليوم هذا سباح في
 المحكمة. لحضور هيالنه سانت الى سيتوجرون المحامون مارس. ١٨الى تأجلت

شريدان( . عنك نيابة الدعوى سير سيحضران شريدان وربما برون

 في وجاءني . اليوم لي وسلمت الشر من مارس ١٨ في مؤرخة البرقية كانت
 م ام ليمثلني ديسمبر ٢ ٠ في الحاكم عينه الذي ونك( )ستر لميجرا اليوم نفس

 المحكة لحضور لندن من السفر ن ينوو ال السابق في المحامرن كان اذ ، القضاة
 المحك^ة في ويقرأها تحريرياً رافعاتهم٠ بارسال ويكتفون تعقد مكان أي في

 مدة الهند في خدم بريطاني ضابط وهو )سترونك( الميجر ٤ وعني عنهم نيابة

 .منها ويعيش بها يعتني الجزيرة في مزرعة وله التةاعد الى واحيل طويلة
 قادمورن. مينالمحا الن يمثلني يعد لم بأنه اخبري الصباح هذا في زارني فحينما
 تلقيته خبر وهذا ك محامي قبل من سيأني واحداً محامياً ان اعتقد الذي وفال

 ة أل الم ان الواضح فقدال: القضية، في رأيه عن وسألته . رسمية غير بطريقة

 وهذا القضية لكسي وسيلة تكون ان يمكن نقاط هناك كانت وان غوض فيها

 . القاضي واقناع دفاعه كيفية فى وكفاءته المحامي مةدرة على مترتب كله
 ان يستطيع داهية محام اال يكسبها ال القانونية المناقشة صحيح: هذا قلت
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 ان والمنطق الحجة طريق من يرغمه حتى القاضي لب ويخلب بأاللفاظ يلعب
 اال هي وما أدنى أو قوسين قاب اصبحت الم-ألة ان إذن . لصالحه يحكم

 لنا هل ترى . الحكم يصدر وحتى هنا المحكمة تشكل حتى اسابيع بضعة
 ما وهذا النجاح في كثيراً اشك اني ؟ الجب هذا من نخرج ان في نصيب

 وال الترتيبات هذه الى اطمنن ان في يجعل وال الداخلي احساسي الي به يوحي
 ١٨الى ثم فبراير ٢٤ الى ديسمبر ٢٩في المحكمة انعقاد موءد اريخ تبديل سيا

 أقدموا الذين ان بد و: مرسومة خطة كانت نا اعتقال طبيعة ان .ثم مارس

 افهم ال انني طبعاً . قانوني اعتراض اي من يتخلصون كيف يعرفون عليها
 االموال وبذل محام تعيين على االخوان يقدم ان يمكن وال شيئاً القانون في

 القانونية. الدعوى باقامة عليهم اشار من هناك ان بد فال سدى لتذهب الطائلة
 واوضح للبحرين زيارته عن فيه ذكر جونسن ) الى كتاباً قرأت انني واذكر

 لو : قال بأن موضوءه ختم شم . علينا القبض القاء دبل وضعنا حقيقة فيه

 شرعية لعدم البريطانية الحكومة على قضية لرفع عنهم بالنيابة يتقدم من وجد
 رح-لة الكتاب وعنوان . اابريطاني القضا، ألنصفهم هيالنة سانت في سجنهم

 وهو اال العبارة تلك يكتب لم )جونسن( ان ريب وال االضطرابات الىمنطقة
 الحوادث. اتعجل ولن األيام به تأتي ما وسنرى البريطاني القضاء على مطلع

 حولي يدور بما ثققي لعدم عصابي شك اال هو عليما المسيطر التشاؤم هذا ولعل
 يتم فكيف سياسي حادن اال عنا يفرج وال سياسية قضيتنا بأرن والعتقادي

 الجزيرة هذه من مريعاً الل ينقذني ان آمله الذي وكل .. معجزة تلك ؟ ذلك

. السبيل قصد اش وعلى . الكيل طفح فقد
٥٩/٢/٢١ كتبفي

 االمتنناف قبول وعدم االفراج طنب فشل
أخرى عليا في^كمة

 وصولها وبعد مار ١ ٧ يوم صباح في ( )يوما الحربية البارجة وصلت
 للرافعة انتدب الذي المحامي وهو برارن( ) المحامي السجن الى جاءنا بساعتين
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 تال بيننا مجلسه واتخذ حمانا ان وبعد . المحامين زمالثه قبل من القضية في
 الن ، المحكمة هذه في القضية بنجاح معي التفارل احمل ال جئت انفي الواقع
 في اقامتهم طول اذ بريطانيين كانوا وارن علبهم يعتمد ال المستعمرات قضاة

 وهذا . السياسة عليهم تمليه حسبا االنحراف نحو يتجون تجعلهم المستعمرات
 اكثر ى ض ق عتيق استعماري مو القضية هذه في ليحكم به جيى، الذي القاضي

 محكمة رنيس منصب يشغل اآلن وهو المستعمرات في ءاماً عشرين من
 استنناف حين النجاح في املنا وكل ، بنيجيرا )الكوس( في العليا االستئناف

 : له فقلت . بربطانيا في قضائي مرجع اعلى وهو الملكة مجلس امام القضية
 ، الجزيرة هذه الى المجي، مشقة نفسك كبدت فلم تعتقد االمركا كان اذا

 ? هنا الى وصات حتى الباهظة والمصاريف االسفار متاعب ذنسك وجش^ت
 دفاعك تبعثوا وان الماضي في مقرراً كان كما االمر تتركوا ن ا١<| ء: وكان

 ألن صحيح غير دذا : قال )سترونك( المجر عنكم بالنيابة ويةرأه مكتوبا

 وفي جنيه مائة بريطاذيا والى من الطائرة اجرة فان باهظة ليست المصاريف
 رأينا ،ثمما جنيها ءذر اثني وهو للحكومة !زي ر مبلغاً دفعت هنا الى نةلي

 ومنذوب الحكومة ومحامي القاضي لنقل بارجة اعدت قد الحكومة ان
 صورة على اقف حتى المحكة لحضوز عثني أنيب شريدان قرر الخارجية. وزارة

 قد التي النقاط بعض من هنا الدءوى ا خسرن لو فيما نستفيد وقد يجري ما

 من يتم ما وسنرى الحوادث دق ال نحن : له قلت . االستشناف في تفيدا

 ليت ؟فال: عليها تطلعفي ان تربد اوراق لديك ل٢ف . اآلن هنا قضيتنا امر
 سالم شهادة واخرج ، هنا معي و٢ف بعضها عدا ما الثانية الحقيبة في اوا معي

 حكمة٠ في حوكمنا باننا يشد وفيها ، البحرين محاكم كتاب ئيس ر العريض
 ثم المعروفة بالمدد علينا وحكم حوكموا الذين الذ-ة احد وكنت البديع

 المحكة رئيس ارن حتى الزة عن نيابة المحكمة في متكلما كنت أنني ذكر

 الدفاع عدم هو و نعم : قالوا ? الباكر يقوله ما على آوافقون هل الباقين سأل

 ل ذل ذه ا اتعرف . ريف بلمك شادة معي ان : براون قال ثم ، المحكة تلك في
 ان تستطيتع فهل ٦قطري> وانك البحرين حكومة رعايا من لست دتهبانكشرا في
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 البحرين، حكومة رعاا قطريولستمن بانك فيه تعترف ثابتا اقرارا تكتب
 بسيطالنفيمجقوحقيقة لسبب وهذا ذلك يمكنني ال فقلت:كال وهذاسيفيدنيكنيراً؟

 رعاياحكومة من النني واعتقلت . قطر في اسرني افراد معظم كان وان بجراني

 قال العام والمدعي ، البحرين رعاياحكومة من النني وحوكمت ، البحرين
 البديع محكمة في شهادته في نفسه لمستشاروا حاكمي اغتيال أردت بانني ءني
 حكم في صدر ار الشبود من أي يقل ولم لحاكمي الوالء خنت بأنفي عني قال

 ١٩٤٨ عام منذ مجرانياً جوازاً اجل انني اليه أضفت بم قطري بأني المحكمة

 التي الرئيسية المشكلة وان . المنامة في ومولود اني مجر بأني الجراز في رموضحاً

 الى جواز دون وبقيت جوازي الحكومة سحب سببها ١٩٥٤ عام في رقعت

 جوازي لي فأرجع وجهزة فترة البالد اغار ان مني طلب حينا ١٩٥٦ عام
 سافرت أن لي سبق بانه الجواز ذلك في بلكريف كتب وقد . ب وسافرت

 يعطى وقد . قطر حكومة رعايا من كنت انني سبقى بقل ولم قعري بمواز
 كنت اذا حال كل على : ( براون ) فةال . جواز لدبه ليس الجني الجواز

 اننيأزغب إال ، لك متروك فاالمر اموضوع هذا حول رأيك تبدل ان تريد ال

 القاضي ان : قال شم . القضية هذه حول تفصيلية صورة لي تكتب ان

 بعدظهر من والندف الشانية الساعة في جلساته اولى يعقد ان ويريد مستعجل
 ولكن التاسعة الساعة في غداً لمحكمةا تبدأ ان المفروض وكان اليوم هذا

 واتنارل سي زف هيء ال سأذهب فاني ولهذا سريعاً ها ينجز ان يريد الرجل
 المحكمة الى لتنقلمك السيارة تأتي سوف و نهسك جهز ثناءاال هذه وفي الطعام

 الحنور نحن نستطيع وهل : شمالن فأله . المحكمة جلسات ستحضر ألنك
 سيحضر. الباكر ولكنالذياءرنبان لكا سمحو! اذا :سأحاولقال كذلك؟

 قبل رهناك المحكمة الى ونقلتني السيارة جاءت والنصف الثانية الساعة وفي
ه:رقلتلفقرأتها بلكريف شادة ارى ان براون من طلبت القاضي حضور

 ذكر اوآل : قلت ؟ كيف قال: ٠يا إلى منألفما كذب كلها الشبادة ان
م انه ذكر تم ، بجرانياً جوازاً واحمل مجراني غآنأ كذب وهذا قطري بأنني
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 آخر كذب وهذا إلبحرين لحاكم االستنناف طلب قدمنا باننا علم لديه يكن
 مساء في العام المدعي وجاءنا ديسمبر ٢٦ يرم صباح في االستنناف سلمنا فاننا
 علم فكيف : له وارسلت وصلت قد للحاكم رسالتكم بأن وفال نفسه اليوم

 الحاكم البحرين حكومة ومستشار االستئناف رسالة بوصول العام المدعي
 هذه مثل ان قلت ؟ الرسالة وصول شيناًمن يعلم ال الحين ذلك في الفعلي

 لدي وليس ذلك استطيع ال : قال . المحكمة في فيها يقدح ان يجب الشهادة

 المحكمة في عليها يعتمد شهادة تعتبر ريف بلك وشهادة . االمر بهذا تفويض
 يعتد ال سجين اآلن وأنت زعه ما بطالن على إلدليل لدي وليس

 هذه في د-ح يق موكلي بأن تقول ان تستطيع : قلت ، بأقوالك
 وارن ، االمر في تبدل وال تغير ال المسألة ان : قال . الشهادة
 ارن اال ، مرتكبها عليه-ا يعاقب القضاء نظر وجهة من كانت

 البريطاية للحكومة سبق انه ذكره اما : له قلت شم . يختلف الظرف هذا

 ذم وق زج الخا الى المدة الطويلي المساجين نقل في الشيسخ لطلب استجابت ان
 . الهند في )اندمن( جزيرة الى البحرين من مساجين ونقلت مراراً ذلك فعلت
 في حوكموا )اندمن( جزيرة الى نقلوا الذين المساجين ألن للحقائق تشويه فبذا

 السياسي المعتمد وكان ، محاكم البحرين لحكومة يكن لم إذ مشتركة محكمة

 عام الى ولى اال العالمية الحرب منذ البحرين في العسكري الحاكم هو البريطاني
 لحكومة شرطة توجد تكن ولم منظم سجن اي هناك يكن .ثمانهم١٩٢٧

 وحتى ١٩٢٦ عام في اداري نظام شبه تكوين في شرع بل ، البحرين
 المساجين يرسلوا ولم ؛ البحرين في الوقت ذلك في موجوداً يكن لم بلكربف

 ان ادزي ال ازا : .قالذكرتها التي الظروف تحت الخارج الى واحا.ة مرة اال
 هذه الحكومة تعطنا ولم مشتركة محكة في حوكموا قد للخارج ارساوا الذبن

 قلت . االمر هذا في شيء أي عمل استطيع ال ذلك مع ولكنني االيضاحات

 محكمة اول يحضر ان يرغب انه االولى رسالته في شريدان لي قال لقد : له

 وانت قيم-ة معلومات اعطيك انذا وها المعلومات من لدي 1ع ليستنير تعقد
 أرفض ال أط الواقع ي : !قال شيناً تفعل ان تستطيع ال انك لي تقول
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 شادة في جاء ما افند ارن استطيع وال هكذا ظرفي ولكن لي تقوله ما
 تقديم بلكريف من يطلب ان يجب كان ما انه أرى كنت وان ، بلكريف

 من وبينه بيني جرى حسما االن يعتمد الحكومة محامي ان والمصيبة ، شهادة
 : له قلت . بلكريف شهادة على الكلي االعتاد يعتمد - رحلتنا أثناء حدين

 اابحرين حاكم ان شهادته في ذكر . لك اذكرها ان اود هامة أخرى نةطة

 البحرين: في السياسي المقيم الى بعشه كتاب بواسطة الجزيرة الى نقلنا بطلب تقدم
 صحيفة فان ايضاً مختلق هذا : له قالت ، مترجمة عندا والنسخة صحيح قال

 بأن ١٩٥٧ يناير ٣٠ المؤرخ عددها في لها مقال في نشرت اكسبرس الديلي
 الحكم أو الثالنة هؤالء اعتقال في طرفاً يكون ان يرفض البحرين حاكم
 وتكاليف نفقاتم يتحمل ان مستعد غير وهو ، البالد من ابعادهم أو عليهم

 : قال . معي التي النسخة على وأطلعنه هيالنة سانت سجن في وافامتهم نقلهم
 اقوالصحف ألنه عليه اتند أن استطيع ال ولكنفي صحيحاً هذا يكون قد

 يمكنني ال لهذا بشهادتهم االدالء طلبنا الذين المسؤولين من اعترافات في يأت ولم
 فاا آخر أمر يوجد : له قلت ، صحيحاً اكسبرس الديلي ذكرته ما اعنبر ان

 االنكليزية اللغة الى وترجم العربية باللغة ان يقولون كا والمكتوب البحرين ابن
 ؟ العربي النص طلب يمكن هل اقول ان وأود . منها نسخة أعطيت الفي
 البحرين كم منحا حقيقة صادراً هذا كان إن اعرف ألنني : قلت ؟ لماذا : قال

 كيف : فال . البحرين كم1ح ختم عليه ووضع المستمشازية في مكتوب انه أم

 طويلة قصة لهذا ان قلت: ؟ عله يطلع وال البحرين حاكم باسم كناب يصدر
 االعالات به ويختم مكتبه درج في البحرين حاكم مختم يحتفض بلكريف فان

 البحرين حاكم ان إال . البحرين حاكم باسم يرسلها ان يريد التي والرسائل
 يوقع الوقت نفس وفي بختمه يمهرها منه خاصة رسالة ارسال ينوي كان اذا

 بالنص اطالب ان استطيع ال أا : قال ! سلمان االول اسمه الختم تحت بخطه

 ول اح ولعلني قوية نقطة كاذت وان الترجمة في اقدح ان استطيع وال العربي
. أمكن ان اثارتها

٣٨٦



علمرا المحكمة بدأت و

 الحكومة لمحامي ؟لكلمة .فاعطيت المحكمة وبدأت الفاضي دخل رهنا
 في آخر محام ويساعده سي( بي )كيو بدرجة لندن في المحامين أشهر من وهو

 ال بان المحكمة من فطلب الحكومة محامي وبدأ ، )براون( المستر منزلة

 البحرين حاكم عليها ووقع سلمها الني االخطار ورفة فقدان حول جدل يثار
 المستر فقام ، موجودة وغير فقدت النها ديسمبر ٢٦ في لبارجة لقومندان

 نبحث ال ان اتفقنا قد ايضاً بأننا قوله في بدأ ئم . االتفاق هذا واكد براون

 بينهم ومن الثالثة حكمتعلىهؤالء التي المحكمة تلك وشرعية والدوافع االسباب
 نقاشنا انا المحكمة هذه ناص الحن من ليس ذلك فان )براون( المستر موكل
 للحكومة رهل ، مرةلمستعا مذه في زميليه مع سجنه شرعية حول يدور

 حقها ومدى ذلك في البحرين حاكم رغبات تنفذ ان في الحق البريطانية

 تلك تملك البريطانية الحكومة بأن يؤكد اخذ ثم . االجرا» هذا في الشرعي
 صاحبة ولحكومة ممية البالد وألن . البالد في القوانين تسن النها الصالحية

 عليها ينازعها ال كلها الخليج ومنطقة بل البحرين في التامة االمتيازات الجاللة

 بين اللذين الكنابين فان . . يكن لم كله هذا ان رلنفرض : قال ثم . منازع
 حاكم عليه وقع الذي المفقو: االخطار ونص البحرين كم حا من المحكمة يدي

 لم البريطانية الحكومة ان على قاطعان دليالن البارجة لقومندان البحرين

 يملك بالد حاكم ان . دولياً يها المعترف القانونية لالجراءات طبقاً اال تتصرف

 من يلتمس بلكريف شهادة في جاء كا المنفذ وهو المنرع فهو المطلقة السلطة
 في االمن لضمان المستعمرات احدى الى النالنة هؤالء نقل البريطانية الحكومة

 النوع هذا لمثل واستجابت مراراً البريطانية الحكومة فعلت ان سبق كا البالد

 وصديقها حليفها منها يطلب عندما االن تستجيب ال فلم السابق في االلتاس من

 موكل منهم الذين النالثة المساجين هؤالء بنقل عنه العب، رفع في تساعده ان

 مضى نم ؟ االمن على خطرين البحرين حاكم يعتبرهم لذينوا )براون( المستر
 الساعة في االولى الجلسة وانتهت . عريض طريل قانوي نقاش في ذلك بعد
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 في المحكمة رعقدت الغد صباح وجا، . الغد صباح في تعقد ان على اخامسة
 في الحكومة محامي واستمر . المحكمة تلك وحضرت والنصف التاسعة الساعة
 الفي وأدلته أقواله خالل من ووجدت . الجزيرة في سجننا شرعية عن دفاعه

 ولم . آخر حساباً نحسب ان فعلينا صالحنا في ليس تجاهاال ارن بها يدلي
 او ، يجري ما خالل من عرف قد نفسه هو كان وان )لبراون( ذلك أقل

 مالحظة ل.وامتفائل غير انه لنا وقال بنا اجتمع ان منذ مسبقاً يعلمذلك كان انه
 المزيد منه يطلب وكأما الحكومة محامي انسجامالقاضيمع الحظتها الفي الثانية

 كلمات بضع اال محامينا يتكلم ولم الصباح جلسة وانتهت . االيضاحات من
 سو، من ..وهذا الغمر العباب ذلك من الضحل هذا أين ثم . يها يتأتى، وهو

 تلك لحكومةيتكلمحولزالمحاميا وال الظبر بعد جلسة ايضاً.وجاءت الحظ

 قبل البحرينمن القوانينفي سن شرعية عن ثم سجننا شرعية عن القانونية النقاط
 عنحق ثم . السياسي المقيم بها يتمتع التي القضائية السلطة عن ثم الملكة مجلس
 صالذن٦القضعةألنمنأالثخ في للنظر كة مشتر محكة تعقد أال السباسي المقيم

 المقيم أن وكيف ، بريطاني وهو بلكربف هو تشملهم أن مرةلمؤاا كادت

 أمر وقد ، عديدة مناسبات في ذلك فعل وقد اوصار*حية من لديه با السياسي

 اليوم جلمسة وانتهت . البديع محكمة صالحية ضمن بلكريف قضية تكون أن
 اليوم في وءقدت . والنصف التاسعة الساعة في صباحاً غداً تعقد ان على

 نصف بعد مرافعته الحكومة محامي وانهى والنصف التاسعة الساعة في الثالث
 ردوداً وكانت عليه ليرد ( براون ) المستر وقام . الجلسة عقد من ساعة

 بالمراجع يستعين كان بل معه واحد مرجع حتى الرجل لهذا يكن لم ، ملتوية

 له فقال ٤ القول من كل حتى ساعة ونصف ساعة وبقي الحكومة محامي من
 ! لتستريح فرصة اءطيك أن األحسن فن كثيراً تعبت انك اعتقد القاضي

 وهنا . الظهر بعد والنصف نيةالثا الساعة في تعقد أن على الجلسة ورفعت
 ان يظ^ر فيا إالوامر من لديه الرجل هذا ان لي واتضح كثيراً املي خيب

 ال سوف هنا الحم بأن مقدماً يعلم وهو الوضع مسايرة بغية معينة خطة يسلك

 الظهر بعد وضعه يكن ولم الظهر بعد المحكة وعقدت ، صالحه في يكون
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 سيصدر بانه القأضي ووعد المرافهات وانتهت . الصباح في وضعه من بأح-ن
 التاسعء الساعة في الحكم يوم وجا، . صباحاً التاسعة الساعة في الحكمغداً

 وهو الحكم حيثيسات القاضي وتال ، مارس من العثرين صباح من والنصف
 : ايضاً وقال ، الجزيرة في سجننا شرعية واثبات االفراج طلب بإلغاء يقنسي
 عاتةي على أخذت انني إال الوجوه بعض من معقدة المسألة ان من بالرغم هذا

 من انتمى وءندما ’ االفراج طلب وبطالن القضية هذه في الحكم مسؤولية
 القاضي فرفضه باالستئناف له يسمح ان ( براون ) المستر طلب الحكم تالوة
 وأرفض االستئناف قاضي وأن عليا محكمة في فيها بت قد القضة هذه ان وقال

 التي المصاريف بقاشمة الحكومة محامي تقدم ذلك عند . الطلب هذا اعطاءك

 المستر فقام جنيه ف ال آ خسة ليحوا وهي القضية هذه في الحكومة تكبدتها
 ولهذا . عنه بالنيابة نقوم ونحن عليه محكوم موكلي ان : قالو ( براون )

 : القاضي فةال . القضية هذه حول للحكومة مصاريف أي ندفع ان يمكن ال

 أجرامية قضية ي المحكومعليه ان وقال: مم التعويض طلب وابطل صحيح هذا
 جاء مباشرة المحكمة انتهاء وبعد . المحكهة وانتهت . التعويض يدفع ال

 ات : وقال . الدءوى بفشل رفيةي ليخبر السجن الى المحامي
 المحكمة هذه قبل من رفض قد كان وان االستنناف في كبيراً امالً لنا

لنسا اسل األمور وكانت . الملكة جلس الى االستءناف طلب سنقدم فاننا د ل r مور أ ت ذ و ة مجلس لى مصب ق

 لى مر : تاج في ن ال ف شن ا لى ت وافة ة ! ذ ان و الى إالمر فح-اج اآلن أما أالساف على فقت١و إلمحكمة هذه ان لو

 طلب ثم باالستشناف السماح بطلب مما وتقدمي جدميد من كله-ا االشياء صكتابة

 بفردي )براورن( المستر مع تكدت ذلك بعد بم . نيأس ال ارن منا
 فن مجد غير الستئثن!ف1 ان رون كنتم اذا انكم هو رأيي ان : له وقلت

 الضغط ليوالوا نيةلماالبر المعارضة ٠ءضا1ع٦باذ نا اصدقا مع تحارلوا ان االحسن

 للخطر سيعرضنا السجن هذا في بقاءن فان ، البحرين الى بنقلناً الخكوسة على
 شبه يرة الجز هذد في السجن وطول ، جمة متاعب نتكبد وسوف ألجسيم

 بأن اعت^د انني : ةال . والصحية والسيكولوجية العقلمية الناحية من انتحاري
 في قوية نق-اطاً ك هنا ألن االس^نناف في ستنججون وانكم سيقبل السذضاف1
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 بارن اعلم وأا اليرتها وافعالد وجود لعدم هنا أوها لم كنت وان صألحكم

 في المحامين من زمالءه بأن المه من واستنتجت . ضدا سيحكم القاضي هذا
 الشوط قاصر كان انه ثم . عنها يحيلم وال عليها يمشي خطة له رسموا قد لندن

 لما فاني لهذا . كثيراً منه متهبباً وكان الحكومة بحامي اللحاق مضار في

 شرادة في جاءت التي النقاط معظم عن له قلته ما الى يستمع لم وجدته
 انها زعموا التي االخطار ورقة موضوع في اكلمه لم ها وتفنيدي بلكريف

 قومندان الى البحرين منقبلحاكم ١٩٥٦ديسمبر ٢٦ في موقعة كانت
 من ورقة هناك ليس انه والحقيقة فقدت انها زعموا وقد ، نقلتنا التي البارجة

 تركها بل ، أساسها من القضية في نفس البحرين حاكم يجشر ولم النوع هذا

 وبياانه القاها التي البحرين حاكم خطب ففي ؛ المحض البريطاي للتصرف
 تلك الى يشر لم الهسدوء الى الخلود الشعب فيها فاشد والذي اعتقالنا بعد

 عرقلة في لعبته الذي الهيعة دور الى فقط ار٤أ وانما ، المزعومة المؤامرة
 للمحامي أعددت كنت فقد لهذا . ومشاريعرا البحرين في الحكومة اعمال

 شر-ادة عن له قلته بما يهتم ل وجدته فلما النقاط جميع حول سهبة٠ مذكرة
 تحت انه اال . فيها معه البحث وعدم المذكرة تلك تمزيق قررت بلكريف

 بانفي له وذكرت ذمي ج حقيةة عن موجزاً وصفاً له كتبت الحاح

 جاءت ثم . فيها وتعلمت ويفاءفي طفولتي منذ البحرين في عشت وقد بجراي
 رجعت فلما ، قطر نفط شركة لدى موظفاً قطر الى فبها انتقلت ظروف

 ٤ البحرين في بالنزول لي يسمح ان بلكريف رفض ١٩٣٨ البحرينعام الى
 بنزالي أمر النفط شركة مدير ارن إال - زعم < - مشاغب انفي والسبب

 الى ومكثت قطر في عملي الى ذلك بعد ورجعت . بلكريف أوامر عن رغاً
 في ومكثت ، للتجاة افريقيا شرق الى سافرت ذلك بعد ثم . ١٩٤١ عام

 احمل وكنت االوسط الشرق وبين بينرا أتنقل الحرب طوال افريقيا شرق

 من باعتباري زنجبار وفي الحليج في البريطانيين السياسيين المعتمدين من جوازاً

 وال البحرين لحكومة ال الخارج في للسفر جوازات هناك تكن ولم قطر رعايا
 طلبت ١٩٤٨ عام نهاية في رجعت حينا أنفي إال ذلكالوقت. في قطر لحكومة

 في وأمر البحرين مجاكم واتصلت بلكريف فرفض مجراني سفر جواز اعطائي
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 لفيبلكريفا الى رسالته في البحربن حاكم وأكد نباً بجرا جوازا باعطا؛ي الحال

 وقديمة معرو:ة أسرة من وانني بجراني بأني البحراني الجواز باعطاني فيها أمر
 وأمن وجوازات منشرطة الدوائر رؤسا، جيع تب ذلك ب.د شم .فيالبحرين

 بالوالدة بجراني سفر جواز فأعطيت البحرين. في مولود مجرانيوانني بأنفي ٢ومحا

 للتجنسفيالبحرين. ايشخص يعطى حينا عناسميكلعادة يعلن ولم بالتجنس وليس
 لها؟ عاماً اميناً اكون تحادالوطنيانفكيفقبلتهيعةاال ذكر 6انفيقطري لو ثم
 ذكرت ثم . المنصب هذا قطري يتولى حتى البحرين في الكفاءات ءدمت هل

 مظاهرات عدة قدت حي:ا تلميذا كنت ان منذ مني موتور بلكريف بان له
 ركز فحينا عشر السابع القرن لمية عق يمثل و القدماء ستعماريين ا ا من وهو ضده

 عالقاً االمر بقي - المدرسة من وطردني تلميذا كنت منذ مشاغب انفي ذهنه في
 واءتقلني مبتغاه وجاءتحسب االموز له تيسرت ان الى مشاغب باني ذهنه في

 . مذكرتي في ذكرت^ا التي النقاط بعض له وشرحت . الجزيرة هذه في وزجني
هيالنه القديسة ٥٩/٢/٢٢ مندنز سجن نيأس. اال منا طالباً ذلك بعد ودعنا شم

السجن في لذا الخارجية وزارة مندوب زيارة

 كان و مارس من العشرين صبأح في العلميا المحكة في الحم نص تلي ان بعد
 السائق انتظر كنت وبينا السجن الى لمنيتنة التي السيارة نحو ت٢شج ؛ الرفض

 المحكمة امام الخارجبة وزارة مندب رهو ادمز( ) لمسترا اجد بي اذا ليأتي

 المفي دائرة في ية العرب للشؤون الشالث السكرتير منصب يشغل كان وقد

 اسفه وابدى حياي ان وبعد . به سابقة معرفة ولي اً سابة البحرين في السياسي

 رفيقي لرؤبة السجن الى عي٠ يذدب ان يرغب نه : لي قال٤ الدعوى لفشل
 العربية اللغة يتكلم كان ادمز( والمستر) به فرحبت هناك ونتحدثسويا السجن

 سنوات ثالث منذ البحرين تركه بعد اآلن انه اال البحرين في كان منذ بطالقة
 في معه اتكم ان رغبت فانفي ذلك ومع العربية الكالت معظم ينسى أخذ

 في معه فتحدثت ، فيه نتحدث ما السائق يفبم ال حتى العربية باللغة السيارة

 الحكومةالبريطان^ة تصر لماذا : له وقلمت السجن الى طريقنا في ونحن السيارة
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 الى فنلجا نطيق ال ما تحملنا ثم ضدا التعسفي االجراء هذا مثل اتخاذ على

 حملة في الفشل نتيجة كله والسبب . سياسية قضيتنا ان ذعلم نناا : القضاء
 فقال: ؟المستطير الشر منهم ونلنا غيرا وعلى علمينا غضبهم جام فصبوا السويس

 وانا القاضي حكم كيف اعلم ال ولكن جانبكم في كانت القضية ان الحقيقة

 ولكن ، الموضوع في حساسة نقاط الى اشار قد محاميكم )براون( ان اعتقد

 على ( براون ) تشجعوا ان انصحكم ولهذا االعتبار بعين يأخذها لم القاضي
 لكسب قوية فرصة لديكم فمغاك المذكة مجلس في االستئناف طلب مواصلة

 زاوية من تكلمني وانت سباسية زاوية من اكنك انني : له قلت القضية.
 هذا في ارت ان استطيع ال انفي الرحمن عبد يا الواقع في : قال . قضائية

 وخارجرا بريطانيا في كثيرين اصدقاء لك ان لك اقول ولكني المونوع

 وسيلة اي هناك ان اعتقد وال السجن من وزميليك النقاذك جاهدين يسعون

 : فقال . السجن الى وصلنا ذلك بعد ثم . القانوية بالطرق اال الذقاذصكم
 بالثمالرن فهرفته . عنهما سمعت، قد كنت وان الشخصين هذين اعرف ال انا

 : فسألناه البحرين. اخبار ننحدثعن واخذا غرفتنا ذلكدخل وبعد والعليوات

 وسيار لجشي ا ان . اءرفه الذي : قال ! البحرين في شبانا من احد بقي هل

 اما قصر، في التاجر محسن وعمه دبي في التاجر علي وان الصكويت في رغيرهما
 . له سكناً دبي واختار بحرين ال بمغادرة وأمر الننط شركة من أقيل فةد ءلي

 قطر واختار عليه الشعب نقمة من وفر ضده كان الشعب ان فيقال محسن واما
 عمد وعن البحرين في نهعرفاا الذي : فقال ، فخو جاسم عن .وسألته له سكناً

 عنالكويت تكلم ثم نشاطاً. يبدي ال ولكنه البحرين في هو فقال الشيراوي

 في سعيد احمد زيارة بب٠ب وذلك ف الصح وعطلت االندية اغلقت وكيف

 : ل فقلنا العرب صوت تسمعون هل : سألنا بعدذلك ثم . ١٩٥٨ عام نهاية
 التتكلم االيام هذه انها : قال الدابق. في كانت 6بوضوح تظ^ر ال االيام هذه

 مادة هناك تجد م ربا : له قلمت ، السابق في يرم كل تتكلم كات كا عنم

 المحكمة حكم حول حديث دار ذلك بعد نم . يكون فد : .قال عنا للتكلم
 زمالئه مع مجهوداته لمواصلة ( براون ) المستر تشجعوا ان رأيي من : فقال

 فيها امعن ما واذا بجانبكم قوية ط ذق فهناك الملكة مجلس لدى لالستمئناف
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 يتصرفون للحامين متروك االمر : له قلت . كم صالح في فستكون القضاء
 ان تأكدوا : قائالً الجميع ودعا٠ً نهض ذم . الضية هذه في يشاؤون كيف
 ال ان ويجب عنكم االفراج جهدهم سيبذلون بريطانيا في لكم اصدقاء، هناك

 كن التفاؤل بل اليأس نحمل االيام من يرم أي في نكن لم نحن : قلنا تيأسوا
التوفيتى. لنا متمنياً فودعنا السجن هذا في تزاها اج التي جميعالمراحل في سبيلنا

٥٩/٣/٢٣ في كتب

)براون( ادامي رمالة

 براون السيد من رسالة استلت ١٩٥٩ يونيو شهر من الخامس اليوم صباح في
 مؤرخة لندن بلدية عضو جسورث السيد من والعانية ء ٩/٥/٩ مؤرخة ي المحا.

. مترجمة براون المحامي رسالة نص وهذه ٥٩/٤/٢٩

: كر الب! الرحن عبد عزيزي

 في االوى الخطوة بأن اخبرك ان هو الردءله هذه لك لتحريري الباعث
 قدمناعربضة لقد . جا بوشر قذ الملكة مجلس لى 1 ف الستدنا خ طلب تقديم سبيل

 سماعنامن التالة الخطوة وستكون االستئناف قبول فيها نطلب للمحكة
 تنصور انك أخشاه ما كل ان ءدمه. أو ستشناف ان قبول على موافقتها المحكمة

 لحظة علينا نفوت لم بأننا لك اؤكد ولكننفي خطوانا في متباطئين كنا بأننا
 ارجوك أن مني طلب لقد األمر. هذا النجاز قض، نتباطأ ول هباء منا تضيع

 ال وكذلك القضية موضوع ءن البحرين في ألصذقائك أو لعائلتك تكتب بأال

 القضية في يؤازر الذي ي العرب الشخص ذلك صديقك اسم ذكر بالذات اريد

 سانت في كنت لما جميعاً لكم االمر هذا اوضح أن المفروض من كن لقد
 يغطي الذي الالزم بالمال نا سيمدون بانهم اصدقاؤك لنسا اكد لقد . هيالنة

. ذويم الى الدرام ارسال ذكر عدم ارجو لهذا فستثنااال تكاليف

 تحياتي . عليها الطالءك بك اتصل سوف اخبار على اتحصل حالما
. ولرفيقك لك
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. مثرجمة التالية الرسالة برارن الى كتبت ٥٩/٦/٣٤ وفي

: براون عزيزي

 مايو ٩ المؤرخة رسالتك استلمت الشكر من بمزيد اني اعلمك ان يسرني
 تلك الستعادة ومشجعة لآلمال منعشة هذه رسالتك جاءت لقد . ١٩٥٩

 الجحف الحكم ذلك صدور قبل ما ايام طوال عشتها التي اللذيذة االحالم
. اللذيذة االحالم تلك على وقضى اآلمال كل قوض الذي

 تودون التي الخطوة هذه بأن لك أعرب ان أود للحقيقة ابرازاً انفي

 ان يجب كا جدية نظرة إليها انظر ان على ؛ط تشجعني ال لالستنناف اتخاذها
 حول نظري بوجهة عليم لجد انك . اآلمال عليها يعلق انسان أي يتصورها

 الحقيقية األسباب لك وأوضحت بل شخصياً لك ابديتها وقد القضية هذه

 ال التي عقيدتي وهي - لك قلته ة بالرغم انه اعتقالناإال وراء الكامنة
 ولو حتى المالا ءورا االنسان يعيش ان جداً المستحسن فمن - عنها اتزحزح
 تفاؤأل يزداد ان اال له سبيل ال وضعي في لشخص سيا وال ، سرابا كانت

. سبيال ذلك الى استطاع كلما ظهريا التشاؤم عنه وينبذ

 لي تتحقق ان آمال . واخرى لحظة بين السارة أخبارك أترفب فاني لذا

 صغرت مهما فرصة تترك لن انك للشك مجال هناك ليس . السابقة احالمي
 االستئناف طلب عريضة تقديم مهمة النجاز المجاود بذل سبيل في راستغللتها إال

 االداء خير عاتقك على اخذته الذي واجبك ستؤدي بأنك تامة نقة لعلى وانني

 والفوز النجاح الى المطاف نهاية في تصل ان قلي كل من مؤمال تنجزه حتى
. مبين لفوز انه هري ولع

 بانه اطمئنك ان فأود رسالتك من االخيرة الفقرة في إلبه أشرت ما أما

 اقولها ودعني ، الينا به بجت الذي ذلك نسينا فيها غادرتنا التي اللحظة في
 تبوح ان لك كان -ا م انه : لك قلته ما تكراراً ارغب وال بصراحة لك

 . جديد من رسالتك في ذكره امعانك كذلك الخطأ في وزيادة لنا ذلك بمثل
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 من الفي اآلذارن لتنبيه جداً وجيهة أسباب هناك تكون ان الطبيعي من إذ

 هذا . ذلك بعد العريضة االسنفهامات توجه ان ثملها االستصاخة دأيها
 نكن الذين أالصدقاء اولئك بأسماء نبوح لن باننا جيداً تعله ما الى باالضافة

 الله ومعاذ تجاهنا النبيل االنساني عملهم لهم ونقدر ، واحترام تقدير كل لهم
 بانه تطمئن ان أرجو لهذا . باالساءة معروفهم نقابل او افضالهم ننكر أن

 بنتيجة يتعلق فيا أما . عائلته لى رسالته في السر بذلك أباح من بيننا ليس

 نشرح ولم القضية سير حول مختهمرة نةاط بعض ذوينا الى كتبنا فاننا المحكمة
 نتيجة ننتظر اننا أهمها ألسباب ، ابضاً ذلك على نعلق ولم الحكم أسباب لهم

 نستند حتى الحم حدشيات نسخة على اآلن حتى نتحصل لم اننا ثم االسةنناف

الحينيات. في جاءت التي النقاط على

 اسهموا الذين االصدقاء ألولئك بالجيل اعترافي عن أعبر ان ارغب ختاماً

 وامتناني. تشكراني جزيل جميعاً لهم وأقدم عنا اافراج لمحاولة ومعنوياً مادياً

 لكم ويتمنيان جيدة بصحة فانهما رفيفاي أما ، هارواالزد السعادة لهم متمنياً

المخلص . يحفظك والله . والسعادة الصحة جميعاً
الباكر عبدمالرحمن

عليها وجوابي لندن بلدية عضو جسورث السيد رسالة

 مؤرخة وهي ٥٩/٦/٥ في لندن بلدية عضو جسورث السيد رسالة استلمت

: مترجمة سالةالر نص وهذا . ٥٩/٤/٢٩ في

: الباكر عبدالرحمن عزيزي

في نم( دا كنتم وصديقاك أنت انما قبل من معك اتقابل لم تعلم ك انني

سانت جزيرة الى ووصولكم محاكتكم عن نبذ بعض قرأت ارن منذ مخبلتي

ببعض اخبركم قد لسكم القصيرة زيارته اثناء في براون السيد ان بد .ال هيالنة

. جمبعاً اخبركم انه وقال رجوعه بعد لي ذكر كإ عني الشيء

ا حال الترتيبات عملت وقد القراءة مواد من المزيد ترغبون بأنكم علمت لقد
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 . البحري البريد طريق من واالنكايزية العربية باللغتين عديدة صحف لتصلكم
 انكم بلغني مما . لكم ترتيبه استطيع أمر بأي إشعاري ارجو كذلك

 خالفاً هناك ان والسبب الجزيرة حول باليارة جولة في الخروج تزاولون ال
 أرجوه ما كل و يحدث. لم االمر هذا ان و ووددت السلطات وبين بينكم نشب

 فالرجاء يكن لم واذا المسألة سويتم تكونوا ان - هذا حدث قد كان ان -
 اي الك^ابة في ترغب كنت اذا كذلك رجائي ثم — االمر بجقيقة اخباري

 ال التي البالد هذه . نفسها الجزيرة وضع حقيقة ءن موجزة صورة تعطيني ان
. جداً القليل إال عنها اعرف

 ألحربة وخصوماً ، عامة العالمية بالشؤون اهتامي أرلي انني من بالرغم

 . المحلي الحكم نظام حول يدور اهتمامي ان إال المستعمرات في الشخصية
 على تشتمل التي ( كنسنكتن ) شمال وامثل لندن بلدية مجلس في عضو انني

 يقرب ما وسكانها واألجناس لعناصر مختلف تضم منطقة وهي ( هل ك نتن )

 ورءاية التعلي بشؤون األخص على مهتم كذلك وأنا . نسمة الف ثمانين من

 لندن مدينة فيه تزورون وصديقاك انت يوم يأني وربما المحرومين االطفال
 على أطلعكم ان جدا مسروراً سأكون فاني الرغبة لكم وكانت ذلك تحةق فان

 منتظمة جيتعامورك تكون ان آمل . هنا تطبيقها نحاول التي المشاريع بعض
 لتقدي جارية الترتيبات . الوطن في عانلتك مع واتصالك بشؤونك يتعلق فيما

 االجزاءات في التعقيدات بعض من بالرغم هذا . المملكة جلس الى االستئناف
 وكل . د جدب من طبعها يعاد أن يجب والمستندات االوراق جميع ان حيث

. الطيبة بالنتيجة التفاؤل اشارككم أن االستلتاف سماع يقبل حينا أملي

جسورث رونالد : المخلص جميعاً لكم تمنياتي قبول الرجاء

: ترجمته ما ، ٥٩-٦-٢٥ في انتالي الجواب اليه وكتبت

جسوزث السيد عزيزي

 ٢٩ المؤرخة المحترمة رسالتك استدت الجزيل الشكر ومع اخ ب بسرور
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 بك االلتقساء شرف لي يكن م وان محتوياتها على واشكرك . ١٩٥٩ ابريل

 أذ . روحيا بك اتصال على دوماً كنت - يقال والحق — انني اال شخصياً

 ا——17 نؤمن التي والمغل المبادى، هذه ان . سامية وعقائد بمبادى، يدين الا

 . البشر بني سائر بين السلمي والتعايش ، المساواة ، العدالة ، الحرية : هي

 بني بين االخوية الررابط ويقوي بعض الى بعضنا يشد الذي هو المعتقد وهذا

 ريب ال نفسك اصالة مع تبلورت التي القيم وتلك هيمالمفا هذه ان . االنسان

 االنساني لذشاطك الحقيةي الباءث فكانت نفسك في متفاعلة تلقائية انهاكانت

. والحرية العدالة ضحايا ازر شد الى قادك الذي ذلك . المحض

 تلك فينا نفذت كيف وقرأت سمعت حين عميق بألم تأثرت انك شك ال

 بق-وة بريطانيون ضباط بنا اوقعها التي المشينة رالتعسفية المزرية االجراءات
 من نفذ هذا كل . علينا وحقدهم غضبهم من األوج بلغ حق بالغتين ووحشية

 يةتهمالخيالاتهاما الى باالضافة هذا . ين البحر حكومة اسم تحت متسترين قبلهم

 التي الباطلة التهم تلك حق وجه بغير جاءت والتي وبرهان دليل لكل الفاقدة
 ونتيجة . انفسهم االتهامات تلك حبكوا الذين اولئك >ق ، أحد ا٢يصدق ال

 تصدع أصايها ةد البريطانية الحكومة سمعة فان التعسفية االجراءات لهذه

 أيتقدم اجراء في الكبرى العقبة بربطانيا وتعتبر . كلبا لمنطقةا تلك في عظيم

 لتكورن عليه هي ما على األوضاع ابقاء بغية وذلك المنطقة تلك في اصالحي

 هذا يكن لم . االنكليز بجراب هناك المتسلطة الفئات وبين بينها قسمة الغنائم

 في كانت انما بل فحسب للعدالة مهزلة العنيفة االجراءات وتلك الشائن المسلك
 بريطانيا كات التي تلك االنسان قحةر مبادى، لحرت تعمدياً تأكيداً الحقيقة

 يجف لم الذي الوقت نفس ففي . عليها وقعت التي الدول احدى - نعلم كا -

 قد منها طواعية فانها الوثيقة تلك على البريطأنية الحكومة توقيع مداد فيه

 على اشفاقاً الماسيح دموع يذرفون الذين اولئك ان . التعهدات تلك نقضت

. العديدة ضحاياهم بدماء ملطخة ايديم زالت ال لالخرين المخنوقة الحرية

 ذلك ، لي مفاجأة حتى او استغراب مبعث الصحافي مؤتمرك يكن لم
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 ١٩٥٨ يونيو ١٩ رخةالمؤ اكسبرس( )الديلي صحيةة في عنه نبذاً قرأت الذي
 مندداً البريطانية الحكومة سياسة ضد ءنيفة انتقادية حملة فيه شننت والذي

 الى تنتمي النك ذلك . وشدة بعنف بنا نكل الذي التعسفي االجراء بذلك

 فمن ( جارج الماكنا ) بلد هو اذ . العالم في الديوقراطية مد٠ بجق هو بلد
 تفهمك الى باالضافة هذا . بدمك بمتزجاً الحرية حب يكرن ان اذن الطبيعي

 استنكار نحو لتدفعك جاءت مجتمعة كلها العوامل ه بذ . العليا والمثل للقيم

 المنافي االجراء ذلك ضد العملية الخطوات التخاذ واضطرتك المشين العمل ذلك
. ةضيتنا على العطف شعوز فيك وولدت لالنسانية

 المستعدرين تساند التفكير ضيقة متطرفة غالبية بريطانيا في ان من بالرغم

 يستهان ال عدد كذلك يوجد انه اا ، تبصر درن االستعماري التوسع وتؤيد
 غرار على المنفعة زاوية من بريطانيا مصالح الى ينظرون الذين المعتدلين من به

 الجامد بالتعصب ال السياسية بالمرونة يؤمنون وكذلك . التجاري التبادل

 ٠ جديدة بمعاهدات والمحميات المستعمرات اوضاع تطوير باخالص ويحاولون
 : القائل بالمبدأ يدينون لم العموم وعلى جدبدة معاهدة نحو تطور خلق ار

 في معاً يعيشوا ان البثر لبفي واسع مجال هناك اذ ( يعيش غيرك ودع عش )
 بريطانيا في الحرية عتاق كثب عن أراقس، نين منذ انفي . ووئام سالم

 وآمال لمطامح المتواصل وتأييدهم عالالف نشاطهم زائد م باهج دانماً اقرأ وكنت

 كرسوا لقد . حدميثا استقاللها نالت والتي سابقاً البريطانية ات المستعمر شعوب

 البرلمان مفي٢حقرق عن يدافعون والمحميات المنعمرات لقضايا باخالص انفسهم
 معظم وفي النشرات بواسطة واسع نطاق وعلى باسهاب قضاياهم ويشرحون

. الرئيسية الصحف

: العزيز سيدي

 فليل جزء اال هو ما ساةالمأ تلك عن قيل ما حول وسمعته قرأته ما ان
 الى لتواق وانني . بعد لمتثر التي الكثيرة الحقائق من به احتفظ لما بالنسبة

 ءن الحقيفية الصورة واعطيم بريطانيا الى آتي ان استطيع الذي اليوم ذلك
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 في حكومته قبل من ترك الذي ذلك ، ي البربطان العام الرأي ر وألنو األوضاع

 الصحيحة الحةائق ابراز العربي الخليج في يجري ما بجقيقة وجهل دامس ظالم
. المنطقة لتلك البريطانية الماية وراء

 بلغت وقد ي لعربلخليجاا على مسيطرة وبريطانيا قرون ثالئة من اكثر منذ
 رسمياً بريطانيا فدخول ، ونصف قرن من اكنر منذ التامة السيطرة في االوج

 جشم جزيرة على البريطانية القوات استولت حينما ١٦١٨ عام في كان الخليج
 تحرس وبريطايا هذا يومنا الى التاربخ ذلك ومنذ منها يينالبرتغال وطردت

 غير وها دخ أما . منازع أي ونفوذها سلطانها في ينازعا ولم الخليج وتحمي

 رالف الرحالة هو الخليج في قدمه رضع انكليزي رجل اول فكان الرسمي
 عاد ثم . هايته الى بدايته من الخلبج عبر الذي ( Ralph 1 tchs ) كاس ؤو
 برفقته وكان اليصابات الملكة عهد في ١٥٨٣ عأم في ذلك ركان ايته بس الى

 التي البرتغالية القوات قبل من اعتقلوا وقد . البريطانيين ة الرحال من ثالثة

 فكانوا الهند في )قوا( بادة الى ونةلوا . حينذاك الخليج على تسيطر كنت
 سجون احد في وحينماكنوا . ابضاً الهند في أقدامهم يضعون بريطانيين أول

 المملومات معظم في حجة واصبحوا كلها البالد اوضاع دراسة من تمكنوا )ذوا(
 بريطانيا بين تجارية صلة ديجاا هو الرئيسي فوكس هدف كان . عنا المهمة

 تاسيسنركة فكرة عليما بنيت الفي وى اال الدعامة هي رحلته وتعتبر والهند

. الثرقية الهند

 تعطيه بأن حكومته وطالب البريطانيين من احد تقدم ما اذا جرم وال

 منذ المنطقة تلك على بريطاذيا ادخلتها التي التحسينات عن مختصرة صورة ولو
 له سيكون شك وال الجواب فان . قرون ثالثة من اكثر وبعد عليها استيالئا

. ل اآلم؛ ومخيباً سيساً فعل رد

 االدارية النظم تطبيق في البريطانية الحكومة التيتنتهجا الحكم اساليب ان
 داخل حكرمة الحقيقة هي الي المنطقة تلك في سنار وراء من أر مباشرة

 من ا-حد يفوت باصرار متكررة مضاعفة رهيبة فنمانح اال هي ما ، حكومة
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 زعيمات احدى انها تعتبر لحكومة وسبة لحرةالشعوبا ينافيمبادى^ العنفالذي
 حينا لتندهش وانك . الديمقراطية في الجذور عميق شعباً وتمثل الحر العالم

 العالم في المناطق اغنى من تعتبر التي المنطقة تلك سكان ثلثي بأن لك اقول
 قبل من الجائر االرتياب ان . متأخرة بدائية حياة في يعيشون زالوا ال

 .المنطقة تلك في المتاعب لكل هوالسبب العربية بريطانيانحوالقومية
 على ها وسيطرت االوسط الثرق في نفوذها ارن من مخاوفها تبذي فبريطانيا

 التي الحقيقة أما . العربيسة القومية قبل من للزوابا مهددين العربي الخليج
 تلكالمناطق سكان عليه يعتمد الذي الحبوي سي الرني المورد فان عليما غبار ال

 ان المعقول من فهل الغرب طريق من إال بسعه الى سبيل وال النفط هو
 المشتركة لح امعا اجل من بريطسانيا مع وئام في تعيش ال العربية القومية

 وبإصرار برغبة تحن بريطانياالزالت إالاذاكانت اللم ؟ المتبادلة والمنافع
 ايامها من الخوالي في بها ظفرت التي االستعارية االنتصارات الى للعودة

 القومية كيان تعرض وإال بشدة سيقاوم االتجاه هذا ان ريب وال . الذهبية

.المنطقة تلك في للخطر كله العربية

 الشرق في االيام هذه يجري لم بالنسبة الراهنة بالحق^ئق نعترف ال لماذا اذاً

 االخص وعلى الغرب مصالح جميع يهدد الذي المحدق الخطر بأن االوسط
 انه فيه غك ال الذي العالمية للشيوعية العميق التسرب هو بريطانيا مصالح
 تساور الى الشكوك هذه من فبدالً . ايضاً العربية القومية على كبير خطر

 ويرجهارن بينهما سواء كلمة على يجتمعان ال لماذا المعنيين الطرفين ال
 تلك على ستيالءلال التوسعي مخططهم والى الشيوعيين الى القاصمة ا ضربته،

 ات عثر منذ تحقيقها الى تصبو الشبوعية كانت التي االمنية تلك كلها المنطةة

 االوسط الثسرق قيمة يقدرون كانوا طويل عهد منذ ف:لشيوء-ون . (١) السنين
تلك في نفوذهم لتثبيت يتعطشون كانوا سنين ومنذ . العربي الخليج وخصوصاً

 مكان كل في انعربي لنشعب الرنيسية القاعدة ألن موضوع ذات غير اصبحت اآلرا، هذه ( ١ )

. يعادينا من رنعادي يصادقنا من ذصادق



 ال. األس فقدوصل امااآلن .محدود فيهااالنجاح لهم لميكن التي المنطقة

 في يحضر المناسبة وبهذه العربي. الحليج باب عتبة على اوالء هم وها الخطر نةطة
 ي العرب الخليج في البارزة البريطانية الشخصيات احدى وبين بيني جرى حديث
 بربطانيا كز مر انيهدد منه يخشى يكاد الذي ايران الى الشيوعي التسرب حول

 الخطر هذا من البريطاية الحكومة موةف هو ما : فسألته كلها المنطقة في
 نظرة اليه-ا ننظر دولة أية قبل من تأني كهذه محاولة ان : فأجابني ؟ الدامم
 بكل التهديد ذلك سنقاوم حتماً اننا . لمصالحنا خطيراً تهديداً تبرها ونه جدية

 هذه يجري لما مناةض التصربح هذا ان لي يخيل . االمكانيات من لدينا ما
2 ومحير غريب شي، انه تتصور أفال . المنطقة في األيام

 القومية من بربطانيا موقف حول منها ابتدأت التي النقطة الى وألعد

 أن لها الخير من انه عينيها نصب تضع أن بريطانيا على يجب : فأفول العربية

 زماماالءور اليها وتسلم . كلها المنطقة في العربية القومية قدم تثبيت على تساعد
 بد وال للشيوعية صاغرة بريطانيسا فيه تستمسلم يوم يأتي ان من بدال . كلها

 فعليها ، المشتركة المصلحة ألجل العربية القومية مع تتعاون ان لبريطانيا

 البوارج لغة من تتخلص ان ، التعاون في صادقة ترغب كانت اذا هذد والحالة

 )ارن مثل الزمن من مر فين المثل مذرب كانت التي البالية واالفوال الحربية
 والتهديد الضغط بلغة اقتصاديةل االمتيازات الحصولعلى بامكانها بريطانيا
 ان دون االرسط الشرق في امراً ينفذ أن انسان ألي يمكن و)ا (. السياسي

 متعددة جهات من تحاول بريطانيا كانت اذا اما . ( بريطانيا موافقة ينال
 ونفوذها سلطانها استعادة بغية الخصومات وخلق الخفاء في الدسائس حبك

 امر فهذا الزمان من قرن طوال االوسط الشمرق على فرضتهما االذين السابقين
 وقتنا في القبيل هذا من خطة أية ان ريب ال . احد به يسلم أن يمكن ال

. النهاية في الخاسرة هي شك وال نيابريطا وستكون بالفشل ستبوء الراهن

 الصحف بعض ارسال ومحاولتك الزائد اهمامك على قلي كل من أشكرك

لسبلمنا سكرن أنه اعتقد منها. شي، يصلنا لم اآلن وحتى للقراءة والمجالت

 ٢٦) الم'غى الى البحرين من٤٠١



 تلك وجود ان إذ ، ءربية صحفاً متضمن غير طرد أي على بسرعة الحصول

 . . للرقابة البحرين الى الطرد ذلك ارسال السلطات على يحتم ربما بينها الصحف

. البريطانية الصحف على الحصول هو رغبتنا وكل

 بيننا ى ه ح فخال عن متسانال رسالتك في قرأت حينا دهشت لقد

 يحدث م .!إذ .. الريف الى السيارة في خروجنا حول الجزيرة سلطات وبين
 في بالخروج لنا تسمح أن هنا السلطات من طلبنا لقد ، القبيل هذا من شيء

 وفي . الماضي العام من يونيو في ذلك وكان االسبوع في مرات ثالث السيارة

 اسبوعياً السيارة في الخروج نا ولفزا بذلك لنا سمح ذفسه العام من نوفبر
 شهر ومنذ . منا برغبة الذهاب عن مارم شهر في وتوةفنا أشهر اربعة مدة

 ويتجوالن اسبوع كل مرة الريف الى يذهبان الرفيقين فان اآلن حتى ابريل

 وقتقي اقضي نيفا انا اما . سجننا من قريبة قرية الى االسبوع في مرات ثالث

 علي يعود فيا وقتي اكرس فاني ولذا المذياع الى واستمع والكتابة القراءة في
 علمت حينا سررت . هنا وضعنا على المسيطرة والملل السأم حالة وقتل بالنفع
 األخيرة كانت لقد ( هل نتنك ) مع ( كنسنكتن ) شمال منطقة تمثل بانك

 التي العنصرية الخالفات بسبب الماضي الشهر خالل مؤسفة لحوادث مسرحاً
 الغريب االتجاه هذا على سيتغلبون العقالء ان ريب وال المنطقة تلك في وقعت

 لو جدا مسروراً سأكون ، بريطانيا في يجدث ان الدهشة مبعث كان الذي

 ان السعيد الحظ لي ياذن حينا منطقتك الى معك ألذهب الفرصة لي اتيحت

 بالطبع يتوقف كله هذا ان . المتحدة المملكة الى متوجهاً الجزيرة هذه اغادر

. االستئناف في النجاح من نصيبنا مدى على

 صحيفة من نسخة ٢١و رد( مجلة)واير من نسخة ١٦ بطيه اليك ابعث
 التي المعلومات معظم وفيها محليتان الصحيفتان وهاتان رفيو( هيالنة )سانت

 وهناك سجين انني تعلم انك . لهاواحوا الجزيرة ءن عليها االطالع في ترغب
 . نوعها تكن مها معلومات يعطينا أن شخص أي على تحرم مشددة أوامر

يعتمد وال يها موثوق غير يعطونها التي والمعلومات اميون كلهم هنا والحراس
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 في ااوحيدء وهي بركانية انهاجزيرة الجزيرة ءن اعرفه الذي كل . عليها
 تون( فري ) مديتة وهي - البر لهامن نقطة اقرب وتبعد االطلسي جنوب

 آالف خمسة فعددهم الجزيرة سكن اما . ميال ١٢٧٠ مسافة افريقيا غرب في
 والصحف المجالت في تجدها المعلومات وبقية اميال خسة في عشرة والمساحة

. بطيه التي

 وشكراً المفام. بنا يطول أال آماون انفسنا، واثقون . جيدة بصحة كلنا

 لالفراجف. سبيل اليجاد تبذلونها الي !تجودات على المخلصين والصدقائك لك
 وعرفاني وامتناني ي تشكرات جزيل عن لك ألعرب الفرصة هذء ألنتهز واني

 ويمنحم يحفظم ان الله اسال . لنا القيمة المساعدات تقديم لمواصلتكم بالميل

. المطرد والنجاح السعادة

الكريم. لشخصم تشكراتهما ويقدمان الصحة تمام لم يتمنيان رفيقاي
الباكر الرحمن عبد : المخلص

٥٩/٦/٣٥كتبيف

االستنناف مماع على الملكة جلس موافقة

 قد الملكة مجلس في القفساية اللجنة ان يونيو ٢٥ مساء في لندن أذاعت

 الباكر الرحمن عبد عن االفراج طلب قضية في االستنناف سماع على وافقت
 ( الرجسترار ) ابلغ وقد ، هيالنة سانت في الثالثة البحرانيين السجناء أحد

 تاربخ يعين وسوف ذلك على وافقت قد القضائية للجنة ! بأن المذكور محامي

 من لتالية البرقية استلمت يونيو من الثالنين وفي . بعد في االستثناف سماع
شريدان. - لملكةا مجلس أمام ستعناف باال لنا سمح يونيو. ٢٩ مؤرخة شريدان

 لستمتفانال بأنفي رسالتي في بذلك علقت كا فهو الخبر هذا على ي تعلية أما

 القضائية اللجنة قبول سببه أمل من بصيص هناك كان وان لنجاح ب اً كثير

 في العليا لمحكمةا حكم على مآخذ بعض هناك تكون ربما اذ ، الثاف سماع
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 حولها القضائي الجدل وإلثارة للنقاش قابلة الملكة مجلس وجدها هيالنة سانت
 وقد االستئناف سماع الملكة مجلس قبل لما أهية ذات نقاط هناك تكن ل ولو

 اخرى ناحية ومن . ناحبة من هذا ، هيالنة سانت في العليا لمحكمة ا رفنسته

 اجلها من االستئناف يقبل ان الملكة مجلس اضطرت دوافع هناك فلعل
 مسا . هيالنة سانت في العليا الحكمة حكم ضد الصحفية الجلة الى ومرجعها

 يجبلي اءترف انني . جديد من القضية في النظر يعيدوا أرن هؤاء اضطر

 بارن رأيي على ثابتاً زلت ال انني إال القضية ذد٠ل المتعلقة القانونية بالنصوص
 ، البريطانية الخارجية وزارة في سياسية شخصية إال تحلما اول سياسية قضيتنا

 كل تنقض ان تستطيع التي وهي ، المؤامرة تلك حبكت إلتي الشخصية تلك
 ان بريطانيا ارادت اذا هذا . العفو الصدار المبررات ر وتدب أساسه من شيء

 العالم انحاء شتى في الصحفية وللحمالت البريطاني العام الرأي لنداء تصغي

 كان ومتى الخكم هو الخصم ان السابق في قلت وكإ ، عنا بالفراج بة مطال
 السجن من خرج[ امري من بيءلي ان اش في أملي وكل ؛ حكماً الخصم

 ‘ رز ت ولكنه ، التقيته واحداً سه.ا كان فلو االمرين منه أعاني الذي البغيض

. ورابع وثالث
٥٩٩/١ في كتب مندنز سجن

هيالنة سانت حكومة سكرتير مع حديثى

 احوال يتغقدان الثسرطة مدير ومعه السكرتير جاء اليوم هذا صب^حة في
 الطعام. حجرة في لعائلتي رسائل كتب I وكنت إلي جاء جولتها وبعد السجن

 ما نتيجة من ومستاء متكدر ام اي ل هذه في لعلك : لي قال السكرتير حياني فحالما
 هذا؛ سجنك: فيه دخلت يوم اول منذ ةنيفأر السرور ان : له فلت . حصل

 : قال ؟ االمر في جسد وماذا : واستياء تكدراً يزيدني حتى حدث فماذا
 فأنا ولهذا االنتخابات معركة خسر قد أنصاره أشد من وأنت لعمال حزب

 انفي الواقع : له قلت 1 ! هذا سروري ألبلغك وجئت بهزيته جداً مسرور
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 في ثم متأءدم من الكئير وفقشانهم العال الزب المؤسفة النتائج حصل اما آسفت
 ضن ا— أهم كثيرة ألسباب ذاك متوة.( كنت ولكنني . السابق البرلمان

 إليجاد الثابتة االسس ،وانعدام المادين فيكل الموجهة الشخصية وفقدان القيادة

 االنتخابات دخلوا فنذ . االنتخابات هعركة اجلها من تدخل معينة مناهج

 وبين وبينهم ،الالع نقابات وبين بينهم كثيرة نقاط على متعددة نزاعات في وهم

 منق:ل الذرية االسلحة عن النخلي مثل ، الحزب في واليسارية اليمينية الكتل
 التطور وذلك الخالفات وهذه . التاميم أساليب التغييري يطانياوحدها،ومثل ب

 كسبمعركةالنتخابات على ساعدهم الذي المحافظينهو حزب قبل ن٠ السريع

 انك والشك المعتدلة. باالشتراكية أشبه أصبح الذي ااسريعالتطوز ذلك

 بغيته فيالعالم مكان اي في أم يا بريطان في سواء الدنيا في شعب أي ان على نوافقني

 لصحية والخدمات المعيشة احوال تحسين : استة االموز هذه تحقيق الحياة في

 النقاط وكلهذه البطالة، والةضاءعلىاالقتصادي وإالءزر والتعلميم واالجماعية

 معظم ان تذس ال ثم . البريطاني الشعب ألمحافظين حكومة وفرتها قد الحيوية

 يؤت لم الذي ي اع الج التأمبم من ويخاف دية أنذر الملصكية على يحرص الثعب

 باغلبية اتت قد العوامل هذه . فك . السابت في ءذه ويشاع يقال كان كا بثمرة

 هذا يقرد حتى ماهر زبان الدفة يدير ان اال ق رب وم ، للحافظين ساحقة

 هر ما ن ا رب حكالن ان واءتذد ، القادمة دات النتخا ا في آخر انتصار الى ب الحز

 اليغير مالالع حزب نجنح ان ثم . ايدن حاقات عن عينيه اغض قد كن وان

 االحزاب عن لدي التي فالخبرة ، الجزيرة ددد في ك-جين لي بالنسبة شيناً

 يتولى حزب اي ولكن ، لحكما خارج خالفاتها في تتناحر انها البريطاية
 ادتحءالذي نفس عن كثيراً تتغير ال لدجمباتو'ددعبرلت نظرته فان الحكم

 السياسة تراد لم طبقاً اال تتغير ال الخارجية فالياسة . الحكم في سلفه ينهجه

 اصدقائي فهؤالء ، تننيذها قبل االحزاب عليها تتفق والتي لبريطانيا العليا

 غير الجزيرة هذه في سجفي ويعتبرون عفي باالفرأج اآلن ينادون الذين العال

 اخاف ثم صحيح هذا قال . السجن هذا في ابقني منهم ب يستغر ال شرعي

 - الذاخلية سينستهم لن ودءك — أالل ب ح: على آخذه ألذي ان : ئالً ق
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 في فانهم . نضجها قبل استقاللها لسابقةا مستعمرات ال اعطاء في تسمرعبم هو
 تممراتالم من لكثير الستقاللا ومنحوا ، كثيراً تسرعوا قد خكمبم آخر

 تعبت التي الديمقراطية النظم تحولت وقد . لالستقالل مستعدة غير وهي
 الى المستعمرات تلك في وتثبيتبا تدعيمها في السابقة البريطانية الحكومات

 كثير في، اذ ، صحيح القول هذا ان اعتقد ا انا : له قلت . ظالمة دكتاتورية
: له قلت ؟ فيه المغالطة وجه أين : ي ،قال المغالطات من

 تضع ان ها مستعمرات من ة -تمم, اي في قط تذكر لم بريطانيا ادأ : اوأل
 مرجعه وهذا الهند، في إال م٣الل . بالدها في جار هو كا ثابتة ديقراطية اس

 مرغةعليه، أقرته أنها ال .فيه يد يا لبريطان تكن م ول وحده الهندي الشعب الى

 حسب ومجية مستعمرة كل في طبقية نظماً تخلق كانت بربطانيا ان الحقيقة انما
 نعوتاً. طبقة كل على وتطاق طبقات لى الشعب تقسم فهي ، تراه الذي االتجاه

 بعيدة طبقية انظمة هي والمحميات المتعمرات معظم في الواقع في فاالنضمة

 والمحميات المستعمرات بعض في هناك كانت وان ، الديقراطية عن البعد كل
 القضاء يكن التي ء مما'٠ال ٦ من ذلك غير أو البرلمانات أو بالجالسالتشريعية تسمى

 حسب طبعاً هذا : فقال . لمحميةا او المستعهرة فيتلك منالحام قلم يجرة عليها

 تلك سكان انما : له قات طبقات. عدة منها تتكون التي البالد وتقاليد عادات
 أو وأسرته أمير هناك نعم السابق، في الطبة!ت معنى ما يعرفون يكونوا لم البالد

 بعضهم ينظرون ولكنهمكانوا وفقير غفي وهناك وجاعته وقبيلته رئيس

 االستعمار فجاء واحدم جنس من واحد بلد الى ينتمون انهم على بعض الى
 . جنسه بني بقية على ٥ ليميز الكاذبة العظمة يذشد من أوداج في فنفخ

 برلماني نظام يوجد ال أنه على تقري انك معناه هذا : قائالً وأضفت

 الديمقراطية فأين . فأيدتها بريطانيا جاءت، موجودة عادات هناك وان صحيح

 نيا؟بريطا في فعل لقاتة١ الصحيحة الديةراطية من هي واين ؟ عنها تتحدث التي
 ارن ، االنكايز من للكنير مراراً قوالقلته لك اضيف دءني : واستطردت

 تسمح ال نهافا اطيتها ديقر عدا ما بالدها من شيء كل بتصدير تسمح بريطانيا
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. مستعمراتها الى وخصوصاً ، الخارج الى بتصديرها

 الدكتاتوربي: بعض تؤيد وله-ذا الدكتانورية الى تميل يظبرانك : قال

! االوسط الشرق في يحكون الذين
 الشعي من زعيم هو وانما بدكتاتور ليس اليه تشير الذي هذا ان : له قلت

 زمام يتولى ان يستحق ماهر وربان حكيم قاند وهو الشعب اجل من ويعمل
. نصر الى نصر من العربي الشعب ليقود االمر

 عن اعرف ال النفي تقصده الذي الزعيم هذا في األكلث ال أنا : قال
 . الدعاية قبل من ذكر ما اكثر يكون وقد الصحف في قرأته ما إال الكثير

 سليمة ديمقراطة ازظمة فيها وانت استقلت حالما فانا ، غانا مثالً خذ ولكن
 نظاماً منها بدالً ليقيم عليها وألقضا* االنظمة تلك تقويض )ذكروما( استطاع

. البالد في المعارضة على والقضاء بالحكم ليستأئر وبجزبه به خاصاً دكتاتورياً

 ان اعرفه الذي وكل الصحف في عنه اقرأ ولم بذلك اسمع م اال : له قلت

 اكرا في عدا ما دلي مجم اشبه وكان غانا في يتدرج كان الذاتي الحكم نظام
. استقاللها غانا ومنحت حصلت التي التطورات عن بعد فيا -معت وفجاة

 باألكل تأت لم لهذا البذرة تلك بذزوا الذين هم العمال ان الحقيقة : قال

. الطيب

 نظام اي فشل ان : الموضوع هذا حول كلمة لك اقول دعنفي : له قلت
 عدم هو السبب وإنا النظام ذلك بطالن ليسمعناه ذوقواعدسليمة صحيح

 عليهم تطبيةه يراد من وين النظ!م ذلك بين ثابتة وأس قوبة بطة را إيجاد

 النظام ادخال يريد شعب أي فبل من الحقيقي االستعداد مدى بذلك واقصد

 بريطانيا في كان سواء فيه عيب ال الديقراطي فالنظام بالده في الديقراطي
 الى وآخراً اوالً يعود بريطانيا في الديقراطي النظام نجاح ولكن . غانا في ام

 اركانه توطدت ولهذا . النظام ذلك لتقبل واستعداده الشعب ذلك قابلية
 السنين. منات منذ يا بريطان في ديقراطية هزة أية تحدث ولم ةرون منذ وثبتت

 اذا وخصوصاً كلشعب في ايجأده يتعذر الديمقراطية الحاة لقبول التهيؤ فبذا
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 في يعيشورن ارباءه ثالثة زال ال غانا كشعب لثهب -- العاطفة ءن تجردذ
 نسميه وا انت الذي االتجاه هذا نحو يتجه حينا وما( )نكر فالسيد . الغابات

 يصبح الذي اليوم ذلك الى يؤهلها كي لبالده نضام خير يراه و فم دكتاتررية

. الصحيحة اطة للدية^ متفسماً فيه الشعب
 ! البرلمننن في العال اصدقائك مع تكون ان وتعلح جدلي انت : ةال

 ذلك ومع كثيرة ابواب من تدخل وجدتك ألنفي مناقشتك استطيع ال واا

. بغيض شي، الدكتاتورية ان رأبي فان
 اذفي ، طي١اد؛ةر واذت ، تنس ا ول معك واا صحيح هذا : له قلت

. الدكتاتورية من نوعاً ة الجزي هذه الى جلي أعتبر
 امربسجنك الذي مك4 ح( هو اليس منالمسؤول؟ واكن صحيح هذا : فال

 الحر العالم زعيمة انها ?' الطلمب لهذا أستجاب الذي من ولكن نعم : قلت

 في للبحث مستعذ غير تا ف عتدك قن : قال . م العال في ألديمقراطية ومهد

. علموضوا هذا

 في زراء لل رئياً وعينت عنك افرج اذا انسه أعتقد : ذلك بعد قال ثم

 لذينا خصومك من الدكتاتوزيو^ذتةم اننيج ستنمج انك فيه ريب ال فمما بالدك

 بالدي ان : له قلت . واالبعاد السجن مرارة ذقت ان بعد سيا ال ، سجنوك
 قبل من فرديا حكا تحكم فألبالد انتشريعية لالنظمة بالنسبة المهد في زالت ال

 لي مجان يوجد فال . وبريطايا م الحا . قبل من مشترك وحك( ، واسرته ائ حا
 : ق'ل .الحكومة تلك كتباًفي اكون الرن "وحتى الوزارة رناسة التولى

 ات بلعج: اؤمن ا انا : له قات . شيء كل فيه يتنير يوم يأتي لعله يذزي من
 حقيتة وافم واقعي انفي ثم لمعجزات،ا فيه تقع الذي الزمن ذلك انطوى فقد

 ذد ل٦بذ| وسأكون متأخراً يأتي فسوف الزمن ذلك جاء ما واذا . بالدي
 اسمح ان فاني كل ذلك رمع . الله لميتوفاني اذا هذا . عتيا الكبر من بلغت

 هو الحياة في هدفي ان . لي يكيد او كاد عدو اي من انتقم ان لنفسي
. والتسامح دندااال على التسامي

 ومتى الةنية امر في جد ماذا لي وقل الماالح هذه من دءني : له قلت ثم
 من سالة ر استلمت نما ا ، شي ي با رسمياً سمع ا لم : ل ق: : الستئناف ا الى يستمع
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 اربا اده فيها لي ذكر الكبير الحكومة محامي مع جاء الذي الصغير المحامي

 . به لتبلغ عليه يعتمد حتى رسمي مخبر ليس طبعاً وهذا . العاشر في ذلك يتم
 رانى : قال ? النجاح في أمل هناك هل ؟ االستسناف في رأيك ما : له قلت

 في بالمائة وخسون خسة قدرها قوية بنسبة تحتفظ زلت ال انك هو الشخصي
 ملى تةضي مفاجأة تظبر ربما ولكن اآلخر الجانب واربعونفي وخسة جانبك

 المائة كال الى والجسين الخسة لتوصل مفاجاة تظهر او كلها والخسين الخسة

 على وقدرتهم محاموك يملكها التي الحجج مدى على يتوقف وهذا . والنجاح
 فيجب ذلك ومع : فائالً اضاف ثم . جانبم الى المحكمة تلك في القضاء استمالة

 ان المنضي العام في لك ذكرت كا ولكن ايأس لن :ال له قلت . تيأس اال
 رعند عندكم فالمشكلة . المشكلة ستحل انها اعتقد ال القضائية القضية هذه

 يكون. ماذا نر قال: األمر. في بت امر على تم اتفف فاذا البحرين في المسؤولين
وصريحة. مكشوفة سياسية احاديث وبينه بيني تجري ة مر اول وهذه وذهب

٥٩/١١/٢ في كتب مندنز سجن

للجسن اجلزيرة حام زيارة

 جاءحسب وقد السجن في هيالنة سانت جزيرة حاكم الصباح هذا في زارنا
 وجت ته منجول انأنتهى وبعد .أشير ستة كل في السجن لأحوا لتفقد عادته

 كنيعرفعنالوقتالمحددلسماعاالستئناففقال:الذياعرفهانهربمايسمع اذا له-ؤاال

 تلكخحددت٠مدتطويلةوفخا هذه ه: قلتل ابريل. او مارس ار يرفبرا في االستئناف

 مرافعة ستكون وهل طويال؟ وقتاً و يست^ر االستئناف ان فهلتعتقد اشرر ثالثة
 ان للمحامين بد وال جديد من ستبحث القضية ان اعتقد الذي : ل قل اً- ايضاً

 أخذت وزباً النقاش هذا الى ستستمع والمحكمة النقاط من عندهم ما يبرزوا

 انني ته.فسأليونيو أو مايو الحكمفي وقديصدر . الحكم في لتبت اطول وقتاً لها

 المسألة : قال اً' المرة هذه سننجح اننا تعتقد هل شخصياً سؤاالً لك اوجه
 فان محاولة انها إال شي، في الخكمة من لنس مسبقاً األمر في والحكم معقدة

السجن. غادر ذلك وبعد . بذل قد فالمجيود واخ نجحت
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 في لي قال فالسكرتير . . االمر في استريب فانني شخصياً انا ي تعلية أما

 قالها كن وان ديسمبر من العانر في متسمع القضية ان الشهر هذا اوائل
 انما القضية سماع وقت يحدد م lوالحا . . شخصية بصفة ذلك تلقى بانه

 . يونيو ار مابو في يكون ربما القضية في والبت قال ثم٤ ابريل الى ها ابعدم
 ان فيه شك ال فما معقدة اها قال < والواقع القضية حول رأيه يبد لم انه شم

 العريضة ابتساماته خالل من استنتج فاني ذلك رمع ، قانونياً معقدة القضية

 وتاريخ القضية سماع تاريخ يعرف بانه يستغرب وال الوضع حقيقة يعرف انه
 فيا االمور وستتضح . صالحنا في ليس انه مقدماً ويعرف . الحكم صدور

 ، فيها يبت ان يستطيع لن القضاء وان سياسية قضيتنا بان رأيي بصحة بعد

 هذا بعد لي وليس . ية !البريط الخارجية وزارة وهي عقدها من إال يحلها وال
 تأتي لن انها تحدثني ونفسي القادمة الشهور به تأني ماذا انتظر ان إال كله

 ويبدله هذا تشاؤمي يخيب ان اسأل والن . النجاح الى اقرب والفشل يجديد

 وذوينا اوطننا الى ونعود البغيض السجن هذا من نخرج حتى وتوفيق بنجاح
. منك رحمة الله.

١٩٥٩ لعام اجالية نظرة

 عاماً اودع فانما العام لهذا مذكراني من الصفحات آخر أطوي حينا

 بل ١٩٥٨ عام من بأحسن ١٩٥٩ عام يكن ل لي فبالنسبة . عليه غيرآسف
 قصوراً فيما بنيت التي اآلمال كلتلك انمارت منه ى اول لالشبراا ففي ونحس شؤم هو

 هذا من والخالص باالفراج الل يأمر ان امل على المعسولة االماني من شاهقة
 تقضي الجزيرة في العليا بالمحكمة واذا . القضاء حكم بواسطة البغيض السجن

 الهيئة هي وها . الجزيرة في سجفي شرعية وتؤيد االفراج طلب ببطالن
 الوقت تحدد لم ولكنها تثنافاالس سماع على وافتت قد الملكة لجلس القضائية

 ينلمسؤولألنا فلتات من المندرمة القليلة االيام خالل سمعته ما ان إال . بمد
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 في سجين واا اخرى اعوام ومعناه ، القضية نجاح في امال لي يترك لم هنا
. امانته اله يأخذ لم ما الجزيرة هذه

. العائلة..

 قد عنهم ي تبعدن القي األميال من اآلالف هذه فان لعائلي بالنسبة اما

 ال سينة حالة في واا عليه يحسدون ال وضع في فهم شطرين الى واياهم شطرتني
 راالبتهال عاءالد في وايامهم ليالبهم يقضون كانت كا وحالهم . عليها احسد

 عني باالفراج يأمر وان البالء عنهم ويخذف لمصببةا هذه عنهم يرفع ان الل الى

 واما . واالسى الدموع كثرة من الةرحى االعين وتقر الشمل جمع يتم حتى
 الرقيب بدأ وقد العطش لهيب تطفى، وال جوع من تغني ال فانها رسانلهم

 أو عانشة ابني من تاتي التي وخصوصاً الريال معظم فتأتي الرقابة في يشتد

 ابعثها التي رسائلي مع الحال وكذلك واحرف قطع الى ممزقة وهي زوجتي من
 جميع يصادر اخذ إذ بالذات معياا جديدة خطة الرقيب اتخذ وكذلك . لهم

 تلك ارسال على موافقتهم بعد هذا ، عائلتي قبل من لي ترسل التي الكتب

. الجرات جميع من ءلي الحرب اعالن ومعناه الكتب
السببا فيه العليا كانت اذا يبلوني بالخطب مرحباً

٠ والوطن

 أي عليها يطرأ م الحالة ان لي يبدو فكما الوطن في للوضع بالنسبة اما

 د منجدي برزت و الهيئة على القضاء بعد جحورها من التيخرجت فالوجوه تغيير
 نشاط اي لها يكن فلم االندية اما ، العزيز الوطن في الصدارة تحتل زالت ال

 هناك يكن ولم ، البالد عن ومبعداً مشرداً زال ال الواعي والشباب ملحوظ

 نشاط هناك انسه اال اللهم . وفات مضى عهد على يبكين لندابات قصائد اال

 وقد ها يوزعون فيمناشير الشأننة االوضاع ضد شعورهم يبرزون الطلبة لبعض
 يكن ولم واخوه علي الشابان اعتقل ان بعد ، العام هذا بداية منذ اختفت

 الذي المجتمع تيار اخذهم إذ البالد عن ابعدوا للذين ملموس نشاط اي هناك
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 الثعب ان لمسوا ان بعد ، إلكناح واصلة٥ على السالمة وفضلوا فيه انصررو!
 شعب اي شأن فشأنه الشعب من االعظم دالسوا اما . النوم في الغطيط آث

 وهذا . جديد من للكفاح ويقوده امره يتولى من لديه وليس أمره على يغلب

 فيه بلغت زمن في التضحية على امرؤ يقدم ما وقل تنحيات يتصلمسب امر
 للش.ب ونبة فال هعدومة النادة دامت وما ، مبلغاً لنهوس با واالذانية االثرة
. األوان فات قد يكون وربا جديد من فيه ينذخ من يأتي حتى

لكويت؟ يف وماذا

 واالنفأس معطلة والصحف مغلقة فاألندية الكوبت في لالوضاع بالنسبة اما

 سادواالج محشوة والبطون ملوءة واالفواه والرزقوافر كثير والخير مكتومة،

 الذين رؤو- لتنفلقى و التذمرات وال لالهات مجال فال ة ءامر والبيوت مكسوة

 مةرها اى جنازتها شيعت فقد عان قضية واما . تحاداال ار بالوحدة ينادون

 يحلممون وجماعته الكري عبد ءلي فهناك العربي الجنوب واما االخير

 ! الهودة يؤملون الخالد . الني: ضفان وعلى الكنانة أرض في المنةود بالفردوس.

 محض بريطني وسداه لمته الذي االمازات اتحاد فبناك نغسه الجنوب في وأم!

ا شرأ بحح عوا اع ج لمافي و ٠ ٠ اك و ال اً واصحح:ئر ضاء ما استرجاء فى م! اال وفقد ضاء قذ شاب وهناك
ة ي مت أي في لعمالا تحاد ا يدءوه عندما يب من فنه. ، يصنع ماذا يدري

 ئج النت عليه تكون ما سنتظزا ألوافع بالمر سلم من ومنهم ، استياءه ليعان
 نضم٠ سلي كفاح وال . ا]ذجاح يؤمن حتمى منض. مسلح كفاح فال ، بعد فيا

 المرجوة الغاية تؤدي ان زد ف االذاعة ءن قلم ومها ، الصفوف يوحد حتى

. إالغليل تشفي وان

الكجير والوطن

 من ^رقة فيه أجد ال -يء عام فمو االكبر العربي الموطن بالذسبة وأما

 اكيدة رغبة من نفسي اليه تتوق ما بعض منها استشن حتى لماحة ولو مل أل ا

 عدته أعد و وجمعكدته وقدوحدسفوفه فيمكان العربي شعبنا أرى بان صادةة
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 االستعمار بقيود و^لمكبلة المبعثرة االجزاء بقية تخليص في ضربته ليضرب

 المزسف انما . الكبير العربي الوطن من السليبة االجزاء واسترجاع والصهيونية
 االذاعية فالحرب ، قومي بني بين مستمرة إلخالفات أجد التفت ايما انني المؤل

 بغداد ، دبغداو القاهرة ، العربية العواصم في أشدها على قائمة والصحفية
 والشتائم فالسباب ، وال^اهرة تونس ، عمانوال^اهرة ، وعان دمشق ، وعمان

 االشقاء بين الود تبادل من بدالً الشاغل الشغل هي اصبحت والقدح والقذف
 والصحفية االذاعية المهاترات هذه ان ولعمري . الكلمة وتوحيد الصذوف لجمع

 ألحزازات تؤجج بارود براميل إال هي وما بنا المتربص العدو إال منها يفيد ال
 هدامة معاول فانها جرم وال ، العروبة وابناء االخوة بين االحقاد نار وتشعل

 كبيرة ثغرات وتفتح اليوم عليه هي مما اكنر الصفوف تفكك الى تؤدي

 للوثبة الفرص يتحين الذي ذلك . العربي الوطن قلب الى العدو منها يتسرب
 لقوميته مخلص كل ان ريب وال ، المتنازعين االشقاء حساب على ليتوسع

 التي الفتاكة اآلفة هذه العربي الشسب يجنب ان مخلصاً ش١ يدعو ءروبته٠

 العالم في السابقة مكانته وفقدانه العربي الشعب تدهور في االسباب اول كانت
 الى وتوقاً ءاردة حيوية المتدفق الشعب يهذا وجدير ، الذهبية عصوره في

 ظهرياً الخالفات هذه يذبذ ان االمم بين السابقة مكانته لتسنم مستواه رفع
 البناء دور في فيمضي وجماءاته فئاته سانر مع سواء كلمة على يكون وان

 شك وال لعربية لقومية ان ال^ول وغنيعن . ذانبة اذ وخير ورفاهيته ه لحير
 بال ذات ليست عراقيل من يعترضها ما لوال اهدافبا تحقيق. نحو قدماً ماضية

 ولكن ، للعصر بالنسبة المطلوبة بالسرءة المضي عن الوةت بعض تؤخرها قد
 العصر هذا ان . الله باذن حليفبا والنجاح فيمسا ريب ال آتية فةنطالاال

 القاتمين الله فق يو ارن .فعسى شي، كل في المرونة يتطلب دورانه في السريع

 االوفى النصيب لهم ي<ون ارن العربية القومية راية يحملون الذين باالمر
 تمضي حتى والمؤيدين االنصار الكتساب الحقة والكفاية ، الكافية المرونة في

. المقصود الهدف نحو سيرها في القافاء
 االقتصادية ع لمشاريفا . جداً ممتازة العربية الجمهورية في االوضاع ان
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 لقومي التخطبط حسب وساق قدم على فانمة واالجماعية رالثةافية والعمرانية
 الحكمفانه عن البعثيين انفصال من بالرغم يوم عن يرماً تونقاً تزداد والوحدة

. فلةالقا سير على يؤثر لن

 وال ، الطبيعي غير لكيانه قومي حل وايجاد للوثبة يموج زال ال واالردن
 الكيان لهذا حل اليجاد - جداً قريباً يكورن ان وآمل — يوم ياتي ان بد

. المترجرج

 وقد . !لماضي العام في له حصل بعدما جراحه يواسي زال فال لبنان اما

 جدميدة متاعب لبنان يجنب ان العامين هذين طرال كرامه رشيد استطاع
 جديد من فنخرج تعود مؤقتالن النانمة الرؤوس ارن في كثيراً إشك ولكنني

 بدوالره يلعب االجني وان سيا ال الوطن ابناء بين الشقاق وبث الفتنة الثارة
. الرنان االصفر اجل من ساجدة تتعفر التي الجباه اكثر وما وفرنكه وجنيهه

؟ العراق عن وماذا

 وماجد المهداري زال وال . ١٩٥٨ عامنا في عهداه كا زال فال العراق اما
 موس فيق مفرداتجدبدة ابتكرا وةد الشعب محكمة في ويجوالن يصوالن امين

 تصوير وخير . والقيم المفاهيم في جديدة مدرسة واخرجا والشتائم السباب

 الى كتبتها رسالة من اوردها التي النبذة هذه العراق في اليوم القائم للوضع
: ته سالر على رداً اسابيع منذ اله عبد ابني

 بالقومية المحدق الخطر من ساورتك التي المخاوف تلك ابدد أن قبل

 ااتعذر في الوضع حةيةة عن موجزة صورة اعطيك ان اود . العراق في العربية
. وبعدمها الثورة قبل الشقيق

اصيل عريب شعب بالعراق : اوأل

 أرومته، في الجذور عميق اصالته في ءربي الشقيق العراق في العربي الشعب

 الشعب هذا ان إال وعدذان قحطان الى ينتسبون بك نحط، باال العر من غالبيته إذ
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 أر يعيها أر العربية القومية مبدأ كله يعتنق ال ، عروبته اصالة ن٠ بالرغم

 الواعي الشباب اال اللهم العربية. االمة اهداف نحو احساسحقيقي باي يشعر
 المخلصين من دنر وبضع الثانية العالمية الحرب منذ الحباة مسرح على برز الذي
 القومية مبدأ باعتناق منادين االوى العالمية الحرب منذ اليراع امتشقوا الذين

 على قوي تأنير لهم يكن لم ولذا االصابع على يعدون ال نفر وهم العربية
 العربية للقوميسة الدعوة لواء حمل في االوائل وكانوا به ينادون كانرا ما

 شباب اعتنقه حينما بعد فيا العرات في القومي الوعي جاء ولهذا . الشاملة
 منذ بلبانه وتغذوا معهم نبت قوياً وعياً يكن لم ألنه مبلسراً الجيل

 وبعض والصحف الكتب من تلقوه ما معظم تلقوا بل يفاعتهم

 غالبية الى رباالضافة هذا . ولبنارن سوريا في درسوا الذين الثباب
 ، والتركارن كاالكراد اخرى كثيرة قوميات توجد العراقى في العربي الشعب

 والصابسة، والزط، ، واالرمن ، وااليرانيين ان رالسري ، واالشور ، والتركيف
 زالت ا القوميات هذه وجميع ، والزنج ، ين والخضيري ، والمعدان ، والبياسر

 تلك تستطع ولم ولغة وتقاليد عادات من الكامل بكيانها محتفظة القدم منذ
 الى وتحولها بوتقتها في هذه الصغيرة القوميات بقية تصهر أن العربية الغالبة

 ان العرب استطاع حيث سوريا في حصل كا — باللسان ولو حتى — عربية
 الى االمر بلغ حتى العربية القومية بوتقة في االخرى القوميات جميع يصهروا

 العربية للقومية تعصباً اكثر اصبحوا السوريين االكراد بعض ان درجة
 القوميات تعدد ناحية من هذا . انفسهم السوريين العرب من العربية والوحدة

 الديانات . والمذاهب والمعتقدات الديانات مختلف اليها أضف ، العراق في

 ، اليهودية ، المسيحية ، االسالم : العراق في حالياً الموجودة الرئيسية
 ، الشعوبية : فهي االخرى العقائد اما ٤ اليزيدية الشيطان وعبدة ، الصابئة

 ،العربية االشتراكية ،البعثية ،العربية القومية ،الشيوعية ،االقليمية
. الكردية والقومية

الشعوبيون
 كيف وتر ويهود وارمن وايرانيين رتركان كرادا من السكان غالبية هم
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 ويضاف وغيرهم ين وخضيري وبياسر ومعدان وزط كلدان و واشوريين وسريان
 يفضلون والذين لمذهبهم المتعصبين الشيعة العرب من به يستهان ال ءدد إليهم

. سنية عربية دولة اي الى ينضمون وال الشيعية ايران لواء تحت ينضموا ان

االقليميون

 الشيعة طائهة إليبم يضاف ، اعاله المذكورة الطوائف تلك من معظمهم

 ينبةوميتهيدم واع شباب بعض عدا ، ووبرها مدرها وبدوها حضرها بأسرها
. بالشيوعية يدين ضال شباب او العربية

الشيوعيون

 منظم وحزبهم ، الثالثة الدرجة في والشعوبيين االقليميين بعد يأقون ومم
 ١٤ وليدة وليست يومها بذت ليست العراق في والشيوعية ، دقيقاً تنظيماً

 الذي إلوقت نفس في، العراق في ولدت فهي ، الناس من الكثير يعتقد <ا تموز

 وانما . ١٩٣٢ م ء أعربية ال بالوحدة علنساً فيه ينادون االحرار العرب كان
 عام منذ نكليز اال يد في هايد وضعت حبنا امرها واستفحل ساعدها اشتد

 لم الذي الوحيدم هو الحزب هذا وكان ، الشانية العالمية الحرب نهاية الى ١٩٤١
حينذاك. العراق في الحمم على المتعاقبة الحكومات قبل من بأذى يمس

العرب القوميون

 المسيحيين وبعض الة العرب من معظمهم العرب القوميين حركة أعضاء

 القومية بوتقة في انصهروا الذين هناار وبعض عربي أصل من ينحدرون الذين
اركان أما . والموصل بغداد في االكراد من جداً وقليل لكيانهم العربيةحفظاً

 في معتقال كنت حين الله عبد البني بعثتها أأفي الرسالة من فقرة اي احذف ان اشا م ( ١)

 بخواني واختالطي الكنيرة نجاري بعد ن^سسي في راسخة الفكرة هذه فعال وكانت . الجزيرة

 لنوحدة تحمساً !كثر العرب الشيعة اننا اخو وأصبح ت تغي. قذ وف الش ولكن . العراقبين

 جاءت ور٠اال فان ابني الى كتبته م! اصحح فاني ولهذا . اخرى طائفة اي من واالشتراكية

. ي العرب العرات في العربية القومية صالح في
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 باصحاب كفروا الذين الشيعة من فمعظمهم العراق في العرب القوميين حركة

. بالدين المتاجرة

البعثيون

 دكبغدا الرنيسية يم ألفالا في منتشرين مئات بضع على يزبدون ال قلة م

 منهم وقليل العرب السنة من ومعمظهم والحلة والرمادى وكركوك واملوصل
 في درسوا الذين االرمن من أفراد وبضعة ، واالكراد العرب المسحيين من

 وجود عدم بجكم العربي الشباب مع للتعاون معهم الفكرة بهذه وأتوا الخارج

. بالقوميات الزاخر الجشع ذلك مثل في أزرم يشد لهم قومي كيان

االكراد القوميون

 وكن الماضي في المستعمر غذاها قدية دعوة ودعوتهم االكراد من كلهم
 في لتسانده يشجعرا وطوراً عليه خطراً ستكون انها يجد عندما يحاربها

 نزحرا الذين اولئك وخصوصاً هؤالء بين وتغلغلت الشيوعية جاءت ثم . بقائه
 والعجيب ، الهدام المبدأ هذا يحماون بعد في ورجعوا الروسية الحدود الى
 يكون ان على االكراد تشجع انها إا بالقومية التدين الشيوعية ان األمر في

. منطق لها ليس والسياسة ! قومي كيان لهم

 منقسمون المسلين ان فنجد ، العراق في االسالمي الدين الى اآلن ولنعد
 مدلوله له بنفسه نقسام الا وهذا . وشيعة سنة طائفتين الى واضحاً انقساماً

 بين القائم التآخي ءن ممايقال هذابالرغم العراق في واالجتاعي الياسي
. االخرى من تستريب طائفة كل أن المر فالواقع الطائفتين

العراق في الحكم

 لهسا كانت وان العمانية ولةالد قبل من السنين منات منذ يحكم العراق كان
 . احياناً والموصل كبغداد التناول القريبة المدن في االسمية السلطة حينذاك

 عرب من مشايخ فكان والثغور والقرى والدساكر المدن وبقية االرياف أما

 وجود ذلك الى أضف المطلقة. اللطة ولهم يحكون الذين هم نوتركما واكراد

٢٧ الىلمففى) منالبحرين٤١٧



 الشعب ان ومعناه الدينية. الطوانف جميع من الدين رجال ومم الثالثة السلطة

 فكانت . وخطورتها ومكاذتها قيمتها لها سلطات ثالث قبل من يحكم العراقي

 قرميته وفتتت العراتي الكيان هدمت التي ى االول المعاول هي مجتمعة هذه

 المتحرر ي العرب الركب لمسايرة رجاله من ملينالعا همم وثبطت كلمته وشتتت

 كفيل الثالثة العوامل هذه عامآلواحداًمن ان شك.والالوقت ذلك في

 . افضل مستقبل الى يتطلع او الحرية الى يتوق شعب اي على يقضي ان

 حالته في الحبيب العراق يكن ولم . عليه العوامل هذه كل تألبت اذا فكيف

 سابقاً، عليه كان مما بأحسن العماني الحكم من وتخلصه االولى العالمية الحرب بعد

 تبعاً الزمن بها أتى القي التطورات وبعض والشكل امظهر فيإا اللهم

التطور. لنظام

 فعالة مساهمة العرب ساهم وقد االولى العظمى الحرب في الحلفاء انتصر

 في العرب امل وكان االوسط الشرق في االتراك على الحلفاء انتصار تعجيل في

 العربية البالد بمنح انفستم على قطعوها لتيبوعودهما سيبرون الحلفاء ان مكان كل
 بعيداً التفاؤل في وذهبوا . لها موحد كيان وايجاد واستقاللها حريتها كلها

 نصيب من االخرى الشعوب شمل ما وسيشملهم اليد متناول في حريتهم بان

 ، للشعوب الحريات واعطاء المصير تقرير في عثر االثني ونقاطه ولسن مبادى،

 باستعار ابتلي اذ ونكبة بنكسة يصاب اقطاره معظم في العربي بالشعب فاذا

 هو المستعمرون عمله شي، فأول . حساباً له يحب ولم ، به له قبل ال جديد

 وفلسطين والعراق كله الخليج لالنكليز فكان . بينهم العربية البالد تقسيم

 للحسين المقدسة البالد من جزء ورك . رلبنان سوريا وللفرنسين . واالردن

 والخليج والجنوب يحيى ليمنلالماموا سعود البن االحاء وسواحل ونجد علي ابن

 سوري وقسم الفرنسي المتعار ا جاء ثم . البريطاية الماية تحت المراء العربي

 االحتالل اما . ولبنان والعلويين ودمشق والالذقبة حلب . ايضاً دويالت الى

 البريطاني ستعمارفاال ذلك في غرابة وال جداً صارماً فهن العراق في البريطاي

 العراق فحكم . متأصلة وأفانين مختلفة الوان وذو القدم وراسخ جدا عريق
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 عليه نصب فيالعراق بقائه شرءية تثبيت من يتمكن وحتى خاص اطإر ضمن
 المخلصين والخدام لمطيعين االتباع خير من وكان هاشمية، ءربية اسرة من ملكاً

 ولم . براء منه هي التي والوطنية التقديس من هالة حوله وضعت قد كان وان
 كانوا التي االمتيازات نفس العشائر لزعاء تركوا بل بذلك االنكليز يكتف

 تما-ك في أيديهم أطلقوا ان عليها وزادوا بل العناني العهد في بها يتمتعون

 التفرقة وشجعوا ونبات وحيوان انسان من عليها ومن الشاسعة االراضي

 في ( لليقي ا ) والرديف الشرطة في باالكراد يأقون فكانوا والمذهبية العنهرية
 ، باالكراد اآلهلة االماكن في ذلك عكس ويفعلون بالعرب اآلهلة االماكن
 على االيرانيين الشيعة ويولون بالشيعة اآلهلة االماكن على السنة األكراد ويولون

 وتأجيج الفتن إثارة بغية ذلك كل ٠ الطوائف وسائر باالكراد اآلهلة االماكن

 يقفوا ولم . العراق حكم في اتمدامهم ترسخ حتى والمذهبية الطائفية االحقاد
 من ومعظمهم الشيعة غالة واغروا الطائفية الفتنة فار اذكوا بل الحد هذا عند

 سنية كانت العمانية السلطة الن ذلك . السنة من لالنتقام والهنود االيرانيين
 الطائفية خرجت السبب ويهذا العهد ذلك في مضطهدين الشيعة وكان المذهب

 قد ثورات هناك كانت .االنكليزي االحتالل إبان واسع نطاق على العراق في
 انها اال العشائر رجال من والسنة الشيعة قادها االنكليزي االحتالل ضد هبت

 ولييتمكن لالندفاعمعها االعظم السواد دفعت شخصية لمطامع ثورات كانت
 استغالل في العنان لهم وأطلقوا عماءالز اولئك يحتاجه ما كل وفروا االنكليز

 من سواء لهم المؤيدين اكبر من عليهم ثاروا ااذين هؤالء فاصبح الكادح الشعب
 فيذلك العراق فكان بغداد. في القادة كبار او الدين رجال او العشائر رجال
 والتحكم الشخصية والمطامع العديدة والنزعات امختلفة بالتيارات يموج الحين

 يذتمون الذين او ٤ نماني الع العهد في مكانة لهم كانت الذين وخصوصاً العائلي
 الرجال ببعض حينذاك العراق يرحم ان الشه وشاء . الهاشمية األرومة الى

 المستعمر مكائد الى وفطنوا وسنة شيعة من وطنهم على الغيورين من االفنضل
 بالتاج بعد فيا والحاقرم عليهم القضاء بغية وحدتهم لتفكيك يحبكها التي

 في المستعمر لمكافحة وانبروا والطائفية، التفرقة دعاة يكافحون فهوا البريطاني
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 بريطانيا ان اذ ايضاً لهم مؤاتية الظروف وكانت ، اق العر ارض من بقعة كل

 استعداد على ليسوا الهنود والجنود القوى منروكة العظمى الحرب من خرجت
 دوراً تلعب العراق في الثورات أخذت ولهذا . منهم طلب كرا للتضحية

 ، المكشوفة االستعمارية سياستهم عن التراجع الى االنكيز اضطر مما رئيسياً

 ، ظله تحت البقاء لهم يضمن شكلياً ودستورا ذاتياً حكاً العراق ومنحوا

 . اًر؟ام٠و اغراضهم كل بواسطته وينفذرن حادثة تحدث عندما به ن ويحتمو

 ودستور ( العراق ملك ووزارة العراق ملك باسم العراق االنكليز حكم

 بسه جاء الذي العراق برلمان ذلك بعد ووضعه االنكليز وضعه الذي العراق

 ، الهراق حكم على تعاةبوا الذين زراءالو رؤساء من االنكليز وعالء االنكيز
 قبضة تفع7 ولم .وغيرهم واأليبي المدفعي وجميل ، السعيد فوري رأسهم وعلى

 انت قصيرة فترات في أو ١٩٥٨ تموز ١٤ ثورة بعد اا العراق عن االنكليز

 الى—الكي عالي رشيد ووزارة ، شميالها ياسين وزارة كعهد الورود عر في

 الحكم في تدوم تكن لم كلها وهذه . الباجهجي مزاحم ووزارة الثاية

 تمكنت نها ا نحسب فال سنتين حكمت العمر يها طال واذا سنة.. من أكثر

. القصير الوقت هذا مثل في اصالحي يرناهج اي تنفيذ من

 أو سلين حكمت او كنوري عمالئهم باحد االنكليز يأتي ذلك بعد ثم

 مذل من كلر و كت ح جي٦ذ أو االيوبي أو ألمدت' جدل أو ري٠العم أرشد

 ورفيقهما ، وبابان مرجان الوهاب بعبد فأتوا األخدي العرد جاء حتى هؤالء

 فلم . براء منه العربية ومية والة عربي قومي انه يدعي الذي الجمالي فاضل

 االحتالل منذ حقيقي باستقالل يتمتع العراق ان يقال أن الحق من يكن

 مناك كان وان جيش هناك كان وان . ١٩٥٨ تموز ١٤ فجر حتى البريطاي

 حرب في العراق دخول ولعل ، االمم عصبة في عضوية رهناك حكومة

 وضع حقيقة عن صادقاً تعبيراً يعبر الوقت ذلك في حكومته وموقف فلسطين

 في حراً كان العراق أن يدعي من على المقنع الرد وفيه ، السياسي العراق

 نفوذ من االحتكارية البريطاية للثركات ما الى باالضافة هذا تصرفاته
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 وخانقين والزبير والبصرة وكركوك الموصل في النفط شركات فهناك وسلطان
 و محتكر ومناك ، بذاتها حكومة تعتبر التي البصرة في الميناء لمطة - وهناك

 قبل من ردخمرن كانوا هؤالء كل ة الكبير البريطانية الثركات من التمور
. الرئيسية المدن في وقنصلياتها بغداد في البريطانية السفارة

 العراقعثرات تحم ان )بالخاتون( تسمى التي بل( استطاعت)جرتل ولقد
 وبالساميالمند دار أر البريطانية السفارة في الثانية السكرتيرة وكانت السنين

. البريطاني

 االستعمار ربقة من يتحرر لم انالعراى القصيرة النبذة هذه بعد ترى وانت
 بعد الشعب هذا مسؤرلية نقدر ان علينا يجمب ويهذا تموز ١٤ يوم الى والتبعية

. الحقيقية حريته نال ان

االجهاعي النظام r ثالثا

 العه-د منذ السياسي العراق وضع عليه ماكن االعتبار بعين اخذنا اذا

 ان فيه شك ال فمما المظلم السيء الوضع ذلك ١٩٥٨ تموز ١٤ فجر الى العماني
 الصحية والمرافق والتعليم عي واالجت االقتصادي كالوضع االخرى المرافق

 االستع^اري العرف ميزان في اعتبر اذا اا لهم ل بكنير. أسوأ كانت والخدمات

 وتعمير االقطاعية او الحكومية البنايات بعض تزويق هو التقدم ان ومقاييسه

 تخريج هو عليمالت وان . الملكية القصور بعض وتثييد الرنيسية الشوارع
 التقدم وان . االميين من المجتمع على اخطر هم الذين المتعلمين انصاف من انواع

 الموظفين كبار من لطائفة أو الراقية للطبقة بعضااندية تأسيس هو االجداء

 من النوع فهذا ٤ الشراب على واالدمان الق،ار لعب في أوقاتهم معظم يقضون
 تخديراً واال تاخراً اال اسميه ال العراق،نا في موجود اعالهوصفته الذي النقدم

 اى وانه . واحسن واجدى انفع هو ما الى التطلع وعدم حصل بما للقبول
 متأخر العالية وكلياته العديدة منمدارسه بالرغم العراق ان اقول ان المؤسف

 انه حين في ٠ بضفتيه االردن وحتى ،ومصر ولبنان لسوريا بالنبة التعليم في
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 سع. الوا لتراثه بالنسبة وهصر ا مزسوري كش ا التعليمي مستواه يبلغ ان يجب كان

 يوجد فةط اتنتتاع. درن منها شي، أي مناك يوجد فال الجهاعدة ؛ الناحية اما

 غير ام ءربية كانت وسواء .. الكبيرة االسر فهناك ! الطبقات بين فوارق

 هؤالء من كبير اراد واذا ! كية التر اللغة اال بينها فيما تتكلم ال فانها عربية

 الموظفين طبقة النانية الطبقة وتوجد ؛ )عربي( له قال بأحد يستهزى، ان
 الطبقة يليها ذلك وبعد . االولى الطبقة بعد وتأتي وتجبراً تكبراً اشد وهؤالء،

 الذين والمزارعين منالعال الشب من االعظم السواد وهم ،المعذبة الكادحة

 الذي زلماد اع بسبمب الشيوعية بذور لتقبل القوية القالية فيبا تربتمم كانت
 .الجبابرة والحكام وكبارالمالك واالقطاعيين الرأسماليينكبار من يعانونه

 االرض يملك العشيرة فشيخ العشائر حكم فمناك االرياف في اما المدن في هذا
 يقال بل جريد الف أو دونم الف يملك ال فالن : اليقال فمئال عليها ومن

االرض! يفلحون زلم لف خيالوخسين الف آ عشرة امرته تحت العشيرة شيخ

 تموز. ١٤ ثورة قبل العراق في موجودة <انت الني االجتماءية االنظمة هي هذه
 انكليزية أجنبية احتكارية شركات بيد التجارة فكانت االقتصادية الناحية أما

 والزراعة ، العرب من وقليل ويرودوارمن ونرويجة وسويسرية وهولندية
 التركية األسر ساءرؤ من الكبار االقطاعيين وبعض العشائر شيوخ بيد

. العربية الكردية

 راغالل بقيود مكبال كان العراق ان هي واحدة بنتيجة كله منهذا نخرج

 واستغالل رغااته اهدافه لتنفيذ المستعمر استعملهم ابنائه من حفنة سطة بوا

 من لميتمكن الذييرزحتحته السيء الوضع ذلك جراء من وانه وخيراته موارده
 مظداً عينه مامأ يراه الذي لمستقبله يرسم فكيف ، به حل ما نفسه انقاذ

 قعقعة اال هي فما والصحف االحزاب كثرة وجود من تسمعه ما واما ؟ قاتماً

 من نفر بضعة إال لرم ال طحن لها وليس وجعجعة طنين لها ضخمة لعناوين
 قله ء وهؤال العراق خدمة في الجليلة واعمالهم الموزون رأيهم لهم الذين الخلصين

. بالشواذ تةاس ال واالمور

٤٢٢



العربية القومية الخطرعلى

 خطر في العربية القومية ان فيها تقول التي كلتك على الرد الى اآلن ارجع

 فيسيرها ماضية العربية القومية ان بني يا فاعلم . العراق حكام انحراف بسبب

 الخثيث سيرها في زالت وال . ابنائا من المخلصون لها رسمها التي الخطة حسب

 لمستقبل العريضة الخطوط لنفسا تخط سبيلها في ماضية الصحيح اتجاهها وفي

 نقول ان لنا وليس جمعاء ولالنسانية لها والخير واالزدهار التقدم نحو افضل
 ق عرا ال امر يتولون الذين ألن العربية القومية عن انحرفوا قد العراق حكام ان

 على نحم ان يمكن وال الرجود الى فجأة خرجوا . شيئاً عنهم نعلم ال اليوم

 مسرح عن بعيدون ونراهاونحن ويراها ربا هغوات او ه:وة لمجرد المرء اعمال

 نزعات عدة الى للعراق السابق تقسيمي في لك ذكرت كما شم . خظأ الحوادث

 منالقوميين كلهم تموز ١٤ بثورة قاموا الذين هؤالء بأن اننحكم نستطيع كيف

 والعمر والركابي شذشل كصديق اعرفهم من فيهم ان صحيح ، العرب

 قاموا الذين الجيش رجال يهم جاء ةسدم وزراء هؤالء ولكن وجومرد
 رجال رأوا حين الكثيرون فيه وقع الذي الخطا نفس كان لقد . باالنقالب

 فأخذرا الماضي العهس رجال بعض قربوا االولى ايامبم اان مصر في الجيش

 ذلك بعد واتضح المسلمين االخوان من او الوطفي الحزب من بأنهه يتخرصون

 اآلن يحدث ما ان .مم البالية االحزاب تلك اهداف كل فوت اهدافاً لهم ان
 وسجن شنشل صديق فاخراج حدونه من بد وال طبيعي أمر هو العراق في

 ي والركب والعمر ، كبه مهدي إبعاد و ، عالي ورشيد عارف السالم عبد

 ان او . الشيوعية نحو اتجه العراق ان يعني ال البعثيين او القوميين من وغيرمم

 االموز منأخطر السريع الحكم فهذا العراق في نهائياً قضيعليه! قد العربية القومية

 ظواهر على فيلحكم وتروياً لألمور تدبراً يكوناكنر ان منه للشبابالذييتطلب

 يستغربما ا قللعراعفياباالوضا ملم ولهذافكلشخص ب،٠ثةماللتئبت*نصغ اح

 يستةر حتى طويل وقت الى ويحتاج ثورته في يزال ال وانه سيا ال ليوم يحدثفيه

 سابقة زسالة في لك ذكرت٢ فمو بي العر الركب الى فسيعودحتا استةر ما واذا

٤٢٣



 اخرى نقطة وهناك . الوقت به طال مم،ا حظيرته الى وسيعود ضال قطيع
 في تقرأ ما بعض يخدعك ال كي الطريق معالم لك رضح ال معك ابجثها ان اود

 هو والعكس فيه مبالغ يقال ما فان ، العراق في القومي الوءي عن الصحف

 العديدةقومياته من بالرغم صميم عربي لك ذكرت كا العراق ان نعم . الصحيح

 نحو واكراده بعرب العراتي الشعب الى استفتاء وجهت او ولكنك االخرى

 فلن ؛ ومصر سوريا في ستفتاء ال تم كا اخرى عربية دولة اي مع الوحدة

 قلة اال تجد لن - ذم — اقول( بما مؤمن وانا لك واقولها لألسف )ويا — تجد

 والبعثيين العرب القوميين من علمين المت طبقة هم وهؤالء الوحدة تؤيذ ضيلة

 يحبذون ال قاطبة الشيعة ان نجد االسباب مجث اردن فاذا . المثقفين وبعض

 يكونرا ل لهذا ايران مع اتحاد شبه يفضلون منهم المغالين ان بل الوحدة

 مدة منذ منم سمعت وقد اطرافه من طرفاً إيران تكون حلمف اي يعارضون

 الى ادى ولو ذلك وسيقارمون العراق مع سورا وحدة يحاربون انهم طويلة

 وانهم سنة البالد في الغالبية تكون ان لتخوفهم ذلك كل . الدماء اراقة

 لكن و . رجعية رية نض وهذه حفوقمم وستهذر اقلية سيصبحون حينذاك

 نفر عدا االيرانيين او العرب الشعة من يها يؤمنون ٨٩٥ ان االمر في الغريب

 نوعها كان ب الوحدمة يحبذون الذين القلة وهم ذكرت كا المثقف الشباب من

 يؤمن فالذي العرب من السنة الى لنأت شم . العامة الوحدة او ءربي بلد اي مع

 واراب المثقفين من الواعية والطبقة ااتدن طبقة هم الوحدة بفكرة منهم

 كيان، للعراق يكون بان اال يؤمنون ال اقليميون فهم ءداهم ما اما الصحف

 اسمى يؤدي ان االنفرادي الكيان بذلك ويستطيع الخاص وطابعه المستقل

 أقول أن تريدني اظنك وال . يقولون غ واالسالمية العربية للشعوب خدمة

 على البريطاي االستعمار يفضلون الذين من وغيرهم العشائر زعماء رأي عن لك

. ذخر عربي بلد اي مع العراق وحدة ءن فضالً للعراق والحرية االستقالل

 تتحفز التي االخرى القوميات برأي بالك زد الوحدة في العرب رأي هذا

 أال انبهك ان اود ? والبركات كاالكراد واالستقالل باالنفصال المطالبة داغاً

٤٢٤



 اسجله الذي انا . في طرأت فكرة او .. اعتباط اليك اكتبه الذي ان تعتقد

 بالقوتجه عهد حدبث لست بفي يا انني . فكرة مجرد وليس واقعي أمر هو
 الحين ذلك منذ لي مبدأ واتخذتها ١٩٣٠ عام منذ اطوارها تلبعت وقد العرببة

 انها ويقولون آرائي عن احدثهم حينا بي يهزؤون زمالئي من الكثير وكان
 المورية قيام في آمالي حقق ان لش والمد ! المجانين بعض مخيلة في احالم

 حتما ذلك وسيتم ملةالشا العربية للوحدة نواة شك وال هي القي حدةلمتا العربية
 هذا وليس المقدسة الوحدة هذه سبيل تعترض التي والعقبات العوامل كل رغم
. ببعيد اليوم

القاهرة ضيعتها . ٠ فرصة

 في العراق ضم في المتحسدة العربية للجمرورية مؤاتية الفرصة كانت لقد
 لألسف. ويا تغتم لم الذهبية لفرصة تلك تموزولكن ١٤ رة من االولى االيام

 السائد والرأي بالثورة لمين الق^ اتجاهات هي ما يعلبون ال العراق في الناس كان

 معظم ان ويكفي . ومدر سوريا مع الوحدة الى دعوة انها الناس جميسع عند
 المؤمنون وقراه العراق مدن جميع في العام لرأيوا العامة والجالت الصحف

 الناصر عبد جمال الرنيس صور يعلةون كانوا يها المؤمنين ير وء الوحدة ه كر بغ

 لجمال بالنبة ثانويين الثورة قادة واصبح ، الناصر عبد لمال الهتافات وكنت
 لعبدالكريم امكن لما الحين ذلك في الوحدة تمت فلو ، للثورة االولى االيام في

 الشعي واالتجاه الشعي التيار كان اذ ؛ تنفيذها دون يحولوا ان وزمرته قاسم

 العهد على الساحق االنتصار بعد امرهم من ذهول في الناس وكن ، منهم اقوى
 يكاد ال هدو، في بعده العزاق اصبح والذي وليلة يوم في قوضوه الذي السابق

 واالعوانلذلكلعبد األنصار اشد كانوا الذين ارلئك حتى اذ ،العقل يتصوره

 يستطيعوا م ، له لينالموا الجيش ضباط من وكنير واالقطاع العشائر رجال من

 الثورة وزاء وامكانياتها المتحدة العربية الجورية ان منهم ظناً ٠دب اي عل
 األول اليوم مساء في الناصر عبد الرئيس بيان العالم سمع ان بعد سب وال

 انضام اءالن وضحاها عشية بين متوة.ين مكان كل في الناس وكان ، للثورة

٤٢٥



 سياسية اعتبارات هناك تكون قسد . المتحدة العربية الجمرورية الى اق العر
 التي الوحدة رغبة تنفيذ على العربية المهورية زعماء اقدام دون حالت خطيرة

 في االمريكية القوات نزول ولعل . حبنذاك العراقي الشعب بها ينادي ان

 دعت التي الرنيسية االسباب اولى هي االردن في البريطانية والقوات لبنان

 االضافة هذا ، الموقف ينجلي رينا التريث الى المتحدة العربية الجمهورية زعماء

 الى ادى بل ، مرضية بنتيجة يأت لم مخروشيف جال الرئيس تاع اج ان الى

 الحزب ان مسبقاً يعلم اذ العربية الجمورية مع العراق بوحدة ارتياحه عدم

 يتولى ان كهذه مانعة حالة في ويمكنه دقيقاً تنظيما منظم العراق في الثيوعي
 وربما نشاطه ولةمزا من سيمنع الوحدة تتم حينا ولكن العراق في االمور زمام

 تقوم فلر:ما اسرائيل من الخوف وهو واامر االدهى هناك ثم . عليه يقضى

 القوى تؤازرها مصر او سوريا على مفاجى يجوم االستعمارية القوى بايعاز
 هذه كل . حسين الملك عم البناء تثأر ان تريد التي ردن اال وقوات الغربية

 مع ولكن . الوحدة اخرت التي االسباب بين من تكون ان جانز قوية عوامل
 تم الذي االتفاق فان تغتفر ارن يمكن ال اخطاء وقعت فقد ذلك

 عارف السالم وعبد الناصر عبد جمال الرئيس بين دمشق في الثامن اليوم في

 تسارع ألن الوةت ذلك في يكفي كان ،جومرد الوهاب وعبد شنشل وصديق

 من العراق وتدخل واللحظة التو في االتشاق ذلك تنفيذ في العربية الجمورية
 واعوانه الكريم عبد يقرره ما وتنتظر ورق على حبراً توقع ان ال الواسع بابه

 االتفاقية تنفيذ في حاالً بوشر أن اش قدر فلو ءشراً وتؤخر رآل وتقدم

 والمصالح الدوائر جميع في وتغلغاوا ون والمصري السوريون الخبراء العراق ودخل

 الرأي وغذوا الرئيسية المدن في الوزارت وجميع والشرطة الجيش ومرافق

 إذ — لهم مؤاتية الفرصة لكانت — واالذاعة الصحف بواسطة بالدعاية العام

 لعدم !الذاعة نولي بامكانهم وكان ءارف السالم عبد بيد كانت السلطات جميع

 ترسل ان ال ، السعيد نوري زمرة اعتقال بعد العراق في عينلمذيا وجود

من وهم القاهرة من واآلخر دهشق من واحد اثنين مذيعين العربية الجهورية

٢٦



 في الحبراء الحين ذلك في العراق يصل أن المفروض وكن . الشانية الدرجة

 الى التسرب من الشيوعية ءلى الطريق سد يستطيعون الذين من المرافق شتى
 جاءت السبب ولهذا تم قد القبيل هذا من شيء كان لو حبذا وط العراق

. عكسية نج النتا

. ٠ زعامة طالب . . قاسم

 ليس قاسم الكريم عبد أن وهي لك اقولهسا ان أود واحدة كدة بقيت

 عبد لضعف له مناسبة الفرصة ان وجد وفد زعامة طالب هو وانما شيوعياً
 الشخص هذا ؛الكريمقاسم عبد نوايا يدرس لم حسننيته من الذي عارف السالم

 من جماعة وراءه ان ويظهر فيكلشي، لقيادةمركز ت-نم الى الذييتوق
 وعدم . كيانه على العراق ابقاء وهي عقيدته بنفس يؤمنون الذين الضباط
 الذين هم الضباط وهؤالء بي ع بلد أي مع اتحاد او وحدة أي الى انضامه
 ال اسماء فهذه وغيره السيادة مجلس أما . العراق سياسة قاسم مع يديرون

 بد فال مستفال العراق إبقاء الى يهدف قاسم الكريم عبد فشخص . لها مسمى
 يؤمنورن ال الذين من الشيوعيين تأييد يكتسب ان األحداث هذه أزاء له

 يمسك ارن يوم سنة أو شهور بعد سمع I حينا استغرب ال ولكني . بالوحدة

 ال فانفي وكذلك الشيوعيين بتصفية يبدأ ان ، اقى العر في اامر زمام بقبضته
 منبراً الشعب محكة تكون ان الى امين وماجد المهداوي سيدعم بانه أقر

 هذين يعفي يوم يأتي ان من بد فال ، العراق في السافرة للشيوعية دعائي,(
 الحزب يستغل <ا يستغلهما وانه شيوعيان بأنها يعلم النه منصبهما من الشخصين
 .والشكانامر يتملهكل حتى للوحدة المناوئة االخرى احزاب وال الشيوعي

 الشيوعيين جماح يكبح ان قاسم استطاع فان بالحظ مرهونة لها اآلن المسألة

 وسيكورن عليه مقضي فانه ا وإل امرهم يستفحل ان قبل عليهم ويقضي
. ضحاياهم أول هو

على العرب كلمة يجمع ان اسال وائ . لك إذكره أن لي ءن ما هذا

٤٢٧



 كاملة ألحياة في رسالتهم ليؤدوا كلمتمم ويجمع ويوحسدصفوفهم السواء
. « منقوصة غير

 بنفس اعتقد زلت وال عبدالله ابني الى بها بعثت الي رسالتي هذه كانت
. مكان كل في العربي للشعب بالخير تأتي األيام ولعل كتبت ما حول الرأي

٥٩- ١٢-٣١ في كتب — هيالنة ماذث مندنز سجن

٤٢٨



المجي ثتا1
١٩٦٠

 الستين عام استقبل فيك أملي كل ووضعت اليك أوكلت من يا اللهم باسمك

 والحالص القريب الفرج في مؤمالً عبادك ولسانر لي عام خير يكون ان راجياً
 احبابي برؤية عيني الكحل الحبيب الوطن الى والعودة البغيض السجن هذا من

.ومواطني واعزائي

قريب فرج وراءه يكون فيه الذيأمسيت الكرب عسى

 احباط محاولين ويدسرن ويدبرون يكيدمون زالوا ال اعداءك ارن اللهم

 . البريطاني القضاء بواسطة السجن هذا من لتخليصنا االحرار من نفر مسعى
 لصالحنا القضية كسب في عليهم وانصرنا نحورهم في الكاندين كيد اللهم فاجعل

 واهانات مضايقات من ن األمرب منهم أعاني فاني تمكنوا مما اكنر تمكنهم وال

 عظيماًمنالصبروقوة حظا أوتي من اال عليه يصبر وال له مثيل ال نفسي وعذاب
 أصناف أتحمل ان فمكنتني بافضالك حبوتني بان الهي يا ألحمدك واني االحبال.

 على وتثبتني جناني وتعزز ايماني تقوي أن اليك مبتهال وجليلة صغيرة األذى

. صبور جاد بقلب منمصائب الحياة تمطره ما سأتحمل فاني ريب وال الحق

تنوب حين الدهر نائبات على نفسه يوطن ال فيمن خ-ير وال

٦٠-١-١ في كتب

٤٢٩



االستنناف مماع

 ١٩٦٠ يناير ٢٥ مؤرخة شريدان المحامي من التالية البرقية وصلتفي يناير ٢٧في

شريدان مارس٤١٦٤ ١٥٤ ١٤في سيكون النهائي االستنناف سماع

 من باسمه مرسلة ورقة الشرطة مدير لي بعث الثمر هذا من الخامس وفي
 الباكر الرحمن عبد اشعار الرجاء . الخبر هذا وفيها الحكومة سكرتير قبل
 سماع يتم ان الترتيبات عمل قد الملكة لجلس القضائية للجلسة المسجل بأن

 حوالي او مارس ١٤ في الجزيرة وحاكم الباكر الرحمن عبد بين المتعلقة القضية
 خالل في النتيجة وسأسمع تنتهي ان وشك على القضية ان فمعناه . التاريخ هذا

 ان هنا الوضع سير من االحظه وكا مناسبات فيعدة ذكرت وكا القادم الشهر

. اعلم واش صالحنا في ليست القضية

٦٠/٢/٨ في كتب مندنز سجن

القضية سماع انتهاء

 ستئناف ا ال سماع خبر مرتين لندن اذاعت الشهر منهذا عثر الثامن مساء في
 جرت وقد معةدة كانت القضية بأن القضاني مراسلها لسان على وذكرت
 يؤجلوا ان الثالثة القضاة دعا مما الجانبين لكال المحامين بين حادة مناقشات

 الثالث وفي . اكز او اسابيع ستة الى يطول قد آخر أمد الى الحكم في البت

 مارس ٢٢ في مؤرخة شريدان من التالية البرقية جاءتني ر الثه منهذا والعثرين
 شريدان( بعد. فيا الحم مارسصدور ١٧االستئناففي سماع )انتهى . ١٩٦٠

 السكرتير لي ذكرها التي النسبة ان اذ تعليق الى يحتاج ال الخبر ان نظري وفي
 الحكومة جانب في االرجح على ستكرن ١٩٥٩ عام في معي مقابلته آخر في

. أعلم واش

٦٠٣/٢٧ في كتب سجنمندنز

٤٣٠



جسورث من رسالة

 لم وق ١٩٦٠ ابريل ٩ مؤرخة جسورث من رسالة استلمت ٦١/٥/٢٦ في
 في تسمع سوف القضية ان والواقع ابريل في القضية سماع عن شيئاً فيها ذكر

ث.لةجسوررسا نص بالعربية.وهذا لندن ذكرتاذاعة حسبا االيام مذه خالل

الباكر: عزيزيعبدالرحمن

 القضائية اللجنة منهم تكونت الذين الثالثة القضاة بأن محاموك علم لقد
 جديد من برمتها القضية سماع باعادة قراراً اتخذوا قد االفراج طلب لساع

 تفهم الى تحتاج ومعقدة مربكة لهة٠ قانونية نقاط بعض وجود بسبب وذلك
 أمر وهذا . ثالثة ال قضاة خمسة بواسطة السماع سيكون المرة وهذه . اكثر

 أجاللحقيقة من . طويل عهد منذ منيله يحدث لم انه المؤكد ومن اعتيادي غير

 نوقشت وقد قوية قضية تملكون فانكم االمور تكن مها انه أقول ان أود

 في اما سيكون جديد من القضية سماع فان بلغت 6و . وتفهم يجدارة قانونياً
 وزارة الى استفهامات بعض وجبوا قد االول القضاة ان إذ ؛ أبريل ٢٧ أو ٢٦

. قضائياً معقدة يعتبرونها التي المسائل بعض حول الخارجية

 ذلك ومرجع مساجين زلتم ال ورفيقيك انك القالمة فالحقيقة هذا كل رغم
 القضة فان المشكلة هذد الى االضافة ه-ذا ، القضائية االجراءات تأخر الى

 حينا جسبمة اضافية مصاريف تكلف وسوف باهظة مصاريف كبدت قد
 يبدو وكا الظاهر في . ايام أربعة لمدة جديذ من برمتها القضية مناقشة تعاد

 وكثيرة مربكة قانونية نقاطاً هناك ولكن صالحكم في القضية فان للعيان
 تم- اذا فيها الحاسمة بالنتائج التنبؤ المرء على يتعذر مما القضية، هذه في النعقيد

 ومن التاج قبل من تدفع سوف المصاريف ردع فان القضية كسبم — نؤمل كا
سانتهيالنة. في الخاطى، سجنكم بسبب تعويضات سوفتنالون بأنكم به المسلم

 جريدة في المنشور القضائي التقرير مع رسالتي استلت تكون ان اتوقع
. تحياتي . اخبارك اسمع أن اتوقع اني لالستئناف جلسة أول حول التايمس

جورث : المخلص

٤٣١



االسناف طلب، الغا،

 بأن . متتالية مرات ثالث وكررته لندن اذاعة من البارحة سمعت لقد

 محامو به تقدم الذي االستئناف رفضت قد الملكة لجلس القضائية اللجنة
 بأن حكمهم حيثيات في القضاة واكد . عنه االفراج لطلب الباكر الرجمن عبد

 الى البحرين مساجين تنقل ان الجاللة صاحبة لحكومة التامة الصالحية هناك
 وقد البحرين على الجاللة صاحبة لحكومة القضاية السلطة لوجود هيالنة سانت
 أربعة لمدة بالسجن عليهم التيحكمت البديع محكة شرعية كذلك القضاة اثبت

. الخ عاماً عثر

 منذ اتوقعه كنت فاني به افاجأ ولم د يجدي ليس الخبر هذا فان لي وبالنسبة
 جاء ما كل واعتبرت ، هيالنة سانت في العليا المحكمة فيه شاهدت يوم اول

 وضع حقبقة على العالم سيطلع إذ ذلك من بأس ال واكن فاشلة محاوالت بعده
 اش أدعو ان اال لي وليس . احد يجهلها ال الوضع حفيقة ان رغم .. البحرين

 السجن لبدابإ أو بالعفو إما عنا يخذفوا والمستبدينوان الطغاة صدر يشرح ان

 الوحيد االمل هو ولكن الحاضر الوقت في !الحتمال بعيد وهذا ؛ باالبعاد

. قوي اش في وحدي انا واملي الباقي

٦٠/٦/٢ يف كتب

٦٠/٤/٩ في رسالته عءلى جوابا ٦٠/٧٨في لجورث رسالتي

، جسورث السيد عزيزي

 واني ١٩٦٠ ابريل ٩ المؤرخة رسالتك استلمت عظيم وامتنان سرور بكل
 العظيم تقديري مع االماني جميل من تضمنته ما على الشكر جزبل ألشكرك

! نحوا التلقاني العطف لهذا الكريم لشخصكم

 للجلسة القضائي التايمس مقال المتضمنة الرسالة استلم لم اآلن حتى — ١

.لالستئناف االولى

٤٣٢



 رسالقي استلمت ةد كنت اذا ما اعرف ان اشدالرغبة في انفي - ٢

 ١٦ وبرفقنها ؛ مطبوعة اوراق ث ثار على تحتوي التي ١٩٥٩ يونيو ٣٥ رخةلمؤا

 ٤ نيوزرفيو( ) *ن نسخة وعنرون واحدمى ، ( برد واير ) مجلة من نسخة
 هذا لقلقي والباعث ؛ واسبوعية ؛ شررية ؛ محليتان ؛ الصحيفتان ؛ هاتان

 انفي مع ٤ جاني من تسمع ان الى تراق بانك ؛ االخيرة رسالتك في لي ذكرك
 اعتقد أن دعاني مما ٤ طويل وقت منذ االولى رسالتك جواب اليك بعثت
 تسلم قد يراون السيد ان في اشك فاني وكذلك الرسالة. تلك تتسلم لم بانك

 الى الرسالتين هاتين سلمت لقد . ايضاً التاريخ نفس في له بعثتها الفي رسالي
 توفعا ان قبل قبلهم من عليها الموافقة اخذت وقدالرسالهماهنا السلطات

. سال وتر

 النهاية في -معنا جديد من القضية سماع على تقريباً شر مرور بعد — ٣
 االستنناف طلب بان يونيو اول مساء في اذيع لقد ، لندن من سيئة اخباراً

 في بعد فيا مرتين الخبر هذا اعيد وقد ، القضائية اللجنة قبل من رفض قد

 العجيب ومن . الحكم حيثيات عن شيء اي يذكر ان دون مختلفة اوقات
 اما . االستثناف رفض مخبر رسمياً ابلغ لم انني الرسالة هذه تاريح حتى جداً
 في السلطات على هتمدا٠ً يكرن ربا اذ ذلك اتوقع فال شريدان جانب من

. اشعاري

 على يبعث انه من فبالرغم اً دق مؤسفاً االستئناف رفض جاء لقد — ٤
 بقوة نتمتع المد وش فاننا الينا سبيل لأللم يكون لن انه اال والكآبة الحزن
 كل على التغلب تمكننامن التي القوية ولديناالطاقات ؛والصبرواألمل االيان

 ورباطة والمران القدرة من نملكه ما الى بااضافة هذا ؛ تواجهنا التي الصعاب

. تعترضنا التي الصعاب كل تحمل على الحاش

 سطحي ولو المام له امرى ايما انه والواع للحقيقة اسجل اني — ٥
 عن يعلم حينا ، نفسه في االستغراب الى سبيالً يجد ال البحرين في الوضع بجقيقة
تبرر الواضحة القرائن جميسع اذ القضائية اللجنة قبل من االستثناف رفض

(٢٨) اللمذدى الى البحرين من٤٣٣



. رين الرح في بريطانيا شمرءية وتثبت الرفض ذلك

 عثرات منذ البحرين ان تثبت عليها غبار ال التي الحقاثق فاول — ٦

 في السلطات جميع عن تماماً مسؤولة ي٢ف بريطانيا قبل من بالقوة تحم السنين

 وصغيرها جليلما االمارة مرافق شتى في النعلي النفوذ صاحبة وهي البحرين

 بذلك يشعر ان العادي اانسان على معها يتعذر رجةلىدا بالدهاء مثرب باسلوب

 وخصوصاً عليه غبار وال الشبهات فوق البريطاي القضاء ان جرم وال . النفوذ

 حكمت قد القضانية اللجنة ارن ول الة ءن وغني ؛ المتحدة المملكة في

 الجدل محور الن محاباة ار تحيز دون راالنصاف بالعدل القضية هذه في

 قراراً اتخذت واللجنة ، ءدمها ار إلجزيرة في سجننا شرعية حول يدر

 البريطانية الجاللة لصاحبة القضائية بالسلمطات مشمولة البحرين بان وافعياً

 تعتبر ان يمنعها ال االمارة به تتمتع الذي الوهمي الستقاللا بان هؤالء أدرك و

 لب ذي كل ان ريب وال بريطانية مستعمرة اية وبين بينها فرق ال الواقع في

 من يصدره ها أقرار على الناس يحمل حتى مسؤول غير القضاء ان يدرك

. احكام من

 منذ النفي االستئناف اليها وصل التي للنتائج مستغرب اكن لم انني - ٧

 كنت لقد . النجاح بعيدة القبيل هذا من خطوة اي ان واثقاً كنت البداية

 اعنبر انني : له وفلت . هنا كان يرم برارن للمسنر برأي عبرت حينا صريحاً

 هذا . خاسرة قضية في عبتاً اوقاتكم تصرفون اذ ضاعاً مجبوداً تبذلونه ما

 القضية هذه ان قائال: انيه واضفت اهظة مصازيف من تبذلونه ما الى باالضافة

 بصفته إبراون( السيد ان الا الطريق. ذفس من اال لها حل وال سياسا طبخت
 واصلنا اذا القضية هذه سنكسب اننا باستمرار مؤكداً بصر كان محامياً

 اجهل انني حيث لي وبالنسبة . صالحنا في واضحة قضية النها ئناف الس ا
 الرأي كررت فانفي فحسب هذا يكن ولم مناقشته من اتمكن لم فاني القانون

 في جاء اذ ١٩٥٩ يونيو ٢٥ في له بعثتها القي رسالني في براون للسيدم كذلك

 حول تفكير في تنساق ان لنفسي ادع ال انفي الحقيقة اجل )من فقراتها بعض

٤٣٤



 هذه حول الشخصي برأيي لتعلم انك انسان اي يتفاءل ان يجمب كا االستتناف

. ( شخصياً لك اوضحته وقد القضية

 ال انه : السابق قولي اعودفاكرر فانفي فشل قد االستنناف ان با - ٨
 I bi- -٠ لححكو ل اقناع يستطيع نفوذ ذي شخص سطة بوا اال اقضيتنا حل يوجد

 شارح( ، اليرا رنصائخ توصيات من يسديه بما وذلك ، عنا باالفراج البريطانية

 السياسي لالتجاه مغاير قطعا وانه ، نفعا يجديها ال سجننا استمرار ان لها
 رئيس يعلنه وما ؛ تهم تا بيا في االيام هذه المسؤولون به يتشدق لذي الجديد

 دية استبدا ال للوسائل ٠ن|ستعكار٠ وخطبه ته ا بيا في ل منا كل وفي ءاً ؛ د زراء الو

 ثم . يسميهم كا لمستضعفين ا ضد واالضطهاد والقمع التعسف نل لوسا واستهجانه

 ما والت البحرين في اهدافها حققت قد انها لبريطانيا يقال ان يجب كذلك
 رلهذا . العميق نومه في جديد من يغط كه الشعب اعادت انها درجة الى تمنته

 من نوع ابداء االفضل ، بالية عتيقة سياسة الثالثة هؤال، سجن استمرار فان
 سراح،م يطلق وان المساجين هؤالء امر يعنيها التي االطراف لجميع النية حسن
 اذ ، برياء اال هؤالء يحق ارتكبت اخطاء عن التكفير الى باالذافة هذا فوراً

 نظر في وتعتبر الوحل في ني-ا بريطا سمعة اصبحت االخطاء تلك جراء من
 تقدم دون دالماً تحول التي لهم اللدود العدوة المنطقة تلك شعوب

 الحق اعادة ينبغي آخر جانب ومن جانب من هذا . المنطقة وازدهار
 استمرت الذين االشخاص هؤالء قضية في انتهك الذي الحق ذلك ، نصابه الى

 صكله ، المتواصل بالكذب هم سمعت وتشويه لهم الكيد في ذلك بعد بريطانيا

 انها بل ترو ار تبصر دون المشهورة االتهامات تلصق فأخذت . وزور بتان
 اعال كل اليهم وجهت ان بها بلغ حتى معينة سياسة لتنفيذ التعنت لمجرد

 فيه ريب ال مما و . ١٩٥٦ نوذبر من االولى االيام حوادث في وةعت التي العنف
 االزدراء نظرة الباطلة االتهامات هذه الى ينظرون الناس من العقالء ان

 ارجعية العقلية هذه ان لبريطانيا يقال ان ويجب . تستحقها التي واالحتقار
 بل فحسب الحرية يدمر ال د ستبدا اال ان لها يقال وكذلك تتطور ان يجب
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 الحق وايم إنه للنمو؛ قابلة غير قاحلة ارض الى خربت التي التربة تلك يحول
. ديمقراطية انا تدعي ح<ومة جبين في عار للطخة

 في ضجة يحدث ان دون — ما شخص حاول لو انه مذتتع لجد انفي - ٩
 عملية بنتائج ستأتي المحاولة هذه مثل فان زراءالو برئيس تصالاال — الصحف
 عديدة صفات من به يتحلى ءل فضل الوزراء رنس عن فالمعروف . ومثمرة

 يوجد ان قل وفكر وثقافة تبهر وذو باالنسانية ملي، فادرة كفاءة ذر انه
 سيتغلب العقل ان ألذهاية في اءتةد فاني كذلك . ةعيتهوا في يشابهه شخص

.العاطفة على

 عميق عن ألءبر الفرصة هذه انتهز ارن لي هل : العزيز سيدي -١.

 التي والنجدة نسانية اال وللروح الكريم لشخصكم القلي واهتناني تثكراي
 الذي الصادق الشعور تجاه وكذلك . قضيتنا سبيل في بذق تواصلون زلتم ال

 من تخليصنا اجل من مناضلين تبذلونه الذي النبيل المجاود مع لنا تقدمونه

 . لطفم وحسن لفضلكم مدينين كياً يدعنا مما . عنا واالفراج السجن هذا
. الدانمين واالزدهار السعادة عليك يبغ ان مخلصاً الش ألدءو واني

 ي تشكرات خالص تبليغ الكريم شخصكم من ارجو ارن ي -هل ١١
 وكذلك . السعادة لهم متمنياً ومعنوياً مادياً آزروا الذين االصدقاء لميع

 ود—٠—الجم وشركاه شريدان للسيد ي وامتنان تشكراني لص خا تبلغ ان الرجاء
 جيدة. بصحة وصدميقي انني . عنا والدفاع قضتنا رفع في بذلوه الذي الجبار

. السعيدة الحياة جميعاً لكم ونتمنى

شريدان انحاس من رمالة
 اسرع وهي ٦٠/٦/١٣ في شريدان المحامي من التالية الرسالة اسلمت

 من الجوي البريد في بها بعث وقد الجزيرة وصولي منذ استلمتها رسالة
: لجنوب طريت

،الباكر عزيزي

 قررت، نيةثا مرة االستئناف سماع بعد القضائية اللجنة ان المؤسف من
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 ثآل'-• و على كنا ان! مع لنا أمل خيبة الذرار هذ! كان لقد . الدءرى، بطالن
 األخرنى الخطرات هي ما ألدرسر أصدقائك من التعايات اتلقى انفي النجاح.

. شريدان : الخلص . ءنك بالنبابة اتخاذها الممكن

٩٦٠/٦/٢٥يف املحايم لرسالةجويف

، المحترمين وشركاه شريدان : السادة حضرات

: االعزاء تي سادا

 كان ولقد ١٩٦٠ يونيو ٢ المؤرخة رسالتكم الجزيل الشكر مع استلمت
 نفوسنا في امل وخيبة عميق اثر ذا القضائية اللجنة قبل من االستئناف رفض

 انك ريب وال حريتنا الى المؤدي الوحيد الجسر هو االستنناف اذكارن
 طريق عن عنا االفراج محاولة في يبذل ان يمكن ما وغاية الجهد أقصى بذلت
 في تدخلت المدمر الهار السياسي األءصار من عارمة موجة أن اال ، القضاء

 مجروداتكم من المصول كل ودمرت القانوني النقاش على فجأة فطغت القضية

. به الظفر وشك على كنتم الذي نجاحكم احباط بغية

 في منأضلين وساهموا اشتركوا الذين النبالء أصدفائنا لجميع مدين انفي

 كانوا الذين ارلئك ، والسجن المنفى من ابرياء مساجين ثالثة تخليص محاولة
 المناسبة هذه انفي . الديقراطية في العريقة الحكومة من وطمع جشع ضحية
 . للجميع والرفاهية لسعادةبا الطيبة وتمنياي الودية تحياتي القدم الفرصة أغتم

 لدرس جديدة محاولة من تبذلونه ما على قلي صميم من اشكرم فاني كذلك

 االحبال. بعيد شخصياً اراه والذي بغيةاالفراجعنا اتخاذها يمكن القي الخطوات
 توجيه وهدفهسا القضية هذه في سافرة تدخلت قد السياسية العناصر ان اذ

 مخطئاً اكون ولعلي . العادلة قضيتنا راجتثاث مستقبلنا الى القاضية الضربة

 الصبر بفارغ انتظر . المخاوف هذه بطالن االيام تنبت و تشاؤمي في
: انتالية خطواتكم

٤٣٧



 قد يكورن ان ار٠مؤ ورن جس للسيد الطيبة تحياتي تبلغ ان رجائي

 ٩ ااؤرخة لرتالتسه جواباً كانت التي ١٩٦٠ يونيو ٨ المؤدخة رسالتي تسلم
 لي تبعثوا ان ممكناً اذاكان حضرتكم من ارجو ان لي .هل ١٩٦٠ ابريل
 القضائية اللجنة وحكم . هيالنة سانت في العليا الهكة حكم صوزة من نسخة

. وشكراً ، بلكريف وشادة

. جيعاً لكم الطيبة تمنمياني قبول الرجاء

لباكر١الرحمن عبد : المخلص

جسورث من رسالة

٦٠-٦-٢في؛ لي سلمت ٦٠.-٣-٢٠ في مؤرخة جسورث من رسالة استلمت

: الباكر الرحمن عبد عزيزي

 أيام اربعة ولمدة الماضي االسبوع في الملكة لمجلس نيةااتفا اللجنة استمعت

. عنك لالفراج محاموك به تقدم الذي الطلب الى

 تعطي نهافا بطيه المرفقة القضائي التايمز مراسل قحساصة تالحظ ان الرجاء

 قرارها تتخذ فلم اللجنة اما القضائية. اللجنة أمام االوى فعةلمراا عن التفاصيل

 أسابيع، ستة الى ثالنة بين ما يستغرق فقد ذلك. يكون متى يعلم وال ؛ بعد

 يةال ان يمكن ما وجميع . شديدة حادة عنك بالنيابة المرافعة كانت لقد

 وفداستنفد . ومنطقياً نونياًاة كان النقاش ومعظم قيل قد الموضوع هذا حول

 ما جميع عن والتنقيمب البحث في القضية تقديم قبل لمحاميك الطويل الوقت

 القضايا اعقد من تعتبر القضية هذه ان اذ به ويتدل اليه يستمند ان يمكن

 محامو كان فةد اك وكذ . القانونية النصوص في خ-اصة حساسية لها التي

. سجنكم شرعية حرل مستميت ع فاد في الحكومة

 البحرانيين الموظفين وبعض لكريف ب شارلس ااسر المحكة حضر لقد
 يصدر ان األمل وطيد لي . النقاش في يشتركوا !م بالطبع انهم اال الرسيين
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 فانه االمر يكن ومها ربلة وعن عنك فراج اال يتم وان صالحكم في الحكم
 - الع. الرأي اهتام القضبة ايارت لقد . مسبقاً النتيجة معرفة تعذرالم عن

. والةضائية القانونية االوساط في وخصوصاً

 بالعيد االحتفال من تتمكنوا ارن تمنياتي مع القيمة رسالتك على شكراً

. أحرار وانتم

ث جسور : المخلص

٦٠ -٦-٣٠ في له بعثتها وقد جسورث لرسالة جوابي

: جسورث السيد عزيزي

 المرفقبطيها ١٩٦٠ مارس ٢٠ المؤرخة رسالتك استلمت االبتهاج من بمزيد
 ٦٠--٦-٢٤ في الرسالة هذه لي سلمت وقد القضائي التايمس مراسل قصاصة

. ادالت مع السابقة رسا]ق استلمت بانك عدت حينا جداً سررت لقد

 وحبذا ؛ القضائي التايمس مراسل مقال في جاء ما على للتعليق تراق أنا ٢

 المقال، ذلك على بالرد لي يسمح ال الذي الحالي لوضعي مغاير وضع في كنت لو
 كثيرة حقائق عن النقاب لكشف الذهبية الفرصة هي هذه لكانت اذن

.عنها للكتابة الملمحة الرغبة ولدي الناس معظم يجهلها

 يقال والحق جداً الصعب فمن الجأش ورباطة االتزان من االنسان بلغ مبا

 مالحظات وهذه قوالاال من المتناقضات بقرأ حينا األيدي مكتوف يقف ان
 أثيرها ان مضطراً وأراني الدفاع محامي تاله لذي نالبيا بعض عن اوردها

. ضيري ألرضي

 تتمتع ال الجاللة صاحبة بأن القائل النقاش يدعم قاطع برهان يوجد ال )
 الذين المساجين ١٨٦٩ بقانون تشمل أن تمكنها التي والسلطة الكافية بالصالحية

 والسلطة الصالحية لديها الجاللة صاحبة ان تثبت الحقيقة بل . المدءي منهم
(. غيرها أر القضية حولهذه فهلهتنوي شيء كل تفعل ان تمكنها الق فية الك
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 بالدليل تثبت فيها ريب ال واقعة حقيقة الببان هذا في جاء ما اعتبر اننفي
 مرتين لك ابديته قد الرأي وهذا . البحرين أمارة على بريطانيا اسليالء القاطع

 الى سريعة ت تؤطرا تراجعاً يعتبر الوقت نفس ي انه اال ٠ السابقة رسائلي في
 وأبداً دائماً كانت لتقي السابقة ءها مزا تفند البر^طانية الحكومة قبل من الوراء

 البيان هذا ان ثم . الداخلية البحرين شؤون في لها تدخل اي وجود تنكر
 لوضعالقائما حقيقة الى ينظر شخص أي يدهش ال جهاراً ونشر به ي أدل الذي

. كلها العربي الخليج منطقة في بل البحرين في

 البيان- في الحقائقالمذكورة جيع من -بالرغم حقاً والمدهش الغريب من

 حتى الع-ادي الرجل تخدع ان وخبث بدهاء تمكنت البربطانية الحكومة ان
 مظر اي يرجد ال بأنه ، الضحك الى اقرب هو الذي االءتقاد الى انساق

 م حا يحكمرا لتي البحرين حكم في المباشر البريطانية الحكومة تدخل على يدل

 في الناس من الكثيرين ضللت انها بل هذا على االمر يقتصر ولم . اقطاعي
 امارة استقالل خرافة حول الكاذبة ببياشتها الخارج وفي المتحدة المملكة

 بيانات يعتبر او يصدق ان بالطبع يمكن ا تلالتصريحا من الطراز وهذا البحرين
. النظر قصيري قبل من اال حقيقية

 بثرعية القوي ايمانهم على بعناد اصروا الذين اولئك عن اتساءل اننفي
 - البحرين أمارة في التشريعية سلطتهم لهم تخوله لما طبقاً الجزيرة في سجننا

 األسباب حول الصحيحة بالحةا^ق ليدلوا الكافية الشجاعة لديهم التكون لماذا

? م حق في والمعيبة المزرية تمااالتها تلك من بنا وسجننا نفينا الى ادت التقي

 وتدعي نا لكيان حفظاً : يقولوا ان او يفعلوا ان بامكانةم كان انه
 حتى االقطاعي النظام على نحذفض ان علينا يتحتم البحرين في المؤبد نا لسلطان

 لتقوية عليه-ا الحفاظ الضروري من كان تلك مشاريهنا تكملة من ذتمكن
 الباعث هذا ءازا لنا يكن ولم ، بريطانيسا في االقتسادية مصادة وتدعي
 من بابعادهم ونأمر المساجين هؤالء على ونحكم ونته. نعتقل أن اال الحيوي
: يليامهاما كثيرة ألسباب المنطقة

٤



 في، الفعال أنتأتير هم كان انذين االشخاص مقدمة لقدكانوافي r اوأل

 الشعو وأججوا . العربي الخليج وسانر البحرين في القومي الرعي ايةاظ

 عنرغبنر تعبر وأخذت الغليان الىدرجة األمر تفاقم حتى الجامير في القومي

. الشاملة العربية الوحدة في العربي الشعب ورغبات مطامح تحقيق في الملحة

 على القضاء وثبتهم من االول اليوم منذ أعينهم نصب وضعوا لقد : انيا

 جميع فيها تندمج الوطفي تحادلال هيئة يكونوا ان وتمكنوا الطائفية الخالفات

٠ ( تسد فرق ) لساستنا مخالف طبعاً وهذا . الطوانف

 المستباحة العال من ااكادحة اطبقة عن للدفاع أنفسهم أوقفرا لقد : ثالثا

 من االخرى القوانين وسائر والعمال العمل قوانين ادخال وطالبوا حقوقهم

 من تمكنوا النهاية وفي العامل حقوق حفظ الى بؤدي ما وغيرها تعويضات

 الشركات مصالح مع يتفق ال وهذا البحرانية مال،الع نقابات اتحاد تأسيس

. وامكانياتنا قواا بكل نحميها التي االحتكارية

 في الشخصية والسيارات االجرة سيارات جع من تمكنوا لقد : رابعا

 تضمن التي المؤسسة تلك ، التعاوي التعويضات صندوق وهو واحدة مؤسسة

 وهذا ، األجنبيسة التأمين شركات طمع من وتقيهم حقوقهم وترعى مصالحهم

 االقتصادية البالد مرافق على باالستيالء الدامة ورغبتنا سياستنا مع اليتفق

. شركاتنا لصالح

 ال التي البحرين علىمحاكم الجذري التنطيم بادخال طالبوالقد : خامساً

 المدنية القوانين ايجاد على وأصروا ، البداية المستويات أحط في زالت

 مراسيم حسب تصدر القوانين اذ البحرينخاليةمنها محام زالت ال التي والجنانية

 مجلس في القضائية اللجنة تصدمرها القي القوانين من مقتبسة وهي واعالنات

 يزالورن ال الذين االميين بابعادالقضاة طالبوا وكذلك . لندن في الملكة

 وكفاءة شهادات ذوي بقضاة وابدالهم المحام في القضائية المناصب اعلى يحتلون

 للمقيم الفعلي النفوذ سحب معناه وهذا الخطير المنصب هذا مثل لتوي تؤهلهم

. البحرين في السياسي
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 شارلبلكريفمن السر بطرد الشعب لرغبسة استجابة طالبوا لقد ٠ سادساً
 البحرين بها رةالتيتميزتاالدا وسوء ساد الف بسبب ك وذل كمستشارللحكومة منصبه

 شعبية ارادة فرض وهذا البحرين م-تمشارية فيها تولى الفي السنين طيلة

، نةرها ال

 والصحة معارف كل المجالس لجيع حرة انتخابات باجراء طالبوا لقد : سابعاً

 خطيرة بادرة وهذه الحكومة قبل من االعفاء تعيين من بدالً ، الخ والبلديات
 في سياستنا مع يتفق ال الذي األمر كلها الخليج منطقة في الوضع على نؤثر

. المنطقة في الوعي اخماد

 سبة كلمنا في بها ينادون الهربية للقومية خطيرين دعاة اصبحوا لقد : ثامناً

 الشمارات برفع ذلك مواصلين بيااتهم وفي الشعبية مؤتمراتهم وفي خطببم في
 االقطاءية لكيان مهدد أكبر يعتبر الذي الجبار للمارد اليافطات وعلى بالهتأفات

. نملك ما بكل نحاربه ما بالطبع وهذا . المنطقة في ارواالستعم

 واالستعمار لالقطاع واستنكاهم استهجانهم داناً يواصلون دم ل : تاسعاً

 تحوالن اللتبن العقبتين يعتبرونها وبياناتهم صحفهم في باسنمرار بهما منددين
 حكم في ومشتركان متآزران الحقيقة في ما بينا البحرين وازدهار تقدم دون

 مرهون منهما اي وبقاء ، الراهنة الحقيقة الحاضر الوقت في ومما ، البحرين

 الصنوين بين للتفريق مرسومة خطة يعتبر منهم التحدي وهذا كليها ببقاء
 الكبرى بالنعمة جحود معناه وهذا . الجماهير نفوس في له،ا الكراهية وخلق
. العتيق االستعماري والح-كم االقطاءية في المتمثل الصالح الحكم بوجود

 مر التآ اداة وانها مة وهدا خطرة والعقائد المفاهيم هذد كل نعتبر فاننا والذا

 هذا خلق عن المسؤرلون هم االشخاص وهؤالء . البحرن في القائم الوضع ضد
 شكوكنا تؤيد تدحض ال ادلة لدينا جد ير انه . يب الغر الشاذ الوضع من النوع
 يضر المنطقة في األشخاص هؤالء وجود بان دالعتةاا على لتحملنا كافية وهي

 ل درجة الى هائاة بسرعة نفوسنأ في المخاوف تولدت لقد ، واهدافنا بمصالحنا
 الاعتق خطة ورسمنا مسبقاً قراراً اتخذا تردد وبدون مخيلتنا من طردها نستطع
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 الشعب هب حينا ، الفاشلة السويس حملة خالل ، التقدمميين المصلحين هؤالء

 نالشعب5 و ، الثالثي العدوان ضد مصر في اخوانه لنجدة مكان فيكل العربي

 واعتقلمنا الفرصة فاغتنمنا الثائرة العربية الشعوب بين من البحرين في العربي
 تلك من خرجنا — امرنا من حيرة في وكنا شبرين وبعد األشخاص هؤالء

 أمرا ذلك وبعد ، المشورة الكاذبة االهامات تلك بهم فالصقنا الورطة

 قضاة ثالثة فيرا ينصب البديع في صورية محكمة تؤلف ان البحرين حكومة

 العام! لهمدعي اثبات كشاهد بلكربف شارلس السر معهم الحاكمة االسرة من

 هذا نعتبر اننا . ماًعا ١٤ رالجز، ءليهم ونحكم ندينهم ان استطعنا وبذلك

 الولئك صارم وعقاب وانصاف عدل هو لنا بالنسبة عليهم صدر الذي الحكم

. عثر السابع للقرن االستعمارية سياستنا متحدين علناً يرزوا الذين

 ءورا تختفي التي االسباب ءن صادقة صورة اعطيتك لقد . جسورث عزيري

 تثبت ان تربد حقاً كانت ن -ا البريطانية الحكومة من اآلن والمتوقع وسجننا ابعادنا

 علناً تعترف ان الحقائق لمواجهة الكافية لديهاالشجاعة ان والبرهان بالدليل

 الحكومة صدق مدى الحر العالم سيعلم وحده وبهذا - سجننا بجقيقة

. البريطانية

 ان الرجاء منك. جواها انتظر التي الثانية رسالتي استلمت تكون ان آمل

 وكذلك الكري لشخصك تمنياتي وخالص ي تشكرات تقديريوجزيل عميق تقبل

. تحياتهما يهديانك صديقاي . لالصدقاء تمنياتي اطيب

المخلص

جسورث من رساتة

 منمجلة كبير مقال بها مرفق جسورث السيد من رسالة استلمت آب ٢٣ في

 كنت ران قيا مقاال وكان لفن( )برفارد الكاتمب بقلم االسبوعية )سبكتيقر(
 بعد. فيما عليها التعليق من لي بد وال تصحيح الى تحتاج التي النقاط بعض فيه

١٩٦٠ يونيو اول في مؤرخة وهي جسورت السيد رسالة نص اآلن اررد انما
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: الباكر الرحمن عبد ءزيزي

 تسلتهافي والى البحري البريد في لي بعشنها القي رسالتك على جزبال نكراً

 لجلس الةضائية اللجنة قرار ءن رسمياً تبلغ لم النك أسفت لقد . اليوم هذا

 بانه شريدان السيد ابلغني لفد فقط المذياع من النبأ ذلك سمعت وانما الملكة
 القضائية اللجنة الذيصدرمن الحكم بنص مرفقة لك رسالة بارسال فعال قام قد

. تسلمتها قد اآلن انك واعتقد

 فاني ذلك ومع ؛ محضة سياسية قضيتم ان على ذكرت كا اوافقك اني
 من تماماً اوضح قد تجاهاال وهذا . جداً قوية كات االشابة القضية ان أعتقد

 لم حين ، مرة الول القضية سماع نهاية في بارزاً وكان ؛ القضائة اللجنة قبل
 خسة فضاة بواسطة جديد من للقضية يستمع بان قرار الى يصلوا ان يتمكنوا
 ان يه ماالشك انه .األمر بداية استمعوااليهافي الذين الثالثة بداًلمن

 كذل لةنائيةللجنةلمةعطكما وان جانبكم في هي الخ!صة القانونية الجهات معظم

 عبثاً تذهب لم القضانية اءات االجر تلك ان . تنالوه ان يجب كان الذي الحق
 على طرأت التي وراتوالتط االتجاهات مختاف الى نبهت قد انا اذ يتصور كا

 يانتباه تسترع ان يمكن ال بطريقة كان اعتقالك إن ثم مم كمة لمحا وا القضية سير
 ااتي الكبيرة القوى حشد الى ذلك أدى حتى ، الباب هذا من تثر لم لو احد

 القضائية اللجنة من صدر الذي القرار اث على . عنم االفراج وتؤبد تناصركم

 !لمحاكمة سير على بيه-ا تملق افتتاحية التايمس جريسدة نشرت الملكة لمجلس
 ي نية البريط! الحكومة نهجته الذي المشين التصرف تصف و

 فارن كذلك . الخرقاء السياسة لهذه د الثدي نتقاد ال وتوجه القضية هذه

 ان كما ، الحكومة قبل من القضية هذه في النظر باءادة طالبت )االوبزرفر(

 كذلك ، رسالته على وجواي ريف بلك شارلس السر من رسالة نشرت إلتايمس
 اربع نشمرت قد اسبرعية محافظة مجلة وهي لمستقلةا االسبكتيتر مجلة فان

 ق-د العمالي النائب هيلي( )دنس السيد فان األثم و . القضية سير عن صفحات

 تلقاه الذي الجواب وكان اعتقالكم حول البرلمان في االسبوع هذا ال سؤ وجه



 -ا بعنيه- التي الجهات من طلب انه قال اذ كبيرة قيمة ذا الخارجية وزير من
 قد الحوادث هذه كل . الجزيرة في سجنكم امر في النظر تعيد ان األمر

 ايام اربعة لمدة القضانية اللجنة قبل من ثانية مرة القضية سماع بعد حدثت

. القنية عن كر مما الكنير الشي، يفهموا ان الناس استطاع طبعاً وخاللها
 تهزهم الذين الحر الرأي ذوي من به يستهان ال عدد البالد هذه في يوجد
 العام الرأي انظار توجه ان دائماً المهم وكان ، لقضيتكم المثداة الحوادث

 في ارداه ما فعاًأ تم وقد النوع هذا من قضية ألي نصاراال يكتسب حتى

. قضيتكم حول الصدد هذا

 الفي القصاصات كل الرسالة هذه مع لك ابعث سوف فانني تمكنت اذا
 انكم . بعد فيما آخر ظرف في سأبعثها فاني اتمكن ل واذا الصحف في جاءت

 من فيها تتمكنون التي الظروف أي في واهتام يجدية ستفكرون شك وال

 . البالد هذه الى الجيء االمر بداية في ترغبون انكم او البحرين الى الرجوع
 طريق بأي عرفت اذا مسروراً وساكون عنكم اسمع ان دانماً ارغب انفي

 زائد بانهاك وبراون شريدان السيدين من كل اشتغل لقد . اساعدكم ان يمكنني
 اللجنة أمام قوياً دفاعاً دافع قد ريبوزن السيد فان كذلك ، القضية إلعداد

 النهائي قرازها اتخاذ من القضاية اللجنة تتمكن لم كثيرة وألسباب ، القضانية
. الحكم صدور تأخير الى ادى الذي هو وهذا أسابيع بعد إال

. ولشخصك لصديقيك تحياتي

جسورث : المخلص

ثريدان المحامي من رسالة

. ١٩٦٠ يرليو ١٢ في مؤرخة التالية الرسالة شريدان من وصلتني آب ٣ في

الباكر، ءزيزي
 انتظر كنت انني والسبب قضيتك بنتيجة اشعازك لعدم اليك اعتذر اني

 انك بد ال . اليك البعثهما بعده يصدر الذي والمرسوم الحكم قرار على الحصول

٤٤٥



 وشك على كنا بأننا اعتقدته مما بالرغم فشلت قد قضيتك بأن اعلم كا سمعت
 لك بعث قد انه اخبرني وقد ورث جس بالسيد دائم اتصال على انني . النجاح

 مطول بمقال لك بعث وكذلك ، للقضية نطرقت التي الصحف من بقصاصات

 في القضاة اليه توصل وما وتطوراتها القضية شرح الذي افن( )برارد للكاتب
 من ايضاً واا بنفسك ستالحظه ك القفا، حكم لفن السيد انتقد لقد . حكهم
 ذلك على كثيرة مآخذ هناك ان من الثقة كل واثق القانونية الناحية من جاني
 قانوفي اجراء اي اتخاذ يمكن ال انه وستتأكد ااظروف ستقدر انك . الحم

 رفض وقد الملكة مجلس هو األعلى القضائي المرجع من اتخذ الذي بعد باسمك

 نحاول الستار خلف فمن واال جديدة حقائق استنتاج أمكن فاذا االستنناف

 ايجاد امكانية لتسهيل المستعمرات ووزارة الخارجية وزارة على الضغط مواصلة

. رفيقيك احد باسم قضية لرفع ما طريقة

 مةالبريطانيةالحكو موفف على اآلن متوقفة والمسألة سدى تضع لم المجرودات

 الصحف سطة بوا عنه ءبتر قد العام الرأي ان كذلك تنس وال القضية مذه من
 لن قضيتم ان لكم ؤكد ا و باصدقائ^م ةام اتصال على ني ا ، جداً مهم وهذا

 محاولة في عنكم نيابة تبذل جبارة مجهودات ان الواضح لمن وانه تنسى

.عنكم االفراج
 ذلك بتابيد الصادر بالقانون وقراراً الحكم صورة من نسخة بطيه ارفق

شريدان الخلص تحياتي . اليه أشرت الذي الحكم

ثريدان للمحامي جوابي

 بح١اعض استندعليه الذي الحم لحيثيات وقراءتي المحامي ة رسال استالمي بعد

٦٠/٩/٥ في المحامي الى برسالة بعشت االستننان رفض في الملكة مجلس

، ه وشرك شريدان السادة ة حضر

: االءزاء سادتي
 اشكرك إذ واني ١٩٦٠ يوليو ١٢ المؤرخة رسالتكم على لكم شكراً

٤٤٦



 استلمت، قد اآلن تكون ان آمل الحكم صورة ارسالم على الشكر جزيل

١٩٦٠ يونيو ٢ المؤرخة لرسالتك جواباً . ١٩٦٠ يرنيو ٢٥ المؤرخة رسالقي

 رلةمحا في بذلتموها التي الجبارة الجمودات عن ولرفيقيك لك لمدين انني

 النوازع عليها تغلبت ان الحظ سوء من كان والتي عني واالفراج القضية انجاح

 فظيعاً اجحافاً ان يجد القضية سير بامعان يفحص شخص اي ان ، الشريرة

 لقد . البارجة في النقل أمر ميقات عن وخصوصاً ، مؤسفة بطريقة وقع قد

 ووجه ، قوياً نقاشاً بالذات النقطة هذه حول )ريبورن( السد نقاش كان

 اليوجد المعاومات لديمن حسبا فانه النقل امر يتعلق وفيا . الصميم في ضربته

 البارجة قومندان الى البحرين حاكم قبل مكتوباًمن البارجة الى النقل امر

 هذه حول اكثر ايضاحاً اعطيك ان لي يسمح موقف في لست انني . لنقلنا

 جدا في سجننا من نقلنا اننا يعلوا ان القضاة السادة عل، فات لقدم . النقطة

 الذي ديسمبر ٢٨ يوم صباح الرابعة الساعة في ( انش لوخ ) البارجة ظهر على

 السياسي المقيم دائرة عدا ما الدراثر فيه تعطل البحرين في رسمية عطلة يوم هو

 ان االعتبار بعين نأخذ وحينا هذا . اليوم هذا مثل في تعطل ال التي البريطاني

 ديسمبر ٣ من والعشرين ابع الر منذ تعطل البحرين في السياسي المعتمد دار

 بان مقتنعاً نفسي اجلم ال الجديد للعام يناير من الثالث اليوم في اال تفتح وال

 رنى الوةت ذلك في ليستعد ألمهمة يهذه للقيام خصيصاً عين قد شخصاً هناك

 ظرر على فيه نقلنسا قد كنا الذي الوقت نفس في ( االوردركنسل ) يعلن

. صباحاً الرابعة الساعة في ( انش لوخ ) الحربية البارجة

 ثقتنا االصدقاء وبقية جسورث المستر وكذلك كم منحنا القضية بداية منذ

 خطوة اية واتخاذ وسيلة أية اليجاد عنا بالنيابة يلزم بما تقوموا ان في التامة

 وال . عليها يعتمد امينة بايد قضيتنا ان واثفون اننا . عنا االفراج الى تؤدي

 واالفراج ألحرية نيلنا الى النهاية في ستؤدي مجهودات من تبذلونه ما ان شك

٠ ببعيد ليس اليوم وذلك عنا

 وكذلك الصحف قصاصات وبعض جسورث السيد سالةر استلمت لقد

٤٤٧



 في ورث جس للسيد كتبت وقد . قيماً مقاالً كان ولقد ( لفن ) السيد هقال
هذهالرسالة. ابعثهامع ان آمل مختلفة اخرى مواضيع وعن المقال عن اليوم هذا

 بكم الجتمع جداً قريباً يكون ان آمل الذي اليوم ذلك الى لتواق انني »

 معروف من اسديتموه ما على وامتناني تشكراتي جزيل لكم والبدي جميعاً
ابداً انساه لن الذي المعروف ذلك اليوم حتى ١٩٥٨ عام منذ وفضل

 للسيدين وتحياتي االصدقاء لميع تي تشكرا وجزيل تحياتي ترفع ان الرجاء

المخلص . وبراون ريبورن

جسورث للسيد جوابي

: يلي كا وهي ٦٠/٩/٥ في رسالة ج-ورث للسيد بعئث

: جسورث السيد عزيزي

 من صفحات بأربع المرفقة يوليو اول المؤرخة رسالتك على جزيال شكراً

 ( لفن برارد ) السيد المقال كاتب فيها يستعرض ( االسبكتيتر ) في مقال
 الكاب ان لي ويظهر زائد باهمام المقال قرأت لقد . القضية تطورات جميع

 جداً واقعياً وقدكارن ، ط مذ, ذكاء ذو وانه القضية في االمور بدقائق ملم

 ضمن فائقة بممارة يعالجها وكن ، وقفشاته تعليقاته بها ابدى التي الطريقة في
 الالذع تهكمه ابدى حينا اً كثير تسامى وقد المقبول الجذاب الهزل من اطار

. قلي كل من اؤيده واا . الشاذة البربطانية الحكومة تصرفات ضد

 اى تحتاج واخرى اكثر توضيح الى تحتاج القال في نقاط بعض توجد
اكم المقال هذا جوهر تمس ال كلما فهذه ذلك ومع خطأ رويت اذ تصحيح

 اي يوجد ال وانه منه، مذر ال امر القضائية الخطوة اتخاذ ان في جدال ال

 الغايسة الى ادى انه والواقع ، بذل الذي الجهود هذا قيمة من يقلل شخص
 القذية ه-ذه عرض فبدرن ، سديداً عمالً وكان أثير اجلها من التي المرجوة

 الصحف بواسطة المأل الى القضية ايصال الى التوصل المتعذر من كان قضائياً

٤٤٨



 الواتع النثسر وقدكان . اليها توصلنا التي االهداف امم من يعتبر هدف وهذا
 النزعات مختلف من بالرغم انه والعجيب . الصحافة قبل من عظيم نطاق على

 فشنت٤ تأييدقضيتنا على اجمعت قد غانها الصحافةتمنلها االراءالتي واختالف

 وهذا ؛ ضدنا ارتكبت التي القانونية غير االجراءات منتقدة حمالتهاالعنيفة

 االعال وانتقد البالد من وغيرها بريطانيا في العام الرأي نور قد الواسع الشر
 خلف آلنا وحتى باستمرار يحدن بما وندد ، السابق في ارتكبت التي المنافية
 الحقانق من كثيراً ان ريب ال الواسع النشر هذا فبواسطة العدالة باسم الستار

. للعيان واضحة يرزت قد

 ادرجه الذي تعليقي موضوع يكن ولم الحكم حيثيات بامعان قرأت ولقد
 المحترمين القضاة حكم اتحدى ان اريد وال ، للحكم المشينة تمةاالا ضد اداه
 حكومة بان التامة لممرفتي ، الجزير: هذه في سجننا شرعية اثبتوا الذين

 الواسعة بالسلطات السنين عشرات منذ كانت كا تتمتع زالت ال الجاللة صاحبة

 او دليل الى يحتاج ال الذي ذلك ؛الرحرين امارة في يقاوم ال الذي رالنفوذ
 للحقيقة المخالف الشي، وهو ويحير يدهش الذي انا . للعيان بارز هو اذ برهان

 بكل المحترمين القضاة بان الطوز بين من وجدت حينما الصواب عن والبعيد
 عن البريطانية الحكومة واكذيب زاعم٠ يؤبدون كانوا تردد وبدون صراحة

 تحت المحترمون القضاة وقع لقد . ضدنا هترية بطريقة نسجت التي االتهامات

 لالشخاص تقدير دو:ا يقتنعوا ان الى بهم ادى مما الخداع من موجة تأنير
 الصواب وعن الحقيقة عن عار هو الذي مر اال مجرمين اال ليسوا بانهم المتهمين

 درجة الى قتناع اال بهم بلغ قد المحترمين القضاة فان واحد آن وفي . كلية
 االذطرابات نهاية بعد نوفبر من الثالش اليوم في منا اعتقل قد اننا تصوروا ان

 مؤيدين ، ات االضطراب تلك مثيري كنا باننا معتقدين ، البحرين في ة مباشر
 الحقيةة ان ن٠ بالرغم هذا ، مقنعة براهين على تستند ال التي االتهامات بذلك

 شررة بجملة السوداء الليلة تلك في معروفة وحشية بطريقة اعتقلمنا قد اننا
١٩٥٦ نوفمبر من السادس اليوم صباح ن٠ الثانية الساعة في منازلنا راقتحام

 (٢٩) ألمنفى انى البحرين من ٤٤٩



 وفرغ البحرين في العرفية االحكام اعالن من ايام اربعة بعد هذا تم ولقد
. يومياً ساعة ١٨ كلها الجزيرة على التجول منع

 حيثيات سطور بين واضحة يرزت الي للظاهرة تفسير يوجد ال انه اعنقد
 الحقائق لتشويه التآمر من سلة الى اضيفت قد جديدة حلقة انها سوى الحكم

 تبرير المرء يريد حذظ انه والمعروف . سجننا وراء الكامنة الحةيقة واخفاء

 الحقانق بتشويه التصرفات تلك لتدعيم جهده قصارى يبذل المشينة تصرفاته
 راسماً عليه اقدم ما بصحة المغاالة درجة الى موقفه لتبرير فيها المبالغ بالحجج

 الذاكرة- تخفي لم -اذا اديسن( ) الى ينسب قول وهناك . لعدوه قاتمة صورة

 الشباك من الخالص عليه يتعذر عندما السمك من بنوع يذكروني اعداءنا ان »

 هؤالء اصبح كيف االمر في والغريب ، قاتم سواد الى به المحيط البحر يحيل

 في وحذراً يقظة اكثر يكونوا ان فيهم المفروض النيرة العقول ذوو — الدهاة

 القضائي الموضوع عن خارجة عوامل تأثير تحت بسهولة يقعون - خطواتهم
 الحقائق متجاهلين باطلة تخمينات على استندت التي االتهامات تلك ويصدقون

 ارن على قوافقني انك ريب ال ! المفضوحة االتهامات لهذه الحقيقية للبواعث

 سمعت لقد . المتخبط العالم هذا في وجوده يتعذر عنالهوى المجرد االنصاف
 القضائية اللجنة قرار على البريطانية الصحف لتعليقات موجزاً لندن محطة من

 وكانت . والكاردين وسبكتيتر ايمس وصندي واالبزرفر التايمس جريدة من
 ونحن . نحو تبذلها الي المؤازرة لها نقدر واننا ، لنا مشجعة خير ريب وال

 تلك قالت لقد . النبيل االنساني الشعور هذا على نا قلوب كل من نحييها بدورا
 الشك ومما . عام تذمر الى ادى عنيف فعل برد المحكمة قرار الحرة الصحف

 وفوت . الحرية عشاق بها يدين التي لدبادى صفعة جاء القرار ذلك ان فيه
 الحرية جماة هم الذين اولئك من السامية للمثل خيانة كانت الواقع في فنها ذلك

 البريطانية الخارجية وزير جواب انباء زائد باهمام تلقيت لقد . والديقراطية

 ئبالعماليللنا المستعمرات وزير وكذلك ( هيلي دنس ) السيد العالي النائب على

 عن جيل حلم باستمرار في يداعب كان اليوم ذلك ومنذ وايت( )ودرو السيد



 النظر باعادة الوزيرين كال تعهد لقد . الينا طريقها في جميلة زاهية ايام ةرب

 نجرارة افتتاحيت-ا في ( )الكادين رحبت التالي اليوم وفي . نا اعتقال حول

 اعتقادها عن فاعربت ذلك من ابعد الى الصحيفة ذهبت حتى الوزيرين بةرار

 على البريطانية الحكومة حثت ثم ،السريع االفراج النظرمعناه اعادة بان

 يورليو شرار في حدثت قد االمور هذه كل . الحكيمة السياسة هذه مع التمشي

 ملوساً شيئاً نجد م اآلن وحتى ، سبتمبر في اآلن ونحن ، ثامنه الى اوله من

. الوضع في تبدل على يدل

 نحوا سياسترا لتغيير البريطانية الحكومة قبل من الفجاني التبدل هذا ان

 متفقى االمر هذا ان . اقول بما واثق وانا الساءة عفو جاء انه قط اتصور ال

 اتخاذها المنوى |لطوة هذه ان انكر ال فانفي ذلك ومع بعيد زمن من عليه
 وجمتها التي العنيفة للحمالت نتيجة العام للرأي الترضية من نوعاً كانت

 االسباب ان من بالرغم هذا . الغاشمة السياسة ضد بريطانيا في الحرة الصحافة

 ستكون انا الحقيقة وفي . بعد تتضح لم الجديدة السياسة وراء الحقيقية

 البريطانية الحكومة تذعن ان الممجزات من باالحرى او العجائب اعجوبة

 هذا قرون منذ عليها تمشت التي البالية العتيقة سياستها من وتعدل بسهولة
 ألمالءة للظروف سياستهاطبقا كثيراًماتطورت االيام هذه انافي من بالرغم

 كأ ، سياستها من تبدل ان تضطرها عظيمة مصلحة تدفعها عندما او . لها

 اخطاءها تصلح لي العربية المهورية مع الدبلوماسية العالقات اعادت حين عمت

 اما . الهستيرية االخطاء تلك صورة من جزء اال قضيتنا وما السويس حملة ابان

 قابلة وغير كعهدفا:،اعنيدة الزالت البريطانية الساسة فان فياعداذلك

 رهذا يقولون كا ااصحو نوبة او التعقل فترة هذه كنت اذا اال اللبم . للتطور

 والريب ،النظر وبعد النية حن على يدل فانه هذا صح فان ،فيه اشك ما

 السياسة هذه مثل لحصاد ن المستثمري اول ستكون البريطانية الحكومة ان

 التشاؤم كثير اكون ان اريد ال كا الحوادث اتعجل ان اريد ال انفي . الحكيمة

 فاني ولهذا . سباستها تعديل تنوي بريطانيا ان صحيحاً يكون ان قلبياً وآمل

٤٥١



 االمر فانااوقت نفس وفي . االفق وراء من لنا سظهر ما زاند بشوق أترقب
 واعتقد المهمة. هذه النجاز سائلوالو الطرق انجح لتروا ، ولالصدن لكم متروك

. جدبد من لبدفعها قوي مهماز الى تحتاج المسالة ان

 الطريق اختيار في حذراً اكثر نكون ان الى نظرثا تلفت ان منك جميل

 من السهر ن سكو طريق خير ان ريب وال حريتنا نستعيد حينا نلمكه الذي
. نتجه جهة اي الى سنقرر هناك ومن المتحدة المملكة طريق

 ثالث على وي يحت محلياً ظرف( لمست الرسالة هذه نهاء ا وشك على كنت بينا
 رسالة أجد م .وان منك مرسلة انها واعتقد البريطانية الصحف من قصاحات

 منذ وعنايتكبنا اهتامك ح-ن على الجزيل الشكر الشكرك واني سعرا. مرفقة
 القصاسة كنت لقد . دانماً الفضل هذا لك اذكر يجملني الذي االمر ١٩٥٨عام

 الجواب ذفس ليس هذا ان ويظر وايت لل-يد كالود٠ ي اكس جواب ى االول
 التي التعمدات الى مطلة-اً يشر م اذ ، هذه رسالتي نهاية في لك ذكرته الذي

 في مرات ثالث بية بالعر لندن اذاعتما والتي نفسه على المستععرات اخذهاوزير
 في الن^ر باءدة واضحاً تعهداً كان البيان ذلك فان . يوليو شهر من السابع

I الكاردين يذة ج, اكدته ثم ، البيان ذلك من كثيراً سررن اننا حتى ءتقالتا 

. الثاني البوم في افتتاحيت^ا في

 .أباطل وحض زعافاً سماً وكانت بلكريف ر-الة الثانية القصاصة وكانت

 بدي ان يستطيع اخى اقوال لديه بلكريف شارلس السر ان من وإنق انني

 ١٠ ء ي العقوبات قانون مف.ول سريان عدم لتأخير الحقيقي الباعث عن بها
 في وخصوصاً المراحل من مرحلة في اجزائه بعض مفعرل سريان نم . ١٩٥٥

 وال ، شغبوال ، ات المظاهر ، الذتن اثرة ، العضمى الخيانة : التالية االبواب

 نفس اي ١٩٥٦ عام نوقر شه. من السادس اليوم في ذلك انهتم يةول ان بد
 الذي بك جوا أجسد ل حين أمل خيبة اصبت لقد . فيه اءتةلنا الدي اليوم

استأمه ان ملىأ وك كر، الذ نذة اآل بلكررف رسبلة على رداً التأيمس في ته زش لي ى و. ر٦ ري آ ر لى ر ز•■ ؛ في، لى
. للث *-ب مذ' قست و ب أقر ■■ فى



 المقان، نفس هر٠و لفن )برنارد السيد مقال الثالثة القصاصة كانت ولقد
 األخ رسااني استلمت قد تكون ان آمل ، السابقة رسالتك في بعثته الذي

 تحتوي وهي ١٩٦٠ مازس ٣٠ المؤرخة لرسالتك جواباً وكانت يونيو ٣٠
 لقسد . انتايمس لجريدة القضائية الصفحة في نثم الذي المقال حول ^مليقي
 لقد . ( بذلك لي تمح ) ان ارجو مما غاضبة بلهجة سالة ال تلك كتبت
 بقسارة عوملت كيف تذكرت حينا وخصوصاً عفي رغماً المنهج ذلك اتخذت

 سوى لشيء ال حريتي في٠ سلمبت وكيف . لهما مثيل ال انصاف وعدم
 اي منع في الثرهة ورغبتا الدفين حةدها الشباع الرجعية العناصر ترضية
 حالتها في المنطقة تلك ابقا، على البالغ وحرصها المنطقة تاك على يطرأ تطور

.المزرية البدائية

 على االصدقا، ولجيع لك وامتناني تشكراتي جزيل عن اعبر ان لي هل
 صديةاي . االفراجءتا لمحاولة تبذلونها زلتم وال بذلتموها التي الجبارة المجرودات

 لشخسكم وتمنياتي تحياتي ءاطر قبول رج'دي ، تحياتهما ويهديانك تامة بصحة

.الكريم

: المخلص

البريطاني السياسي المقيم زيارة
هيالنة سانت لجزيرة العربي الخليج في

 الليج ا في السياسي المقيم بأن وأخبرا الشرطة مدبر ذا ج'، الس مساء في

 . بزيارتنا يةوم ربا انه يخبرا ان م الحا من طلب وقد الجزيرة الى يصل سوف
 بأنه همساً هناك ولكن اعلم ال فال: ؟ زيارته سر عن شيشاً تعرف هل وسألته

 سي السيا المقيم بين سكتم |'ت٠جر؛ أت هذه ان واعتقد . البحرين الى نقلكم يتم ربما
 المقيم ان اعتقد فال تذكر كأ االمر كان اذا ، له قلت . الجزيرة م وحا

 ربعةبا علينا محكوم مساجين اننا ، همها ا عديدة سباب ال ورا سيز السياسي

 يمنلحكومة ال فو الوقت نفس وفي مجرمين، ٠ نظ. في اصبحنا وفد عاماً عثر

٤٥٣



 في ثان لها ليس أنه تدعي الزى الجاللة صاحبة حكومة يمثل هو بل البحرين

 وقد اليةا معاهدة بها تربطه الذي البحرين حام تعاليم تنهذ هي انما االمر

 ان يملك ال ثمو معنى لها ليس لنا وزارته ، الجزيرة هذه في سجننا قبلت
 مساجين القانون بجكم النا العودة أو السجن هذا في البقاء نرغب اذا عما يسألنا

 او الجزيرة في اجين كمس االقامة في لنا خيار وال البحرين حكومة رعايا من
 اكثر تفهمر-ا رانت شيناً عنها اعلم ال امور هذه : قال . البحرين الى نقلنا
 السياسة يمشل ل٢ف يتواله الذي المنصب هو ما اعرف ال انفي وصدقني مفي

 الخليج منطقة في الفعلي الحاكم انه : له قلت ? هاذا ام البحرين في الخارجية
 بريطانيا يهم تتستر اسماء ا ال المنطقة تلك حكام وما ظفار الى العرب شط من

. االعزل الشعب ذلك ضد العدوانية وسياستما آريها٠ لتنفيذ

العموم جلس في البريطانية الحكومة بيان

 بارن مرات ثالث وكرراً.ه امس مساء بالعربية لندن محطة اذاعت

 الحكومة نية عن العموم مجلس ابلغ البريطانية الحكومة بلسان الناطق

 م الحا طلب على بناء البحرين سجن الى النالئة المساجين اعادة في البريطانية

 حاكم القناع البريطانية الحكومة قبل من المتكررة المحارالت بعد وذلك
 بذلك البحرين ح يقتنححا ولم بالمساجين أفة وال باالبعاد السجن بتبديل البحرين

 مجلس في عاماً استياء التدريح هذا احدث وقد . الحال في ارجاعهم وطاب

 مجلس ووافق الموضوع هذا حول مناقشة باجراء المعارضة نواب وطالب العموم

 انتهت ذلك وبعد الليل منتصف حتى النقاش واستمر الطلب ذلك على العموم

 بجاكم ثانية مرة لبريطانية الحكومة تتصل ان قرار الى الحكومة مع رضةالمعا

 الفرصة تترك الوقت نفس وفي باالبعاد السجن يبدل ان منه وتلتمس البحرين

 الحكومةبانه وتعهدت ، قضائياً النقاذهم الطرق انجع ليدرسوا المساجين لمامي

 عطلة بعد نعقاد اال الى العموم مجلس عودة بعد أال ن البحري الى نقلمهم أمر يتم ال

. القادم العام في يناير ٢٣ في ذلك وسيكون الميالد عيد

 الى ارجاعي ز بأم ارحب انني اال مفرحا لي بالنبة الخبر هذا جاء لقد

٤ي٤



 جن ال آال: القاسي، الحا-يلذ مكبال ولر بالدي في اسجن ان وافضل البحرين
 ز،٠ءأ علي وحيداًتتألب هنا اعيش ان يمن خيرل فبو هناك ومتاعبهمعزمال^ي

. البحرين الى بنقلي يعجل ان الل فأرجو . جانب كل من الثر

٦٠/١٢/٢١ يف كتب

لنا الجزيرة زيارةحاكم

 الثالثة نحن به واجتمعنا الجزيرة حاكم جاء الخامسة الساعة امس مساء في
 رمة الحك ونية قضيتكم ومحول العم مجلس في دار ما سمعتم انكم :البد وقال

 الحكومة قبل من البيان هذا لك اسلم ان امرت انفي اال . البحرين الى نقلكم
 السيد بيان بعد ) البيسان نص وهذا نسخة منا شخص كل سلمو علينا وتاله
 اتصل مباشرة يونيو ٢٩في العموم مجلس في بها التيالى تهكيداوتأ لويد سلوين

 الجاللة صاحبة حكومة بأن وابلغه البحرين بجاك البحرين في السياسي المقيم
 الح<ومة وطابت هيالنة سانت في المساجين اعتقال تواصل ان مستعدة غير

 بعد انه اال . باالبعاد السجن يبدل ان ملحة البحرين حاكم من البريطانية
 ارجاع وطلب الرجاء لهذا استجابته بعدم الحاكم اجاب ايام لمدة تفكير

. البحزين الى الماجين

 وانتقاد ءام وتذمرلىاستياءا المساجين ء هؤال بنقل الحكومة بيان ادى لقد

 فيالعشرين اجريت التي المناقشة في واضحاً ظهر كا العموم جلس قبل من شديد

 العموم مجلس في الحكومة باسم الملكة اختام حامل تعد لقد . ديسمبر من

يلي: لما

 الحكومة فان اليوم جلسة ابديتفي التي لنظر ات وجم تبادل على بناء — أ

. البحرين حاكم مع جديد من ستبحث

 المساجين هؤالء لنقل اجراء اي البريطانية الحصكومة تتخذ ال سوف — ب

 ان ثاء ان للمجلس الفرصة يترك سوف وهذا . لالنعقاد الران عودة بعد اال
 اجين لمسا لمحامي صة الفر اعطاء وكذلك ، بعد فيا الموضوع حول النقاش يدم يع

٤٥٥



 تلقأها الفي المعارمات بعد القضائية االجرا.ات الينان الطرق انجح لدراسة

٠ جديد من

 ام البحرين الى نقلكم ترغبون هل . سؤاأل لنا ٢ الحا وجه ذلك بعد
 فاني رأيي ام-ا : قائالً االخوان يتكلم أن قبل فأجبته ؟ هنا البقاء تفضاون

 سانت البةاءفي اود فاني الحرية عذمت اذا اما آخر وضع أي على إلحرية افضل

 تستطيع الذي الوقت يأتي حتى ، الجزيرة في امة مجرية اتنقل هيالنةكطليق
 في المقم بي يطول أال شريطة الجزيرة من الخراجي حال تجد ان بريطانيا فيه

 فاني اآلن الحال هو كم السجن استمرار هو الوضع كان اذا اما ، الجزيرة هذه

 اعتقد فال هذا السجن استمرار عن اما : فةال . البحرين سجن الى نقلي افضل
 ان ومعناه بتصريحاتها نفسها الزمت قد البريطانية الحكومة ألن يكون أن

 ك حا ان الوقت نفس في : له قلت . االحرال بعيد شي، السجن استمرار امر

 الحرية من نوءا باعطئنا اآلن من ح٠ي ان كنه التي. الصالحيات لديه يرة الجز

 له: قلت بذلك. خاصاً قانوناً يسن وقت الى يحتاج هذا ان : فق:ل الجزيرة في

 : فقال يشاء ايوقت في ذلك يفعل نهان يمك اراد اذا الجزيرة حاكم ان اعتقد

 عنه بتكلم وهو الشمالن فنكلم الزميلين سأل ذلك وبعد . ذلك على اوافقك

 الى نقلنا نطلب ال اننا اال الباكر اراد نريدكا نحن : وال العالوات وعن

 : الحاكم لها فقال الحاضر الوةت في النةل امر في رأينا نبدي وال البحرن

 ؟ للحكومة به ابرق حتى رأيكما اءرف ان اريد الني رأيكم تعطوني متى

 هذا حول برأي نجزم ان نستطبع ال الحاضر الوقت في : الشمالن له قال

 يخلصوننا سوف بانهم وان^ون ونحن البريطاني للشعب متروكة ثقتنا وكل االمر

 الذي البداي ن البحري سجن ى لبنقلناا سيسمح نالبرلما ان اعتقد وال السجن من

 . مستبدة ظالمة حكومة ظل تحت اليه نةله يقبل ان شخص ألي يمكن ال

 نني ا رع>ا : له فقلت ؟ رأيك على مهر انت هل . ثانبة مرة كم لحا ا فسألني

. البحرين سجن الى نقلي فأفضل الخارج في او هنا نجريتي اظفر لم اذا

٦٠/١٢/٢٣في كتب



شريدان الحامي من برقية

٦٠/١٢/٣٢ في مؤرخة شريدان الحامي من برقية استلمت اليوم هذا في

 الحكومة تعهدت . قضيتم لنقاش خاصة برلمانية جلسة خصصت لقد
 رنن عنم االفراج لمارلة البحرين حاكم مع جديد من تبحن بان للبرذان

شريدان . ن البراام في اخرى مناةشة بعدم اال البحرين شيخ سجن الى ترجعم

٦٠/١٢/٣٤ يف كتب

٤٥٧



١٩٦١
ءاشالثونفيالن^ى

 ام االي ليعوض عام خير تجعله أن اليك مبتهالً هذا ءامي استهل اللهم باستمك

 وهاب ويا ءزيز يا وتعجل االربعة االعوام خالل علي مرت التي القامة الكالحة
 من قاسية طغمسة تحت البغيض السجن هذا من وخالصي عني االفراج بامر

 لست انني تعلم انك اللهم .شفقة وال ٠له رحمة ال الذين الغاشيين المستعدرين
 مفيد لعمل تستغل ان جب هيمينة تمر الحياة في لحظة كل انما المنخاذل بالضعيف

 االنساني قيمة غا١ق استفدبها م رل أفد لم ت مر قد االربعة االعوام وهذه ، مثمر
 عنتهم في أمعنوا قسد القوم ان اللهم . انصفتين كال من خال اذا الحياة هذه

 الصبر والهمني وانهم وعلم طغيانهم الج^به لدنك من بةوة تني فة وجبروتهم
 بناصرة واألخذ الحق رتأيد كلتك فع ر سبيل في النضال لمواصلة تمال الح وا

 بعرن فأمدفي وطفي وبفي ةومي لخدمة نفسي ارذذت قد اني االم. . الضعيف
 ومنهج مسلك كل في ي مواطن خدمة ف نم أال لك الهي يا وساعدني منك

االمور مقاليد بيدك من يا الليل وسواء !لخير عمل الى

٦١/١/١٠ يف كتب

ثريدان من برقية

: يناير ١٩ مؤرخة يناير عشرين في التالية البرقية وصلتني

ما أ انش لوخ ) الى نقلك بوقت تتعلة جديدة ئق حقا انا اتضحت لقد

٥٨،



 غز مشمون شبه والنجاح الدوى ثقديم ويمكن األفراج طلب تجديد ينطلب

 ٤ا. . ة لح الذي، النسرر تعويض ى دعو نقيم ان يمكننا كذلك . الدءوى تةدم
 الرجاء . حقكم في البريطانية الصحف بعض وجرته الذي القذف سبب من

شريدان . ثالثتكم بموافقة تبرق ان
١٩٦١ يناير ٢١ مؤرخةفي

البرقية جواب

 ال ونالنتنا والشمالن عليوات شاورت . القيمة مجاوداتكم على شكراً

 بعواقبه. التنبؤ يمكن ال عمل انه جديدة قضية اثارة على الكبيرة اآلمال نعلق
 قذفالصحف طبيعة . قف . الدعوى وتقديم االفراج طلب اثارة عدم لرجاءا

. القضية اثارة في تصرفاتكم حسن على ذعتمد اننا . لدينا معلوم غير البريطانية

شريدان لةمن رسا

 ومرفق ١٩٦٠ ديسمبر ٢٨ في مؤرخة يناير ٢٤ في الرسالة هذه وصلتني
 في للبحرين اءادتنا قضدة ناقش الذي البريطاني البرلمان جلسة مضبطة معها

 دار الذي والحوار حامية كانت المناقشة ان والواقع . ديسمبر عثرين تاريخ
 . البريطاني البرلمان في يجري ما حقيقة على يطلع ان يريد انسان ألي مفبد

 الحكرمة اقناع جاهدين يحاولون المحافظين وبعض واالحرار العمال كان لقد

 عليهم تمليه ما بدافع يفعلونه انما ذلك يفعلون فيا وهم البحرين الى نقلنا بعدم

 المسؤولة هي حكومتهم ارن لوجدوا االمور في دققوا لو ولكنهم . ضيانرهم
 شيء االمر من له ليس البحرين حاك وان . البداية منذ بنا حل ما جميع عن
 الحقيقة لواقا هؤالء ارن فاو ، نفسه أمر في التصرف حق يملك وال

 الحقيقة ولكن إلحةائق بعض قال قد وايت( )ودرو السيد كان وأن

 باخبار يدلون النواب معظم ان الحظته الذي ثم ٠ احد اليها يثمر لم االساسية
 ماتبالمعاويزودونهم او االخبار لهم يروون الذين اولئك كأنا ومعلوماتخاطثة

 كانتمفيدةجداً المناقثة فان ذلك كل من وبالرغم لحقيقبةلمعلوماتاا م م يعطو: ال

٤٥٩



 ن شريذ: و.-الة نني.جا لةد . وحدها يطانيا ب الدي^قراطيةفي اقأ. ع على تدل
 بذكراني مةصالً تالع ذكر جاء كأ إلزملين بوافقة البرقية إزسلت ان بعد

 حتى البرقية تلك ابعنث ان قبلت لما الرسالة هذه على اطلعت انني ولر اليوسية
 يجعل ان الش ونسال فات قد االمر ولكن ،ذلك انافعل ارادالزميالن ولو
. بدلل أرحم والشه المأزق مذا من وج والخر والتوفيق وااصالح الخير فبه ما

: البكر عزيزي

 انفي العموم مجلى مناقشة عن فيها اخبرتك التقي برقبتي استلمت انك بد ال
 ستالحظ مال.بكا قضيتكم فيما نوقشت التي الخاصة للجلسة مضبطة بطيه ارفق

 ليست هذه النظر وجهة ان يعتبر انه : قال حي:ا هيث للسيد جواب آخر من
 الجاللة صاحبة لحكومة ايضاً ولكنها البالد ع هذ في غحسب وحدهم للعمال

 العفو يصدر ان الظروف هذه مثل في البحرين حاكم على انه وهي نفسها
 بدء منذ جانبكم في اتجاهاتها مختلف على كات فقد الصحافة اما . عنكم

 انه في امل السجينينوكلي رفيةيك وعن عنك لالفراج تدعو البرلمانية المناقشة
 هوس- ستون )جسورث( السيد اا٠ ابتدأ الفي السياسية الخطوات لهذه نتيجة

. بالنفع عليكم يعود فيا الطيب شمرها تثمر ان بد ال

 الى كتبتها الفي سالةالر هي ،هوس ستون السيد اليرا أشار الفي ةسالالر ان
 ٢٦ في القضائي لدستشار بها تت التي زيارتي الى مشيراً تلمتممراا وزارة
. االخيرة رسالتك في لي كتبتها التي ب|ت٠المعاو على معتمداً . اكتوبر

 اعماداً جدياً القضاة يناقشها لم . الحكم حيثيات في جاءت نقطة آخر ان

 فبا نقلكم، قانون صالحية عن هيالنة سانت في تثر لم النقطة هذه ان على

 نفس في النقل قانون عن االعالن ونشر نقلكم فيه تم الذي بالوةت يتعلق
 نشر قد القانون ان الواضح من بأنه الحقيقة الى بنفك اشرت لقد . الوقت

 المستعمرات لوزارة سؤاأل وجهت لقد ةطويلةبمد البارجة ظر على نقلكم بعد

 الذي الوقت حقيقة من للتأكد براون السيد يرافقني وكان االمر هذا حرل
 . بنقلكم االمر اعالن فيه الصق الذي ولوؤت البارجة ظهر على فيه نقلتم
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 هذااالمرفانناسن حرل نطلبه! التي المعارمات على الحصول فاذاتمكنامن
 في الةضا م اع■، كلياً املت التي القضية آلمك ة الذار طريق ايجاد من نتمكن

 على نقلكم وقت معرفة على كبيرة اهمية اعلق ال انني الوافع . الملكة مجلس
 من القضية اثازة على يوافقني بأن التاج اقنع ان لي تيسر اذا البارجة ظهر

 زميليك احد باسم انيرها ان من لي بد فال ذلك في ت وفة فاذا برمتما جديد
 . جديد من الدعوى اثارة بطلب المتقدم هو وسيكون السجن في معك اللذين

 سابقاً اثرتا التي الطريقة بنفس القفية اتارة الى اذهب أن اريد ال الراقع في انا

 االمور تتيسر لم واذا . الحكومة اقناع من تمكنت ذ!كانماذذا وغير بتفاصبلها
 . المراسلة طريق على انيرها أن استطيع فاني هالنة سانت في المحكة اعقد

 بعض لتغطية مبالغ الى احتاج ان بد ال فاني الناحيتين من اي على وافةوا فاذا
 في اقربانكم أو اصدقانكم اتصلببعض ان استطعت اذا يتيدر رهذا النففات

 لي تسموا بأن ذلك يكون ان وافضل . المادية بالماعدة ليمدونا قريب وقت
 باالتصال بدوري م ذو ا ،زميليك من أر منك رسائل تكتبوا ار االشخاص

االمر. لهذا بهم

 لنا فاندة ذات تكون قد اذ الخطوة هذه اتخاذ ت ادك من رأيت اذا هذا
 للسيد بعثنها التي التهننة كذلك و الميالد بعيد تهنئتك على شكراً .المستقبل في

شريدان : المخاص وتمنيافي تحياتي له. سلمتها وقد ريبورن

جسورث من رمالة

 ٣١ ليفي سلت ١٩٦٠ نوفبر ٢٦ في مؤرخة جسورث من رسالة استلت
. نصها وهذا ١٩٦١ يناير

الباكر، لرحمن عزيزيعبد
 ا"-لي . اعتقالكم حول ودراً البرلمان في وجهت اسثلة بعض بطيه ارفق

 ان وجدت اذا . القريب المستقبل في االمر هذا حول ببيان الحكومة تدلي ان
. بذلك تشعرني ان فالرجاء اساءدك ان يمكنني آخر امراً هناك

ث جسور : المخلص
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اإلنكراج

 القوية الملة المحاميوكذلك الى لي رسالة آخر في اثرتها التي النقاط اثر على

 شرعية عدم في العموم مجلس في المعارضة ونواب البريطانية الصحف شنتها التي
 حول البريطانية الخارجية وزارة في مستمرة دراسة وبعد الجزيرة في سجننا

 جديد من االفراج بطلب يتقدم ان لمحامينا سمحوا شرعية بطريقة منا التخلص
 ان االتفاق وتم . شمالن العزيز عبد السيد باسم جديدة معلومات ضوء على

 وصلت ١٩٦١ يونيو من اليومالسابع وفي هيالنة سانت جزيرة في المحكمة تعةد
 في المحكة ابتدأت منه الثامن اليوم وفي . والمحامين القاضي تقل التي السفينة
 في فبدأ ( مكون ) السيد لمحامينا الكلمة فاعطيت صباحاً العاشرة الساعة

 ركز وقد ، مساء الرابعة الساعة حتى اليوم طول المرافعة واستمرت مرافعته

 الذي البحرين حاكم كناب حول اهمها معينة نقاط على مرافعته
 زعم اذ ، هيالنة سانت جزيرة الى بنقلنا البريطانية البارجة ربان فيه يأمر
 في هل ، سالةالر استلم مكان اي في بالضبط يذكر ال بانه البارجة ربان
 بالعربية مكتوبة رسالة استلم بانه يتذكر رلكنه سترة ميناءاوفي ألجفير ميناء

 منحام امر على تحتوي والرسالة ، البارجة في كان صومالي مترجم له وقرأها

 المزاعم هذه محامينا ففند . هيالنة سانت الى المساجين الثالثة بنقل البحرين
 يمكن ا انه .ثم صومالي بحار البارجة ظر على يوجد ال اذ باطلة انها وقال

 فان . بالعربية مكتوباً البارجة ربان الى خطياً امراً يبعث ان البحرين ٢ لحا

ترتيبات ؟ة كان واذا البريطاني االسطول منقيادة االوامر يتلقى البارجة ربان
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البريطاية اخكومة زمحامي محامينا ومعه هيالنه سانن في عنا اج باالن. حكم الذني الة:ضي

 يؤلد ولم يتم لم ما وهذا ، البريطانية والقيادة م الحا بين فهي القبيل هذا من

شرادة على المحامي استند ثم الغمود وال المستندات سطة بوا ال منه شيء لنا

انه شهادته في كرين واكد البريطانية البارجة لربان سلمنا الذي كرين الميجر
 في استطرد ثم . له سلمنا حينما البارجة نسابط الى اوراقاً ا ول رسالة ال بسلم لم

 النظارة وكسب الحساسة لنقاط، يجانبه القاضي كسب حتى العديدة نقاطه

مما مالحظاته في دقية( وكان وفنية قانونية وكلم! مركزة حججه وكازت ايضاً

واا االول اليوم انتى وقد االسرمال في المزيد منه يطلب أن ةلضي١ا دعى

. باريها القوس اعطي وقد بالنجاح متفائل
 وقدكان الحكودة هرى أحا الكلة اعطيت المحكمة انعةاد من الثاني اليوم في

 قد معظمها ان اا االحيان بعض في ضعيفة كانت وان نقاطه تركيز في موفقاً

 اليوم وفي . الحكومة لمحامي مرافعة كاه كان و اليوم وانتهى القاضي تستميل
 امس مرافعته ع جميس للقاضي قدم بان محامينا الحكومة محامي فاجأ الثالث
 قد كن اذا وقال ، ذلك على محامينا واحتج طويل جدل الى ادى ف خطياً

 ان يجب فانه امس زافعته٠ في جاء ما خطياً يرفع ان الحكومة ميلمحا سمح
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 مرافعت، كتابة حقى. واءطاه رأيه على شلشي٦ا فاقره . ايذاً لك بذ لي يسمت
 النقاط على بالرد له سمح ثم . الغداه استراحة بعد يقدمها ان على شاء اذا كلها
 كثيراً القاضي قاطعه وقد امس يوم الحكومة محامي مرافعة في جاءت الفي

 جاء ذلك بعد شم . مناسبة غير القاضي اعتبرها الفاظاً يستعمل اخذ النه

 الحكومة محامي تصرف من حانقاً كان انه ويظهر مركزة غير ضعيفة بنقاط
 استعاد محامينا ان اال ، االمر في مشاورته دون كتابياً مرافعته وتقديمه
 يركزتركيزاًحساساً راخذ مرافعته من يوم فياول اباها عودا القي الخالقة طاقته

 ولما . مالحظاته ويستحسن اليه يستمع القاضي واخذ االنظار استرءى مما
 وهو مرافعته كتابة الى بحاجة ليس انه . القاضي قال مرافعته من انتهى
 الىمحامي سؤاآل القاضي رجه ذلك بعد ثم . بنفسه القاضي كتبه ما على يعتمد

 عن يفرج ان المفررض فمن شمالن العزيز عبد لصالح حم لو في الحكرمة
 ل5ذ بمكن وهل ! الحكومة محامي قبل من اءتراض هناك ل٢ف الباقيين االثنين

 اعتراض لدي ليس الحكومة محامي عنهم؟فقال االفراج بعد البحرين الى هؤالء
 ال انني اال بذلك الطلب محاميهم يقدم حينا االخرين االثنين ءن االفراج على

 زال ال البحرين محكة في صدر الذي الحم الن البحرين الى بالرواح لهم انصح

 ساذت -جن من عنهم باالفراج الحم هو القاضي سيادة يخص الذي وكل قائماً
 فيصالح حكت لو االحمال قبيل من وجهته سؤال هذ! القاضي فقال . هيالنة

 ثالنة بعد اي يونيو من عشر الغالث في د دعق ان على الجلسة وانتهت الشمالن

. الحم لسماع ايام

احلق صوت

 صوت جلجل والنصف التاسعة الساعة في منه عثسر الثالث صبيحة وفي
 باالفراج وقضى الحكم حيثيات )اليوت( القاضي قرأ حينا المحكة تلك في الحق
 القاعة دوت الحكم حيثيات ةراءة من انتهائه وبعد شمالن العزيز عبد عن

 جميع وفرح الحضور من التماني علينا نمالتوا الصعداء الناس رتنفس بالتصفيق

السريعة ءاتالجراا واتخذت العادل. الحكم بهذا ( تون جيمس ) مدينة سكان
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 ٠٠٠“ ا■؛ االجر ونمت الباقيين االننين نحن عنا لالفراج المحامي به تقدم بطلب
. احراراً واصبحنا كذلك عنا باالفراج القرار وصدر بسرعة

 المحارالت بعد جديد من ولدا كانا فرحتنا كانت كيف المرء يتصور ال

 عدة في عنا االفراج لطلب ١٩٦١ عام منتصف الى ١٩٥٨ عام منذ العديدة

 : يفكر واحدمنا واخذكل . الباطل وازهق الحق ألش حةق حتى محاكم
 ضيقةفي زنزانة في قسراً نؤخذ لن واننا احراراً اصبحنا اننا صحيح هل ترى

؟ الرهيب البحرين سجن الى الرجاعنا البريطانية البوارج احدى

الشكر وصالة

 النعمة له شاكرا عميق تهجد في ش ساجدا خررت السجن الى رجوءي بعد
 اخذتها الق ةسالالر لتكلة يوفقني ان اليه مبتهال عني باالفراج علي بها انعم ااتي

 وان العرلي الوطن من جزء كل في ومواطني قومي بني خدمة في عاتةي على
. السبيل سواء يهدبني

 وزوجاتهم للمحامين فاخرة ء غدا حفلة اقنا السعيدة المناسبة بهذه باجاً بت وا
 . به نقيم كنا الذي السجن نفس في الثرطة وضباط زوجته و الشمرطة ومدير

 نغادرالجزيري حتى السجن في باالقامة لنا يسمح ان ورجواه بالحام اتصلنا ثم
 مع محامينا رتب ثم الفنادق احد في لالقامة المادية االمكانيات وجود لعدم

 بالدرجة حسابها على بريطانيا الى تذاكر لنا تقطع ان هيالنة سانت حكومة

 استرليني جنيها خمسين مبلغ جيبية مصاريف منا راحد لكل وتدفع االوى

. ذلك وتم

 العموم مجلس من وخصوصاً مكان كل من التهاني برقيات علينا انهالت شم

 ثممن ، المحافظين حزب من يت والمستر المعارضة اعضاء وبعض البريطاني
 أحاديث مفي يطلبون هاتفياً بي يتصلون وأخذرا البريطانية الصحافة معظم

 جاءتنا شم . بريطانيا الى أسل حينا خيراً فوعدتهم لمستقبلا وبرفامج صحفية
بعثها التي البرقية تلك أنسى وال اصدقاثنا بعض ومن عائالتنا من برقيات

(٣٠) لمنفى الى البحرين من ٤٦٥



 احسن له: ن فكا آ سويس في للسعودية آ سفير وكان ر إلمعم يز عبدالز الصديق

. نفسي في وقع

 جميع زرنا اقأمتنا اثناء وفي تموز من االول اليوم الى الجزيرة في مكثنا
 جميع من حفاوة على وكنا رمقره نابليون قبر وزرنا الجزيرة في أالماكن

 ا جموزر بنجمن السيدة انسى وال عديدة حفالت لنا وأقيمت البالد سكان
 نتناول كنا حيث المستمرة بالدعوات افضالهما من الكثير علينا اسبغا فانهما
. الريف في معما جوالننا وفي بيتها في الطعام ألذ

؟ الممول من
 للقضية لممولةا الجهة حول جداً يآلرط شريدان السيد مع شي حدي كان لقد

 صديقكم ان اعرفه الذي وكل المصدر ءن اعلم ال انني : لي وقال . اساسرا من
 اجتماعك عند ويمكنك . لمالا من مبلغاً منه طلبنا كال لنا يدفع لندن في

. كلها للقضة الممول عن تعرف ان بالصديق

 الى متوجهين ( واروك ) الباخرة علىتموز من االول اليوم سافرفافي
 قدماي وطأت ارن بعد اليومية مذكراتي في كتبته ما واقتطف بريطايا

. الباخرة كبين

 لي وسلت عني باالفراج فأذنت نعمتك علي أنممت لقد اللهم اك حمداً

 نعمك على والمنة المد اللهم فلك ،معافى سالماً الجزيرة تلك من الخروج سبيل
 بعائلتي اللهم واجمعني ووئام بسالم رحلتي ألواصل نعمك اللهم فاتمم وآالئك
 ووفقفي ، مرير تعب بعد الما، الى العطش يتوق كا اليهم أتوق الذين وذوي

 كلل حتى عنا للدفاع شهامتهم دفعتهم الذين والنبالء لألحرار الميل أرد ان
 آليت ما ألتمم الحق سبيل في عنيداً قوياً اكون ان الهي يا ووفقفي . باالفراج

.وطفي لبني تحقيقه نفسي على

بالباخرة .. الىبريطانيا

 الدرجة في )واروك( الباخرة في ٤٨ رقم كبين() في مقري اتخذت لقد
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 دو اليوم هذا واعتبر الحرية الى ي طرية في بريطانيا الى متوجهاً االولى

 ماالتزا وكل قيد كل من متحرراً اشاء كيف اتصرف حريتي من يرم اول

 انفي الله لم رع أعوام طيلة قبولها على وأرغتفي القاسية الظروف علي ضتها ف

 طرية: الى بيدي سيأخذ الله بان مؤمناً صبوراً صابراً األمرين منها ذقت

 فأنت اياه اارتك دون وحذي الطريق اسلك ان عن عاجز اني اللهم . الحق

٠ الراحمين ارحم يا صالحاً اعل ان في فوفق وموفقي هادي

 ابعة5 وهي ( سنشن ) جزيرة وصلنا الناني اليوم وفي رحلتنا في مضينا
 وءآل جوية قاعدة الستخدامها االمريكية للحكومة ومؤجرة هيالنة لسانت

 الجزيرة هذه الى كندياخيراً( ) كنفرال كيب من المدى البعيدة لمذ|لىهدا1لتجارب

 شرق من القادمين االجناس مختلف من الركاب مع اوقاتنا معظم نقضي وكنا

 الكبيرة البواخر في الرحدلة ان والواقع . هيالنة سانت ومن افريقيا وجنوب
 االجناس شتى من بعددكبير االختالط تهيى، ثم المتع وسانل شتى ففيها ممتعة

. البثر بني بين للتعارف وسيلة وهي

٠ ٠ »المحافظ« عحامينا مع حديث

 من وهو وزوجته )مكون( المستر محامينا معنا المسافرين بين كان رقد

 نزوله قبل يوم آخر في اال فظينلمحاا من انه عنه اعلم اكن ولم فظينلمحاا حزب

 حديثسياسي وبينه بيني فجرى السبانيا. التابعة بلماس( الس ) جزيرة في عنا

 الشؤون في الحديث اتحاشى كنت انفي حين في الباخرة دكتور معتا وكان

 مايرغبون حسب به ادلي يؤولونما للصحف مراسلين وجود خوفاًمن السياسية

: التالي الحديث ربينه بيني دار وقد

عليه؟ توافق هل الكويت؟ في البريطانية انزااللقوات في رأيك ما مؤاله:

 هدد فمهما بريطانيا ترتكبه خطأ وانه عليه اوافق لن ال أ جوابي

 المهورية ان يعلم وهو الكويت احتالل على يقدم لن فانه قاسم الكريم عبد
 الى الكويت بضم مطالبته ضد وانها منه حجر مرمى على المتحدة العربية

. بالقوة العراق
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 لفمة الكويت نترك ان تريدنا هل 2 نفعل ان تربدن ماذا : فأجابني
تذهب؟ اين الدولية ماتناوالتزا لنذط وارد٠و رمعالحنا للعراق سائغة

 يتحدث لغيركم فاتركوها الدولية التزاماتكم اما مصالحنا قل : اجبته

 بمستغرب وهل عندكم القيم بأغلى قضحون مصالحكم اجل من فانكم عنها
 فضحتكم وقد ? للعراق الكويت تسليم واردتم وعبداالله السعيد نرري مع

 جريدة كتبته الذي العظمى الحرب تاريخ تقرأ لعلك شم . المهداوي محكة
 مصالحك ان كيف لتهرف الخليج بنطقة الخأص الجزء فاقرأ . اللندنية التايمس

 غليوم طلب ا العمانيةعندم الدولة الى ( )بوبيان ة ي جز تسلموا ان اليكم اوعزت
 عن غسباً الجزيرة وسلمتم الثالث ادوارد بريطانيا ملك من المانيا امبراطور

 امبزاطور الى اهداها الملك ان : قلتم الشان هذا في كلمكم ولما مبارك الشيخ
.المانيا

 سنقوم فاننا البريطانية السياسة تجاه انطباءاتك تكن مهبا : جوابه
 للعراق الكويت ضم على موافق اذاً انت هل بم . للكويت كاملة بنعهدانا

. ذلك على يوافقان ال وهما زميلك سألت فقد

 ية لعرب للوحدة وادعو العربية القومية بمبدأ اؤمن كعربي بالطبع : جوابي

 العراق في الخم يكون اال شريطة للعراق الكويت ضم على اوافق فاني

 اوافق العربية القومية ضد العدوانية نواياها اتضحت طغمة تحت ياًانفدال
 االشك فمم المتحدة العربية الجمهورية مع منضماً اً ح اق العر كن لو اليه وادعو

 الدرلة ذه هس الى الكويت بانضمام رحبون مكان كل في العرب جميع ان فيه

 . األستعءار برانن من النقاذهم مكان كل في العرب امل هي التي الكبرى
 قسراً ال الكويت شعب قبل من اختيارياً نضام اال هذا يكون ان يطة شر

اكراهاً. وال

 في االفراد الن وحدة للعرب ستتم ان اعت^لم ال : ذلك على جوابه فكان

. المختلفة واالتجاهات المشارب ذوي من بالثعوب فكيف متفقين غير بينهم
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 ج. العر ارن تأكد ولكن لمستعمرنا مخيلة يداءب حم هذا r لجوابي

 قتتذخ ان استطمتم كنتم اذا . جداً فريمب سيكون تحادهموا سيتحدون

 وعاداتة لغاتكم زالت وال ختلفة امم من وانتم امبراطوريةفيجزيرتكم لكم

 استطاعتامريك اذا ثم هذه، جزيرتكم نفس في مختلفة الحياة في ومناهجكم

 المتين العربي الشعب على يتعذر فكيف وحدة لها تكون أن المسين بوالياتها
 والتقاليد والعادات واللغة الدم حيث من مكان كل في فئاته جميع بين الروابط

 سبيل ال ان االيام وستثبت المستعمرين مكسة في وهم هذا ? يتحد ان والدين
وحدتهم في اال العرب لبقاء

 النكليز-ا سذاجة في معروف -وهو نه٠ صبياني بسؤال افاجأ بي اذا ثم
 المعاهدة تنه لم ولماذا ؟ كالكويت مستقلة البحرين اليست : لي قال حين

؟ بريطانيا مع

 الماية ستار تحت عاماً ستين منذ بريطانية مستعمرة البحرين إن : قلت
 الداخلية شؤونها في االنكليز يتدخل لم ولكن حقاً ممية فهي الكويت اما
 ، الكويت في دائرة اي يدير انكليزي موظف او شار مستم يوجد وال قط

 التنظيفي بدأ منذ بالدهم شؤون يديرون ومم كويتيون الدوانر رؤساء فجمبع

 ال انه ولو احمر انكليزي يرأسها فيها وظيفة اصغ فحتى اماالبحرن بالدمم

. شيعاً الوظيفة تلك عن يعرف

 وبدأتاشرح . قضيتنا من بلكريف موقف عن الباخرة طبيب سألفي ثم

 التي هي البريطانية الخارجية وزارة ان وكيف ، حدثت التي لهماالتطورات
 بلكريف بواسطة بتنفيذها السياسي المقيم وأمرت المؤامرة هذه كل طبخت

 طالبت النها المنظمة هذه على اسود حقداً يحمل بلكريف ان وكيف واعوانه

. منصبه من ئه باعفا

 المسؤول ان اعرفه فالذي رأيه على الباكر اقر انا : مكون المحامي فقال

 تحاداال هيئة ءن خاطئة حلفكرة قد الخليج شؤون عن الخارجية وزارة في
كنت اذا وسألني مهدها في يضريها ان فاراد ، الباكر عن وخصوصاً الوطني
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 لم وج اعرنه : تملمت ( ، نكبر: ) انه فقال االمر اول في اتذكرة فم ؛ءرفه
 استطاعته عدم عن فيما يعتذر رسالة لي وكتب ١٩٥٤ ءام في ن البحري الى جاء

. الجزيرة في امته اة لقصر بي االجتماع

. ٠ بملاس الس يف الصحفيون

 بابنيتها فيها العربي والطابع بلماس( )الس جزيرة الى الثامن اليوم في نزلنا

 جزيرة انها والحقيقة الغربي بالدم ممزوج الشرقي وادم ؛ وسكانها وارضاعرا
 من لي بد وال فيها امة االف اطلت لو ووددت كثير!؛ اعجبتني رقد مم:ارة

 علينامراسلو تدفق بلماس( )الس ومن . الظروف لي تتيح اليهاحين العودة
 بأيحديث ندلي اال اتفقنا وقد منا، حديثا يريد وكل ،بريطانيا من الصحف
 االوضاعك^ها؛ حقيقة لنعرف باصدقانا ونتصل ؛بريط^نيا نصل حتى صحفي
. معنا حديث باي المراسلين من احد يظفر لم ولهذا

 ؛لندن في جميالً يوماً وكان ؛تموز من عشر الرابع في بريطايا وصلنا
 والسيدجسورث ، عمالي نائب وهو ؛هوس ستون السيد الباخرة في واستقبلنا

 ؛الثاني محامبنامكورن والسيد ؛محامسنا شريدان والسيد ؛لندن بلدية عضو
 يرا مندوب بعنت التي البريطانية الصحف دور جميسع من ؛بالغة بحفاوة وقوبلنا

 المراسلين جميع على وتلوا حديث باي ندل فلم ؛واحاديث صور الخذ

: التالي البيان

 التي المناسبة الفرصة الى نتطلع بريطانياونحن في نكون )يسرناجداًان

 سعوا الذين اولئك .البريطاني الشعب باالحرارمن االجماع تمكننامن
 نقدمجزيل ان المناسبة هذه لنا ويطيب .حريتنا السترجاع الفعالة بمؤازرتهم

 ؛اتجاهاتها اختالف على البريطانية الصحف لميع ؛ وامتناننا ؛تشكرانا

.قيتنا في لنا الفعالة لؤأزرتها

 قوى عن باالفراج ؛هيالنة سانت جزيرة في صدر الذي العادل الحكم ان
 الشعبية الهيئة الوطني د!التحاهيئة في اعضاء اننا ي ريطا الب القضاء بنزاهة ايماننا
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 ؟ش.ب أوضاع سين وش االصالح ورائدا هدفنا . البحرين في رسنياً يها المعترف

 سذ ديقراطي ذظام ظل في ؛ الكريمة الحرة الحاة اجل من والعمل البحراني
 في مواطن كل به يتمتع الذي النظام ذلك ، وسالمته حريته للىواطن يكفل

. الحر العام وفي بريطايا

. بسببب! علينا حكم والتي بنا أالدت التي الباطلة باالتامات نعترف لم اننا

 باسم المتحدث به ادى بيان علىآخر نطلع لم فاننا ، المستقبل عن اما
 مع األمر يبحث لم كذلكو ، قضيتنا عن البرلمان في البريطانية الحكومة

 هذا حول بشيء ذدلى ان نستطيع ال ولهذا ؛ القضائي ومستشارا محامينا

. ( الحاضر الوقت في بريطانيا مغادرة نية لنا ليس ثم . الموضوع

 وعق-دفا . االولى الدرجة فنادق من وهو رويال( )مونت فندق في نزلنا
 مجلس في جماعنا ال تمهيداً وجسورث هوس ستون السيدين مع قصيراً اجماعاً

 مندوب زارا ذلك وبعد زوجته مع تذسستول زارناالسيد ثم بر الظ بعد العموم
. مسبقة لمواعيد واعتذرفا الشاي لتناول بدعوة لنا وتقدم . سي بي الي من

 استقبال^ا في وكان العموم مجلس الى توجهنا الظر بعد من الرابعة الساعة في
 و ومندوب البرلمانية الشخصيات كبار من وكثير وجسورث هوس ستون السيد

 أنسيد فأة.'م ، اذاعة لوا لتلفزيون وشركات االنباء ووكالت الصحف جميع

 المؤتر من انترائي بعد العموم مجلس في شرفنا على شاي ل'—د هوس ستون
 تصرفاتها وانتةدمت البريطانية الحكومة على بشدة فيه حملت الذي الصحفي
 ا تنهجه التي قاء الخر بالسياسة ونددت الهوجاء، ايدن ساسة على وحملت

 بتصرفاتم نددت .ثم العصور مر على تتغير لم والتي العربي الخليج في بريطانيا
 حكومة رعاي من بأننا سفر جوازات أعطينا اننا وكيف معنا المشينة

 منا وسحبت ال<ومنولث درل الى فقط السفر فيها محدد هيالنة سانت
 ، الشعبية وساط اال في القوي أثها الجلة لهذه وكان . البحرانية نا جوازات

 تن.نا نع ان الحكومة حل مما تدريحاي معضم وكتبت صحف عدة وآزرتنا

 فيه وم<توس المعمورة في جهة اي الى بواسطته نسافر بريطاني سفر جواز
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 ألقتت وك ، يطاني٨اا الجراز احمل زلت وأل ( البجرين من ني شخم ر

 اجدفي مرة كل وفي العربية البالد في الجواز هذا جراء من كثيرة مضايفات
. الجواز هذا لجل دءتفي الفي االسباب لهم ح اشر ان آ مضطر

ركوباا إال المضطر آل—م فا مركباً األستة :ال تكن لم اذا

 الذي الحديث حول البريطانية الصحف كتبته مما مقتطفات بعض يلي وفيا

: البريطاني العموم مجلس في الصحفي المؤتمر في به أدليت

٦١/٧/١٥ اكسبرس ديلي

 في عقده الذي الصحذي المؤتمر في الباكر عبدالرحمن تحدث أمس مساء في
 االذهارن الى وأعاد ، التعسفية بربطانيا سياسة عن البريطاني العموم جلس

 في السويس حملة ابان البريطاية الحمية البحرين مشيخة في وحوم اعتقل كيف

- ١٩٥٦ نوفمبر

 من يمس شيئاً تفعل ان تتطع لم ايدن السر حكومة ان : الباكر نال

 اال ذنب لهم يكن لم عزل اشخاص على نقمتها ك فوجهت لناصرعبدا مقام
 بالسياسة مندداً حديثه سياف وفي . وحريتهم هأ٠ و بيرق نيطالبو كانوا انهم

 ذلك هو بالفعل البحرين يحكم لذي ان : ةال٤ البحرين في البريطانية التعسفية
 المتعلقة والكبيرة الصغيرة في مكتبه من اليومي امره يصدر الذي جل الر

 البريطانية. ة الجالن صاحبة لحكومة السياسي القيم هو ذلك ، البحرين بشؤون

. الخاصة لحياته موزعة اوقات فجميسع الشيخ اما

٦٢/٧١٥ يمس التا

 شتى عن امس الصحفي مؤتمره في كر البا الرحن عبد السيد تحدث. لةد

: قاله ما جملة ومن بالده بقفية مساس لها التي المواضع

 بالشعب اشاد ثم . الحياة في االنسان يملكه شي، اغلى هي الحرية ان
 البريطانية بالحكومة ندد انه اال عنه، االفراج في الفعالة عنالمشاطرة البريطاني
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 في الهستي ومسلكها زمالئه ومع معه سلكتها التي االستع^ارية التعسفية لسباسئها

 هي البحرين يحكم الذي ان الحةيقة : قانال اعلن ثم . السويس ازمة ابان
 يجلس الذي الرجل ذلك السياسي المقيم ممثلها واسطة البريطانية الحكومة

 اأ هو فما بلكريف امسا . البحرين حاكم ال االوامر ويصدر مكتبه خلف
 الباكر قال 6 اليهم وجهت القي التهم ان الوسطى. القرون عقلية يمشل دكتاتور

 ارن : قال ثم . السياسي المقيم كونها صورية محكمة في وحوكموا باطلة تهم
 االمالحات ادخال في تمانع التي بريطانيا تساندها اقطاعياً حكماً تحم البحرين
. المطقة تلك في متاعبنا مصدر وهي االمارة تلك في التطورية رالنظم

٦١/٧/١٥ الكاردين

 عن الباكر حمن الر عبد السيد عبر الشؤون شتى في طويل حديث بعد

 البريطاني الشعب بين يفرق انه : وقال . البريطاني للشعب امتنانه جزيل
 بسياسة بشدة يندد فانه البريطاني الشعب من امتنانه مدى على فهو . وحكومت

 وعلى علميه الحكم ان : وقال ئشة.الطا تصرفاتها ويشجب البريطانية الحكومة
 ت ففقدم . س انسوي حمم ن بأ ا التعسفية بريطانيا سياسة من ضرباً كان نه زمال

 محكمة في علبهم وحكمت ابراء اشخاصاً واءتقلت وعيها ايدن حكومة
 ادنى لديها ليس البريطانية الحكومة ان من بالرغم هذا : قال ثم . افضاءية

 ضد وحكومته ايدن في المتمكنان والحنق الحقد أن اال ادانتنا على برهان

 ويأمر الجقاء التصرفات تلك يتصرف ان دفعاه بها ندين التي العربية القومية

 حديثه ختم ثم . هيالنة سانت جزيرة في وسجننا علينا والحكم باعتقانا
 اخبار على نتحصل ما ودر يرة الجز تاك في لجةا المتاعب سيناقا لقد : قائالً

 الصعب من قة ومز متأخرة اال رسائلنا تردة وال نا عائالت وضع عن حقيقية

 لن ترسل التي الكتب يصادزون أخذوا بل فحسب هذا يكفهم ولم قرا،تبا

. دوينا من
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املحتدة العربية اجلمهورية من جبارة جهود

 ي اصدقان من بالكثيرين اجتمعت اياموفيخاللها عشرة طيلة لندن ي مكثتف

 لذكرها داعي ال مما قضيتنا اسرار عن الكثير الشيء وعلمت وغيرمم نواب من
 المتحدة العربية الجمرورية بذلتها التي الجبارة الجهودات عن ثم ، هنا

 المسأءي عن شم ، قضيتنا أجل من صرفت التي والمبالغ السجن من الخراجنا
 الصعيدين على عنا لالفراج غاا جممورية رئيس نكروما السيد بذلها التي الميدة

 فيمالو الجزيرة من اختطافنا قرر انسه تحمسه من بلغ حتى والرسمي الشعي
 اخوانا بذلها التي الجبارة الجهودات عن ثم القانونية. المحاوالت جميع اخفقت

 له وكان ندن زميللنافي بذله الذي المجهودالهائل وكذلك الكويت في
.االكل الوجه على المرام جميع انجاز في الفعال االثر

 منالجم^ورية جاءت التي واالنسانية االخوية الدوافع هذه جميع ان الغرر

 جا،ت مكان كل في االخوان جميع ومن نكروما ومن-للتيد المتحدة العربية
. خمآل احسن من أجر يضيع ا الن ان لتثبت متكاملة
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العوره

 فتح وقررت لي مقراً بيروت واتخذت ١٩٦١ تموز ٢٢ في لبنان الى ءدت
 الحياة معترك ودخلت . الحياة اعباء تحمل على يعبنني ما منه اكتسب متجر

 القوم بيدي يأخذ ان المولى سائالً ا خضم اخوض زلت ال اا وها جديد من

قومي وبني وطني لخدمة مفي المتطلب الكامل بالدور

 اعمل ان عساي ماذا ادري ال الهزيمة حطمته كقائد منفاي من عدت نعم

 الظاهر في فاا . مفاعيلرسا زفسي في وتضطرب احياها القي المزدوجة للحياة
 الخير في يسعى ومصلح . اش من العون مستمداً وعيال قوت كسب يريد تاجر

 حتى يفاعتي منذ ودمي بلحمي امتزجت التي الرغبة هذه قومه وبني لمواطنيه
٠ اجلها من واموت لها احيا فسوف اليوم

ها آمنت التي االهداف تحقيق يكفل بشكل حياتي تنظيم

 علي محرم البحرين فوطني ؟ العودة الى السبيل فكيف بيروت في انا ها
 مراراً حاولت وحينا االستقالل بعد الكويت عدا .. كله ألخليج بل دخوله

 في سأعتقل بانني البريطانيين الممثلين قبل من بصراحة لي فقيل الخليج دخولي

 ةالىالعود معناه وهذا ! البحرين حام الى واسلم الخليج مناطق من منطقة اي

 انكايز ال ولكن بذلك يرغب ال البحرين حاكم يكون قد . البغيض جدا سجن

. تستساغ ال التي مبرراتهم ولهم الخليج ءن ابعادي وغايتهم يريدون

 وحتى وطفي، ين وب منقطعبيني يكرنشبه ان يكاد الوصال١ان الناني األمر
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 فكل .. العقائدية االهواء رزعتهم وقد طلبة اما : ابنائه من الخارج في الذين

 في ستعمار األ من الخالص سيتم انه ويعتقد لغيرها بدين وال لمنظمته ينتمي
 — علي ليسلم يراني ان مخلصاً يود سائح او العقاندبة منظمته يد على الحليج
 مصلحته ظروف استدءت اذا وسيفه معي فقلبه ! احد يراه ال ان شريطة

 يقال ان ويخاف مصالحه على ويخاف عني البعد كل بعيد تأجر واما ٤ علي
 وهذا ! ارادها التي االماكن حتى يتجنب ان جاهداً فيحاول رآفي انه
 مفي يتهربون أخذوا .. اصدقائي كنوا ممن الكثيرين مع لي لفعلباإ حصل ما

 كيف إذاً .. ذكرته كا حقيقته على الوضع هو هذا ! رؤيتي وينحاشون

 ؟.. رالخنوع الدعة لنفسي ارتضي ان لي يجوز هل ? ضميري الرضاء السبيل
 عاماً عشر خمسة طيلة خضتها التي الممارك بعد ديدني وال دأبي من ليس وهذا

! المنطةة تلك في امره على المغلوب الحق عن دفاعاً

 المعينذيالمورد الى الذهاب اال سبيل لي وليس . شي، عمل من اذا بد فال
 اذا حتى كفاحهم دلوا !بوا وحيويتهم قوتهم الثوار منه يستمد الذي العذب
 ، والرجعية االستعمار ضد جديدة معركة وخى لخ أمل من بارقة هناك كانت

 االمل هو فذلك هذا يومنا الى ١٩ رم ٦ منذ تبعثرت التي الصفوف وجمع
 سلكته وطريقاًقد الجد ساءد عن إداً فألمر تحقيةه.. الى اصبو وما المطلوب

. فأعذز دونه اموت او اتمه ان إال علي فما

? ولكن ٠. «العذب المنهل »وردت

 ٤ القعر الى الوصول من اذدر الرشا ا ‘ار فوجدت العذب المنل وردت
 سي ال ! فعذرتهم ! وألوان وجوه عدة لها السياسة وان تبدلت الدنيا وان

 فرقتهم العوان إذ .. السابق كنتفي احداًك أمثل ال .. معروف رحالي

 . السابق في لي مساكان والبصر السمع مل، دوي لي يعد ولم اازمن عوامل
 ماآل مكتنزاً جواده صروة ممتطياً يكن لم ما قيمته للرء يعطون ال والناس

 اإل املك وال .. ققد^ه والمركز . فالمالعدمته . مرموق اوذامركز
 كشيرة عوامل جاءت بم . النهاية حتى الكفاح لمواصلة وعزيمتي ايماني قوة
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 ااياويل الشوط من النفس تأخذ علها وم^ادنة تهدثة الى الثوري االتجاه حولت
 وراءالستز تلعب ألصابعخبيثة اخرى اشياء وهناك . رولة٤٠ سلكته الذي

 بريطانيا احضان في االرتماء الى الخليج في الرجعيين الحكام دفع عدم بفكرة
 الفكر: يهذه . مسايرتهم ويجب قلوبهم المؤلفة من - زعمهم على — هؤالء وان
 من فاضحاً ٠رأ1 أووا الذين الخخصية االغراض ذوي بعض بها جاء الي

 سياسة العذب المنهل آثر . الحليج في الرجعية حكام من يتلقونها التي الهدايا
 وقلة الباع لقصر لنا سبيل ال ان وجدة فال . جرماً منا يده ونفض المهادنة
. يجري ما ومراقبة الصمت التزام آثرنا االتباع

 السياسة هذه مغبة عن الكثير الشيء وكتبت ونبهت حذرت اذني الن يعلم
 الى تصغي أذناً أجد لم العميق لالسف ولكن الرجعية مماألة سياسة

 الرجهية ان المستحيل من انه : لهم وقلت . منه حذرت ما
 على تحافظ وستظل معها وجدت ان! . بديال حليفاً بريطايا عن ترضى
 العدوين ضد صريحاً الحرب فليكن : هي جياته-ا تتعلق ألسباب بقائا

 اليوم يحدث م! ولعل . كالمي يسمع ولم العربية والرجعية البريطاني االستعمار
 الصارم الحازم الموقف اتخاذ من اليه دءوت ما يؤيد بية العر الرجعية قبا من

. المهترئة الرجعية ضد

البحرين هزت^حيوادث لقد

 هذا . الحبيب الوطن في وقعت التي الدامية الحوادث اخبار تني هز لقد
 استعاري حكم ئيالثنا بالحكم اسه ابتاله منذ بالراحة ينعم لم الذي الطيمب البلذ

 السوات بعد جديد من القلم امتشق ان دعاني ما مستهتر؛ قبلي وحكم بال عتيق
 المغتصب الحق عن دفاعاً لموقفا عنه ينجلي ما منتظراً هدنة شبه في عثتها التي

 الصحافة في المتمثلة لبنان في االحرار اخوة ال اش وحيا . الطيب البلد ذلك في
 في يجري ما حقيقة عن للعالم نوضح ان لنا ألمجال وفسحت زرتنا أ التي الحرة

 بالذات. اللبنانيتين الكناح وجريدة ، المحرر جريدة بالذكر واخص . البحرين

. 1ءابنم ون يشكر الجيع مر عددة -٠٠س ' زيمب ا ول اتمتحرزة الصحن بقية ثم
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تتحقق مل امنية اكنت

 صدره شرح ان البحرين كمعلىحا الل انيمن دانماً اتمنى كنت لقد
 المغتصب ضد محنته في يجانبه يقف وان وواجبات حقوق من لشعبه بما بااليمان

 اعطى الذي المثالي الحاكم هذا الصالح الكوبت حاكم نهج ينهج وان .الجائر
 مموعة في واسرته هو يذوب يكاد حتى المزيد يعطيه زال وال شيء كل شعبه

. الكويقي الشعب

 سواء ويسلك الصالح الحاكم بهذا يقتدي ان البحرين محاكم أجدر ما نعم

 خطوة كل في ويؤازره حوله يلتف عربياً شعباً سيجد حقاً وبذلك . السبيل
 يقف ان المسلم العربي البحرين بجاكم االجدر وكان . البالد صالح نو خيطوها
 االجنبية االحتكارات وجه في المناضل الشعب ذلك وقف حينا شعبه يجانب
 النزق االهوج هذا عمد اخاه يزج ان به األجدر كان ! الوطنيين مالالع وطرد

 العقوبات اشد يهم ليوقع السجن في معه الذين المرتزقة الضباط من والحفنة

 التي الوحشية االعال من االعزل الشعب هذا حق في ارتكبوه لما الرادعة
. الولدان لهولها يشيب

 يستفيد ال التي الهوجاء سة السيا هذه مغبة من احذره كنت انني الذ ويعلم

 ان يجب ما فيها اوضحت رسالتين الماضي العام في له وكتبت االعداء اال منها
 له وضربت االجني النفوذ من ويتخلص تأييده يكتسب حتى لشعبه يعمله
. اليه دعوته لما يستجب لم لالسف ريا وبجكامالكويت بالكويت المثل

املغروض <ان

 شعبه مصالح رعاية بنفسه يتولى ان الشاب الحاكم هذا من المفروض كان

 كنا ما هذا االجانب العاماللوطنيوطرد علىإنصاف االحتكارية الشركات ويجبر
 يأسف مما العكس اال يحصل لم األسف مع ولكن البحرين حاكم من نتوخاه

 من والتخلص واالزدهار التقدم المناشل لعربي الشعب لهذا يتمنى مخلص كل له
.بخناقه الماسك االستعمار
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 أ^عرب. العام أي الر انور ان اال البحرين في يحدث ما ازاء لي يكن لم نعم

 وأدئنذت المحرر جريدي في المقاالت كتأبة فتوليت هناك يجري ما حقيقة عن
 الى النزول أضطررت مم - طريف بن عيسى باسم- مستعار بامضاء بدأتها

 الكويتية لعام الرأي جريدة صاحب كتبها التي المقاالت سلسلة بعد الميدان

بالتواي. المهمة المقاالتانشر وهنا

لبحرين في ماذا ٠.٠ نعم

 روابط وايامم تربطفي الذين الكويتيين باخواني الظروف تجمعني ما كثيراً
 باحساس نحس ، واخد عربي بلد بناءأ جيعاً ونحن سيا وال .. تحصى ال ءديدة
 ، اآلخر سد اذا منا كل نفس السعادة وتمأل واحدة بمشاعر ونشعر واحد

. قومنا من الزمن غوائل تدهمه من ونواسي

 خالل الشقيقة الكويت دولة أحرزته الذي بالتقدم جداً لمعجبينا لمن اني و

 ,٠ عمبدها يد على لشعر[-ا تحققت التي والمكاسب . الماضية سنوات العنر

 ا ول . الحياة مرافق من مرفق كا في الملموس العظيم لتطوروا الصالح أميرها

 . زدهارالوا التقدم من المزيد تحقيق ا ال االصيل وشعبها الكويت لدولة اتمنى

 تطوير في والمساهة ..اس ه با العربي الخليج لمنطقة الرائدة الدرلة تكون حتى

 م. منآزرة األستعارية لسيطرةوا المتخلف الحكم قبضة من وتخليصها المنطقة

. الميادين شتى في المتحررة العربية الدول شقيقاتها

 دونة كل في الخساسة المرافق احد وهو .. واحداً مرفتاً هناكد إن اا

 لبقية حدث < ، ئقالال المستوى الى الكويت في يصل م .. متقدمة راقية

 علىعاتق الملقاة الخطيرة المسؤولية مستوى على ليس متخلفاً بقي بل ، افق المر

 االكفا، بعض استثذينا اذا ونحن - عليبا يطلق كأ الرابعة السلمطة - ألصحافة

 يتمتعون-. الذين ، عليهم مراطنيم وحقوق المهنة بكرامة لمزمنينوا المخلوسين

 'ص شء نجد ان نعجب، وخازجه الكويت في المواطنين جميع وتقدي باحتزام

. الخريت في لنصحافة ة ثب. داز على: رس.يش..



 سانر وفي الخليج وفي الكويت في مواطنوا معنا ويتوقع نتوقع وماذا
 سرى منحرف جاهل عليه يشرف والنسر للتوجيه جهاز من . العروبة. اقطار

! ? الصحافة لرسالة عار ووصمة مأساة يشكل ما

 الحثين سعيها عنها المعروف الكويت حكومة على واجباً كان رلقد
 الحساس المرفق هذا تطهر ان . . مجاالتها جميع في النهضة اسباب الستكمال

 فبه.. العاملين على تنطبق وان بد ال وقواعد اساً تحدد وان .. االدعياء من

 يمتن ان المكسب وراء معياً الحر والعمل التجارة يمتهن انان الي يجوز فال
 بنشر المواطنين عقرل تسميم حساب على الحرام للربح كوسيلة الصحافة

.الحقائى وتشوي االكادب

 عب-د ( نيوز الدبلي ) و العام الرأي جريدني بصاحب . . مثالً ولنضرب

 المساعدم ان وخارجه الكويت في مواطن لكل المعروف .. !!المساءيد العزيز

 ومع النقافة او التعليم من ضنيل ولو بقسط الحظ يسعده لم باالمي اشبه رجل

. صحيفتين ! ! تحرير ورنيس صاحب فهو ذلك

 له يكتب من قالماال ذوي من يجد هذا التحرير رئيس ان ايضاً والمعروف
 ارن يستحي وال : بتوقيعه وصمها ثم نشمرها سيادته توى لي الملفقة المقاالت

 وألتفلدائ بالدس ده ماذي ط!لماكانت بذلك يفتخر ولعله بل . نفس الى ينسبها
. والسفاهة

 او ددد. ج. صاحب المساعد يكون ان نتقبل الن استعداد على كنا لقد
 وبنايات دوراً يمتلك تجر أي شان ذلك في شأنه الصحفية الدار صاحب

 من نفه يمأل ما ذشر يتولى ران للتحرير رئيساً يكون ان لكن . ومتاجر

 دنيا في رالتحرر بالحرية كلمايمت وعلى والعروبة العرب على وحقد جهل
 ارن نستطيمع ال ما فلمذا . كالكويت متحرر اهض| عربي بلد وفي . العرب

. علد ذس<مت او نة-ل

وهر .. هذا التحرير رئيس الدءي امر من سيكون ماذا نعرف ان ونود
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 باسمه وينشمر له يكتب فيا الوطنيون المثقذون القراء يناةشه عندما .. الشاذ

!؟ جريدته في

 حرفة عن المساءيد يتخلى لي الوقت يحن الم .. نتساءل ان ايضاً ونود
 السنوات خالل بم ومغا ربح من اليه يصبو ما حقق ان وبعد ، عليها دخيل هو

 كبرى دار فهناك . الكويت في المتمولين كبار به نحلم ثم ف الماضية االربع
 العقارات وهناك ، شررياً دينار ٥٠٠٠,٠٠ اكرمن علبه تدر للطباعة

 ! .. الكويت في بناية ٣٠ من اكر الى باالضاغة وبجمدون بيروت في الضخمة

! ٠٠ دينار مليون بنصف المتواضعون يقدره الذي البنوك في المحترم والرصيد

 يعرف^االكثيرون، زاوية من اال تلكالثروة جمع في وسانله الى نتعرض ولن
 الدواللعربية بين تنشب سياسية ازمة اي خالل تمر الم الخاطف التنقل زاوية

 العرب تصدى اذا ايران في ثم . القاهرة مع اختلفت اذا السعودية في فهو

 وساع العربية القومية على متآمر منحرف كل مع وهو .. لمؤامراتها االحرار
. . العربية المالين آمال لتحطيم

 ليتولى قمه يستأجر من الكتاب من النفوس ضعاف من داتماً يجد والمساعيد
 الشخصيات من العديد ومهاجمة بل مكان كل في العربي الوطن احرار مهاجمة

 . الكويت صحافة بها تتمتع بجرية محتمياً . الكويت في والمسؤولة ترمة المه

. امثاله منها تحرم أن بالحكومة اولى كان

 في المواطنين الى بالنسبة جديداً ، المساعيد عن نقوله ما كل يكون ولن

 واتجاهاته واساليبه المساعد ءن يعرف باكمله الكويت فشعب . الكويت

 في نخوض !ن بازفسنا نربأ معروف ماض وله . نعرفه مما واكثر بل نعرفه ما
. عنه الحلث

 الى المساعيدكان ان من ، صم< ' له دهش ما ايضاً جديداً يكون ولن
 يحمل ما كثيراً ..كان لحكامها ومقابلته البحرين الى سفره وقبل قريب وقت

سافر بشكل وطفيانهم بتصرفاتهم ويندد . البحرين في الستعارا علىحكام

(٣١ إلمنفى) الى منالبحرين ٤٨١



 ويتبجم يدافععنهم. ، له. مؤيد ربر 1 الى: .. وفجاة انقلب يم ! للنظر ملفت

 امر فذلك - والنضال الشورة في المشروع الحق اصحاب . . خصومهم على
 لمأجورةا واقالمه المريضة نفسه حةيقة المساعيد حقيقة يعرف من كل له اليدهش

 واخرى لحظة بين ليتتحول واالستعار الرجعية ذهب رنين سماع :كفيها التي
 فهجومه الثانية. لخطوته مقدمة إال خطوته كانت وما موقف. الى موقف من

 ا اى التقرب يريد كان التي الجهات من قربه البحرين في االستعمار على حينذاك
 البريطاني لالستعمار وتأييده البحرين في العربي الشعب على حمالته بشن واغراه

.بكل؟وقاحة

 احداث في .. االخيرة الفترة في اعيد للمس الذهبية الفرصة سنحت لقد نعم

 الرجعية ضد جارفة شعبية ثورة ، العزيز الوطن اجتاحت عندما البحرين
 يلجا البدان وكان العالم في حر كل بل لهاكلعربي تأثر المتآمر واالستعمار

 ب-ه وصفوا مما انفسهم لتبرئة محاولة الى رونالمتآم والمستعمرون الرجعية حكام

 من امامهم يكن ولم . .. البحرين في بجقوقه-ا المطالبة الوطنية بالقوى غدر من
المساعيد. سوى تهموافتراءا واكاذيبهم اضاليلهم -—ن- خاطر طيب عن يقبل

 الرأي جريدة في وردت وتضليل خداع كمة كل تنفبذ في ابدأ ان وقبل

. حقيقتين اسجل ان اود البحرين في البطل شعبنا ثررة عن العام

 من ابتغي ا - كر البا الرحمن عبد - باسمي اليوم اكتب اذ انني : االولى
 .كان مستعازة باسماء كثيراً كتبت وقد ولكنني . فخراً او شهرة ذلك ءورا

 المتاجرة يريد من كل يعرف ان االفضل من طريف-رأيت بن عيسى - آخرها

 ويعرف يعرفهم من ، القدامى المناضلين من هناك ارن البحرين شعب بحقوق

 قضية الغربة رطن في وهو ويتتبع وحاضرهم ماضيهم في مؤامراتهم تفاصيل
. ال باذن النصر للجميع يكتب حتى مواطنيه وكفاح بالده

 ولساني بيدي الشريف الوطفي الكفاح معارك خضت وقد انفي : نيةوالنا

 النزول الى سأضطر انني االيام من يوم في افكر اكن لم ءاماً عشر خسة وقلمي
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 ولكن المأجورة واقالمه اداعيد العزيز عبد امثال على الرد مستوى الى يوماً

. البحرين شعب مصلحة تقتضيه . وطني واجب اليوم الرد ان عزاني

 الشقيق الكوبت في مكانتها لها مرموقة شخصية نصحتني فلقد ، بعد اما

 كالمية معركة خوض اتجنب ان عندي واالحترام التقدير من كبرى ومنزلة

 وال لسانه وقذاة بتفاهته االوساط في عروف٠ وهو كالمساعيد سفيه رجل مع

 تلبسه لم ثوبا ويلبسك التهم اشنع بك يلصق ان الملتوية اساليبه بشتى يتورع

 . طريق في يقف ومن يهةخصوممجا في البشعة الطربقة جبلعلىهذه قط.وقد

 كيس ) مثل بانه نفسه يصف انه ويكفي به يلصق ما يمه ال السفيه والرجل

 كتبه ما على ارد ال انفي . الكريم للرجل جوابي وكان ! قذارة كله ( الفحم

 جاءت نقاط على بها الرد لي سنحت فرصة ولكنما الصفراء صحيفته في المساعيد

 كايدعي الناس من قابلهم من ومع البحرين مالية ورنيس البحرين حام لسان على

 زيز.نالع الوط في كله هذا يحدث ال ان قلي صميم من اتمنى وكنت . البحرين في

 والقوى الشعب بين النزاع في طرفا واسرته البحرين حاكم يكون ال وان
 والميشد اتمنى وكنت لبحرينالوضعفيا على وحقيقة بجق لمسيطرةا االستعمارية

 ليوضح البحرين شعب ينتخبهم من مع اجماعاً واسرته البحرين لم حا يعقد ان

 هذا ضد تحاك التي المؤامرات ليجايوا ايديهم في يده ويضع وضعه حقيقة لهم

 اتمنى كنت نعم !! السنتو حلف ومطامع البريطاني باالستعار المصاب الوطن

 في الحاكمة باالسرة حلمت كا سأةالمأ تحل ان وقبل االوان، فوات قبل ذلك

 الحياة واقع من تأخذ لم اش االسر تلك الحامة. االسر من غيرما وفي الزنجبار

 سل للرج أردفت شم . جذورها من واقتلعتها الثورة رياح بها فعصفت شيئاً

 ولي عليه. مردود وكلقول انيةول. ع-اه فماذا فاحيتي من اما : ذائال الكريم

. الشوائد تدنسه لم البياض تاصع وجبيني المد ولنه بالجهاد حافل ماض

 بقول مستعيناً ه دع حديث في اخوض لن فاني تسافه ما اذا كله ذلك ومع

 فان كله ذلك وفوق سالماً« قالوا الجاهلون خاطبهم اذا » . وجل عز اش

 االراجيف رجف بامكانا معروفة اجنبية اجهزة من الموجهة لمعينة االغراض ذوي
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 !سو. الى يتحول لن االبيض ان الحياة في عزاءنا ولكن .. باطيل!ال وخلقى
 غاشية الناس غشت اذا اا ابيض ينةلمب لن واالسود المربضة االئر لدى اال

 العام الرأي صاحب عل الهادى، الرد هذا سأكتب فاني ولهذا بالش. والعياذ

: له اقول فاني ذلك يشاء لم واذا رشده ألى يعود

رماح فيهم عمك بني ان رمحه عارضاً شقيق ،جا

 وهو الفارهة سدارته افذة جزجا عبر واطل البحرين الى المساعيد سافر
 العالقاتالعامة؛وتثرف سعادةمدير وقابل الخالية الشوارع على المطار من قادم

 هناك الوضع حقيقة للناس ليروي عاد ذلك وبعد البحرين حاكم عظمة بقابلة
 يقول ك ذهب وةد ، والتشويش التناقض ضباب - قوله حد على ها طمس التي

 بالفعل عنده حصل وقد وشعبه الشقيق البلد على يطمثن ان االولى : اغايتين
 فبو الثاني الهدف اما خالية. البحرين في الشوارع رأى ان بعد االطمئنان هذا
 طريق عن بينهم من كنا اننا الحظ حسن ومن - العام الرأي لقراء ينقل ان

 الى يصل ان يخشى كان وقد . هناك الوضع عن الحقيقة صورة — الصدفة
 . وسالما برداً وجدها انه ربه الش حمد ولعله رهيباً جحيماً فيجدها البحرين

 متاريس.. وال .. مصفحات وال .. جنود وال دخان اعمدة وال .. نيران فال
 ان بالبداهة ذلك ويتبع .. المواطنين صدور في مثسرعة بنادق فوهات وال
 الشعب نقمة على تدل اخرى مظاهر وال مظاهرات وال اضراب هناك يكن لم

٠ وتذمره

 مواطن لدى »شخصياً« انطباعاً كونه عن يخرج ال والموضوع هنا الى
 يزيد وال : وتقدير حب كل ولشعبه له نكن الكويت مو شقيق بلد الى ينتمي

 في معه اشرك قد المساعيد السيد كون كثيراً الشخصي االنطباع هذا اهمية من

. السعدون خالد السيد هو كويتياًآخر مواطناً رأيه

 ببضع يحاول فهو .. الحد هذا عند يقف ان يأبى عيدالمسا السيد ولكن
 — حال كل على مكشوف ولكنه خبيث مسرحي بأسلوب و شاعرية كلمات

 في العام الرأي ويضلل ، البحرين في الشعبية االنتفاضة جدية في يشكك ان
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 هذا ظرر وقد . ! الواضحة بالحقانق تنويره يدعي حين في خاصة الكويت
 منسللة مقاالت بنشر الحالي نيسان ١٧ منذ التزامصحيفته في واضحاً االتجاه

 . االذهارن في مفبومها وتشويه البحرين في الشعبية الحركة طعن تستهدف
 يخدم انما المساعيد السيد ان المقاالت هذه سطور خالل من نحكم ان وبامكاننا

اغراض. ثالثة ويستهدف البحرين في العامة العالقات مدير مخططات من مخططاً

 لمشاريعها والترويج البحرين لحكومة الرسمية النظر وجهة نشمر : االول

. االصالح في حقيقية رغبة منه اكنر دعاني االكبر حافزها التقي الوهمية
 أميتها من بالتقليل البحرين في الشعبية االنتفاضة مقاومة فرو : الثاني اما

. البحرين خارج الى واالخبار االنبا، تسرب ومحاصرة

 ما أقل وهو المتحيزة المقاالت هذه تحققه الذي : الثالث الهدف اما

 والكويتي العربي العام الرأي لبلبلة السعي شك بدون ثمو به نصفها ان يمكننا

 الكويت شعب فيه يتطوع الذي الوقت في البحرين في الشعبية الحركة حول
 ساةومؤا ومعنوياً مادياً البحرين ثعب لمؤازرة فناته بكل اختياره بمحض

 عيدالمسا عن بارغم لكويتية االعالم أجهزة وتسخير والمنكوبين الشهداء أسر

. البحرين في يجري ما البراز واضرابه

 انطبساءات من كتبه ما ان المساعيد السيد نطمنن ان المناسبة يهذه ونود

 في المسؤولون يتمنى التي الكالمية المعركة الى يجرنا لن البحرين عن مغرضة
 اآلرن لحد مساعيهم فشلت ان بعد الكويت في احداثها البحرين حكومة

 ع المزعز موقفهم على الشقيق القطر في المسؤولين عطف استدرار الى الرامية
 بأرن مؤمنون فنحن العنيفة الشعب ضربات امام المنهار الضعيف ومنطقكم

 شك وال وهو الكويت في لعام الرأي يمثل ال العام الرأي صحيفة كتبته ما

 لشق^ق الكويي الشعب لدى اته مقا صدى تتبع اذا بيده الحقيقة هذه سيلمس
 تجاه القومي راجبها يمليه بما عليه الرد الحرة الكويتية الصحف تولت وقد

. وكرامته حريته اجل من يناضل شقيق شعب

 عمد اننشيط( ) العامة عالقاتها مدير من بتوجيه البحرين حكومة دامت وما
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 امحال -ام—ال. ألرأي جريدء صاحب لمان على نا اعطت قد أالجفة مبارك ابن

 االحاديث تلك منخالل هناك الوضع فيهاوتحليل الم^ؤولين افوال لمناذنة
 التمريحات هذه استعراض مسلسلة حلمقات في فواصل ان لدينا مانع ال فانه

. نفسه الحرين شعب مصلحة بدورا متوخين عليها والرد

 وردئ والمساءيد البحرين حام مع الحديث ءليها دار التي النةاط رد وني
. هناك الوضع حقيقة العربي العام للرأي موضحين عليها

: المساعيد أسئلة على رده صدد في البحرين حاك يةول

 عمال النفط شركة ففي حدث ما يستحق ال ت١االشطراب سبق ما - ١
 واءطتهم ةاءدالت الى تحيلمم ان الشركة رأت ، للتقاعد القانزنية السن بلغوا

.. العمل دانون احكام وفق كملة حقوقهم

 اشعال محاولة في بارزاً دوراً لعبت قد االجنببة اايدي ان نعم — ٢

. الفتنة نار

 حكل في بنفسك للمتحقيق تذهب ان تستطيع ولكنك الكثير قيل — ٣
 يجراح. وءشرون اربعة وأصيب اربعة قتل لقد . نخفيه ما عندنا فليس مكان

 . االشخاص من عدداً الشرطة رجال واعتقل . شرطياً عشرون جرح ك

: أجاب البحرين دخول العرب مينلمحاا منع وبصدد

 لدينا فهو المنع سبب اما . فال أهينوا انهم أما نعم الدخول من منعوا - ٤

 العادل الحكم على ليحصل يراجعه ان انسان اي يستطيع نزيه قضاء ش والمد
 يتمتعورن قانونيون مجرانيون محامون ش لمدوا ولدينا .. احد يظلمن فال

والكفاءة. باالهلية

? الواعي بالتخطيط اال يدرك ان يمكن ال البالد ازدهار - ٥

 حكامابحرين: نظر وجهة تمثل القي ية تال الحقائقال الرد ذلك من ونستخلص

 امر فهو . حدث ما يستحق ا البحرين نفط شركة من بدر انما : ارالً
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 اذا .. القانرنية السن لبلوغهم فصلوا عاأل هناك ان يتعدى ال البساطة غاية في
 شركة لع،ال الحكومة شكلتها التي اللجنة أدانت فلماذا كذلك االمر كان

 الممرحين العمال ارجاع — شكلياً ولو وطلبت ، التعسفي بالتسريح النفط
 ان على بد د هذا ليس أو المتقبل في منهم جديدة داعدا تسريح وعدم

 من مدروسة خطة هناك وان المتناهية البساطة بهذه يكن لم الفصل وضوع٠
 مجراني عامل الفي من اكثر عن لالستغناء االستع،ار وحكومة النفط شركة
 هذا عن الحكومة تراجعت فدماذا . ١٩٦٥ نهاية حتى ٦٤ اكتوبر من ابتداء

 لشعيواالعمالي الضغط غير منسبب لذلك كان وهل — المذكور بقرارها المخطط
 تسميه ما كانت ان اللهم .. تجمعات وشبه )فتنة( الحكومة تسميه والذي

 في والكادحة العاملة الطبقات احوال تحسين الى يؤدي )فتنة( البحرين حكومة
 شعبهم ويعاملوا رشدهم الحكام الى يعود ك منها مزيداً نطلب فاننا البحرين

. االغنام من قطيع مجرد وليس كلها الثرءية السلطات مصدر انه على

 العمل.. قانون احكام وفق كاملة حقوقهم العمال اعطت الشركة ان : ثانياً
 صار وماذا نشأ وكيف البحرين في العمل قانون عن للحديث يجرا هذا ان
. أليوم ٥امر اليه

 العليا التنفيذية لهيئةا طالبت ١٩٥٤ عأم في الشعبية االنتفاضة ابان ففي

 البحرين شعب محملحة وفق وتعمل بأسره البحرين شعب تمثل كانت التي

 قانون لسن الحين ذلك وامكانياتها ظروفها حسب السليم القومي المخطط ضمن
 الشعي الضغط وتحت تقريب( عام لمدة تماطل الحكومة واخذت . والعمال العمل

 انجابتها بعد والعمال العمل قانون مكرهة الحكومة اقرت المتواصل
 الر|ل اتح:د أست حين الواقع األمر أمام ووضمتها العليا التنفيذية الهينة

 يضم ان ي بحرا ال العمال اتحاد استطاع وقد . المنامة في مقره واتخذ ي البحرا
 . تواني عام الف عشر أربعة حوالي اش؛ر نالثة خالل في صفوفه بين

 رضخت يدها من سيفلت مر اال ان ين البح, في االستعماز حكومة وجدت فلما
 من مع لقانون يسن ان وارادت ياًبريطان عمالياً خبيراً واستدعت الواقع لالمر
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 وره في رفذت الهينة ولكن ايفاً االنكايز ويختارهم رين البح شح يحت^رهم

 وانعال العمل قانون سن لجنة في للعمال مثلين قبول على واجبرتها الحكوسة
 انتخاب على كذلك ووافقت . الحكرمة وممثلي العمل ارباب مع باالشنراك

 )بابكر( شركة عال من واحد نمال: لل الممثلين لهيثة رشحت وقد ٠ئل٠ممت-لىاد

 وقد االخرى. المهن اصحاب عن وذالث البحرين حكومة موظفي من رآخر
 الهينة لمرشحي منافسين تخرين أشخاصاً يدخل ان البحرين حاكم اراد

 الشيخ شحي مر لكن و الكبير دورال ولعبت وامواله دعايته ذلك في ونششت
 ١٨ وعددها ن البحرب في العمال أصوات مموع من صوت بستمائة ا ال يضفروا لم

 العليا التنفيذية الهيئة جديساًمخطورة للتفكير االنكليز دعى مما صوت الف

 الثعب لدى الفعلي ونفوذه! الوطي تحاداال هينة بعد فيا سمها ا أصبح والني

. البحرين في ي العرب

 ؛لعامعلىا اربت فترة والعمال للعمل قانون لوضع المكلفة اللجنة عمل استمر
 البحرين نفط شركة ممثلي فبل من والعراقبل المعاكسات بضروب حافلة كانت
 الشعبي للضغط نتيجة االحيان من كثير في للتوقف المفاوضات اضطرت حتى

 وتعثر ألي وبعد . المطلوبة لنارالت ب التسليم لعدم العال بمثلي على والعمالي

 الشيخ الى قدمت للقانون نهائية صيغة الى رالعمال العمل قانون سن لجنة توصلت
 تخبى، كانت ستعارية ال السلطات ولكن . بافرارها وأمر عليها وافق الذي

 وتعطلصدوره القانون يصدر فلم .. آخر شيئاً .. كلها النقابية وللحياة للعمال

 الثالثي والعدوان ١٩٥٦ عام بر نوف احداث حتى اشرر بضعة مجول لسبب
 في العام الشعي الياج فرصة ستعمار اا سلطات واغتنمت . مصر الشقيقة على

 زعماءها فاعتقلت الوطنية كة لحرا على للقضاء اآلثم الثالئي العدوان ضد البحرين
 الحريات مظاهر جميع وعطلت العرفية االحكام وفرضت احرارها وشردت

 االخرى والشركات ( بابكو ) االحتكارية للشركة الجو صفا وهنا . العامة
 اليه-ا يعيدم العمل قائون في تغييرات احداث الى الخفاء في فسعت االستغاللية

 النمائيةلتي بصيغته العمل قانون في العمال كسبها الفي التنازالت من عدداً جميعاً
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 اتي الفقرات من كثير وتبديل تفيير في المحلبة السلطة يد عملت كإ اقرارها تم
 يما القانون حسيغة عدلت وهكذا .. القانون في ادماجها ءن راضية تكن لم

 نصوسه تعديل الى اشارة دون القانون وصدر . الجيات تلك ميول مع بتفق

 القانون في تبدلت التي النقاط لتحديد ضقا هنا المجال كن واذا ١٩٥٧ عام في
 الماعي؛ التعفي رالتسرينح االدارة حقوق مثل . بعضها الى االنارة فيمكننا
 العمل واصحاب العمال بين الجماءية والمساومات واالتفاقيات ، الذذابى والتنظيم
 سافرة بصورة المحلة السلطة تدخلت وقد . العمل اصابات تعوضات وكذلك

 ممكن مدى ابعد الى ووسعت والتجمر االخراب في العال حقوق من للحد
 المرجوة الفوائد عطلت لدرجة العمال حرية من للحد األمن موظهي صالحيات

 للحصول المشروعة مالي الع الضغط وسائل من العمال وحرمت االضراات حق من

. افضل عمل شروط على

 والذي ١٩٥٧ عام البحرين حكومة باسم صدر الذي فالقانون ذلك ومع
 سوماًرسمياًبالغائه مر اصدرت قد ين البحر بانحكومة يفيد م! اآلن حتى نعلم ال

 حكومة بوافقة الحكومية العما دائرة ترفض ، منه معيغة اء اجز تعطيل او

 من البحرين حكومة ولو:قف الداذرة الدال والمتتبع . هو كل تطبية، البحرين

 ارن ليكتشف دم جم الى يحتاج ال االخيرة الحوادث بعد حتى العمل قانون
 لصالحفيرأ يستخدم التي المجاالت على صشغةط١ قانون تطبيق قهروا مسؤولين ال

 واالجسور العمل ساءات مثل ( بابكر ) شركة زأسم وعلى العمل ارباب

 تدخل االمور هذه وكل اص االءو حق دون العمل اصحاب اوامر وامتثال

 حل وطرق بها واالءتراف النقبات تشكيل حق اما . العمل شروط باب في

 في العمل اصحاب حرية من والحد االضراب في البال وحقى العمل منازعات

 ارتفاع مسم يتناسب بما االجور وتحديد والجاعي الفردي !لتعسفي التسريح

 ان !ي . آلنا حتى يها تعترف ال البحرين حكومة ن فن المعيشة تكاليف
 وحل ضالى لتنظي با المتعلقة العمل قنون اجزاء فعليا ألغت البحرين حكومة

 ال الذي العمل دائرة رنيس رحمة تحت العمال يجعل محتفية العمل. منازءات
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 دد شر رشوات عن البحرين في الكثير يشاع رالذي اسمه غير يكتب ان يعرف

. اقواتهم وسلب الع^ال عرق حساب على . . لذو: و له بابكو

 العام الرأي جريدة صاحب الى نسوقما البحرين في العمل قانون قصة تلك

 للعمال ( )بابكو شركة فصل بأن له البحرين حاكم تصريح بمناسبة الكويتية
 افتؤمنون » : قائلين ساءلونت البحرين في العمل لقانرن تلبقاً قانونياً امراً كان

! ؟ « ببعض وتكفرون الكتاب ببعض

 ان يعلن البحرين حام

وراءالفتنة اكذت االجنبية األيدي

 االجانب المستعمرين سوى العرني محيطنا في تعفي ال ( اجنبية ) كلمة ان
البحرين ح<ومة لدى ا لوله ل م ولكن العربية غير االجنبية الجاليات او

 على الفظ هذا يطلقون وأذابهم البحرين في ونالستعماريفا . ذلك عن يختلف

 . تمييز دون العربية الحكومات على و-تقى بل ... ايضاً العربية الجاليات
 من ب العر مين المحا وفد منع الذي البريطاني الخابط جواب ذلك من ويؤخذ

 قال ءربية ارض في ءرب انهم اساس على اعترضوا رحين . البحرين دخول
!!. الكويت في ال البحرين في انم : لهم

 على واحتجاجه ومظاهراته الشعب اضرابات يعتبرون البحرين وحكام
 ( فتنة ) مجرد واالس^شهاد التضحية على واقذامه ، بالده في القائمة االوضاع

 دامتدا هو انمسا البحرين في القائم الحم اسلوب ان على يدل الوصف وهذا
 باالصالح المطالبة الشعب جماهير وصف الذي السابق الرجعي االستعماري للحكم

 لفتنةوا .. المطالب ببعض تقدموا 4 أناس بعض ه بأنهم ٥٦ — ٥٤ حركة في
 كان اذا السيا كبيراً م كن صغيراً ثعي همل علىكل الحكام يطلفها كلة

 يمضون وهم ؛ االطمئنان من ويحرمهم الحكام السادة مزاج تعكير الى يؤدي
 « الفتنة » وءالج .. ودمه الشعب قوت حساب على اللذيذ فراغهم اوقات

 أمية من التقليل وثانياً . واالرهاب « القمع » اوالً هو البحرين حكام عند



 تسعى الشعبية فالتجمعات .. الخارج في اخباره ومحاصرة الشعي العمل
 . . العمال تجمعات عن البحرين حام جواب في ورد كما ، تجمعات شبه »

 الحديث بنا ويطول . ، اب لمطا ا بعض » والمطالب ، « الناس بعض » والناس

 واضرابها؛ والشبه البعض عقدة : مظاهر المسؤولين فيالم اننتتبع حاولنا لو
 تماماً سم انف بين فيا وحتى الخأرج في االحداث شأن من التقليل دافعها القي
 استباحت الخط هذا على وجرياً . . الرمال في رأسه يخفي حين النعام بهعل كا

 الضحايا جثث تشوه ان - نفسها البحرين في البريطاي االستعمار حكومة —
 .. كلثوم أم أغاني البحرين اذاعة تذيع وان اللبل في سراً وتدفنها السجناء

 االسعاف سيارات وحتى . االبرياء. الثعب ابناء على الشرطة رصاص ينطلق فيا
 وان الناس يسمعها ال ك االنذار صفارات التطلق بأن أهرت الحريق واطفاء

. سرية من ن عك ما بأقصى الحرائق اطفاء يجري

 شي، العمياء والفتنة شي، الشعي التذمر ان جيداً يعدون البحرين وحكام

 شعبيكسح انفجار اال هو ان اليوم البحرين في ويجري جرى ما وان آخر
 الشعب مسع التفاهم عرض وان — طريقه يعترض ان يحاول من كل يقتلع

.. الخرقاء ٤ النعامية » السياسة هذه على استمروا اذا ستفوتهم

 جريحا٢٤ً قتلىو٤ : اجابالشيخبانهم الذي ، والجرحى القتلى على تعليقنا اما
 االيام في الضحايا عدد تمثل االرقام هذه ان فهو الشرطة من ٢ ٠ و الشعب من

 أل ابور* اد اكدها وقد ... الشعبية االنتفاضة بدء من فقط االولى الثالثة
 اىاح^ائيات استناداً .. .غيرهم ورويتر برس، اليونيتد مراسل مثل االنكليز

 عن شيء اي ذكر عن ذلك بعد الرسمية لمطات الس أمتنعت رقد . رسية
 التي حداث أ ال على والتستر « النعامة » سياسة مع تمشياً القتلى وعدد ات االصاب

 تلك نشر منذ شهر من اكثر مر وقد الفضيحة خشية البحرين في تقع
 هنهالنترة وكنت ، العام الرأي مقال كتابة تاريخ حتى الرسمية االحصائيات

 ومواصلة الحريات على الشائن واالعتداء ، الدموية االصطدمامات بحوادث مليئة
 لتي رالشدة الحزم لسياسة تطبيقاً ذلك ليس ار . نطاق ارسع على االعتف.'الث
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 مقارمة في صفوفه وتراص الثعب تعأون ان .٠ إلبعترين م حا بها يفخر
 تسجل لمناضلةا رين انبح في القرمية القوى جبهة باستطاعة جعل الطغيان

 وذلك البحرين ارض من مكان كل في تقع حينما الدموية الصطدامات نتائج

 وآخرها حينها في الحوادث تلك نشرت وقد وقوعها من وجيزة مدة خالل
 بة ٧ ه القتلى مجموع بلغ حيث بالتتابع لبنان في المتحررة الصحف نشرته ما

 وهناك هذا ، مواطن آالف الثالثة على يربو ما والمعتقلون ، ٢٧٥ والجرحى

 التنتقم حتى المستشفيارت إلى الذهاب عدم آثوا الذين الجرحى من كبير عدد
. يجراحه اً متأث ايضاً منهم عدد توفي وقد ، كعادتها الغاشمة السالطة منهم

 هو وانما ، والمعتقلين والجرحى القتلى عدد على ليس ذلك مع الخالف ان
 تذمر على أكيدة داللة فهي . الرةاما هذه وراء الكامنة الحقائق على خالف
 ، الحاكمة الفنات واستغالل الفاسدة االوضاع سوء من فئاته بكافة الشعب

 من ال االستعمار قواعد وتهديد ، راتهومقد مجرياته الستعارا سلطات وتالعب
 عن رغاً بية العر ارضه على المشروع غير ببقاءا عامة العربية والبالد البحرين

 المساعيد للصحفي الحام الشيخ يسمح ان المفارقات غريب ومن . شعبه ارادة
 بالموقوفين يتصل وان — زعمه حسب ، الحقيقة ليعرف مكان اي الى يذهب ان

 في حباً ويذوب نزاهة يقطر الذي « الشجاع » الصحفي ولكن .. وغيرهم
 ينقل ان يستطيع ان من اجبن انه انبن ، الثعب بجرين ال االستعمار بجرين

 ٤ العذاب اقسى يسامون الذين المعتقلين وآالم ، المظاومين انين صحيفته في
 رأي يستطلع او ، والجرحى الشهداء باسر تصالاال عناء نفسه يجشم لم انه كا

 خنق ابسطه من والذي . البحرين في ئمالقا الوضم استنكار في الواعي الشباب
 عن تعبر ان يمكن واحدة صحيفة وال هناك ليست انه حتى . . الحريات كافة
. الشعب رأي

 افتراءات على انيجيب الوفد هذا لممثل نترك المحامينالعرب-فإننا وفد أما
 ، العرب المحامين وفد باسم اذيع الذي البيان صحة انكر حين اعيد المس

 البحرين شباب مذكرة بتسليم السلطات اتهمته الذي الشخص ان هنا ونذيف
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. . السجن في به وزجت السلطات اعتقلته قد مبارك محمد وهو الوفد اىل

النزيهة المحاكمات مهزلة

 قضاء ظ والمد لدينا ان ، ألمحاكات عن االسنلة احد على الشيخ اجاب

 ان .. والكفاءة بااهلية يتمتعون قانونيون مجرانيون محامون ولدينا نزيهاً

 نترك ولن . . نظر فيه-ا مسألة نزيه وقضاء البحرين في قانونية محاكم وجود
 يرم ال المشار البحرانيون المحامون اما . مناقشة دون علينا تمر النقطة هذه

 منهم بقي والذي بالدهم خارج وشردوا االبواب وجههم في سدت مفعمظهم
 حرب ميدان يدخل جواد كفارس٤ شاذ وضع في حائرون فمم ثالئة او اثنان

 مرافعات والاصول قوانين ال فيمحاكم القانوني الحامي يعمله ان يستطيع وماذا
 ورد قد البحرانيين المحامين اسم ان بما نسأل ان ونود ، قانونية اجراءات وال
 أو بالمعتقلين يتصل ان هؤالء من الي السلطات سمحت هل ، الحاكم جواب في

 يهذه القيام من العرب المحامين حرمان فان ذلك تفعل لم انها وبا ، عنهم يدافع
 السجناء يعيشها التي االرضاع على التستر الى ويرمي مقصود امر هو المهمة

 الجنون او االستثماد الى منهم بالكثير تؤدي والتي والمعتقلون السباعيون

. المتواصل للتعذيب نتيجة

 هذه نسوق البحرين في والقانرن المحام اوضاع مناقشة فى البدء وقبل
: للمعتقلين اجربت التي الصورية المحاكات على تعليقاً الحقائق

. عنه للدفاع محام بتعيين المعتقلين من الي السلطات تسمح -م ١

 علىمقربة بعيدة قرية وهي البديع شرطة مركز فيالمحاكات اجريت - ٢

٠ ، ء جد ل جزيرة سجن من

 روح ع تمشياً كان ذلك ولعل العدلية البحرين محاكم في باجراءا يسمح ولم

. ايضاً والعدالة النزاهة

 اردني ومستشار انكليز ضباط من مكونة كانت المحاكمة هينة — ٣
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 مستاء الشيخ هذا و . الحكومية العمل دائرة ورئيس احمد بن علي والشيخ
 كان وقد دائرته في الفساد نقاط من كنيراً كشفت النها االخيرة الحوادث من

 الله ورحم .. والتشفي االنتقام وة٠بذ مدفوعاً هواه حسب االحكام يسدر

. .. والحكم الخصم وانت الخصام فيك قال» حينا المتني

 مصادر وفحص المحسام في االصالح حركة تاريخ بجث الى نعود واآلن

. فيه والنزاهة العدالة

 — ٥٣ عام في السائدة وفاع اال على البحرين في الشعبية النقمة اسباب من
 لوجود القضاء نزاهة وءدمم والجنائية المدنية للقواين البحرين فقدان هو ١٩٥٦

 الشخصية واالهواء للعواطف احكامهم تخضع الحاكمة االسرة من اميين قضاة
 لمقيما عليها يصادق لندن في الملكة مجلس من مراسيم حسب تصدر فالقوانين

. البحرين حكومة قبل من اعالات صورة في وتصدر ، السياسي

 حينذاك الشعبية الهيئة ضغطت ٥٦ — ٥٤ عام الشعبية الحركة اثناء وفي

 الذي االضراب اثر وعلى وجنائية مدنية قوانين اليجاد ن فيالبحري السلطات على

 الراحل البحرين ٢وحا الهينة ممثلي بين االتفاق تم ١٩٥٤ عام نهاية في حدث
: اآلتية النقاط على السابق حكومته ومستشار

. وجنائي مدني قانون لسن خبير جلب — ١

 باوضاعنا يتعلق فيا لمساعدته لجنة وانتخاب تعيين عام كمبدأ وضع — ٢

. بأمد وصوله بعد وذلك وتقاليدنا

 مواد لتطبيق وذلك المحليين القضاة يجانب محكة لكل قاض جلب - ٣

. سنما بعد بالبالد الخاصين القانونين

 فأخذت . االتفاق هذا لها يرق لم البحرين في االستعار حكومة ان إال
 قانورن تصدر يها فاذا . معما مور اال وتأزمت . القانوني الخبير جلب تعرقل

 وفي االوى العالميسة الحرب قبل السودان في السابق في به العمول إلجنايات
 عليه السكوت الشعب، يستطع لم الذي االمر . افريقيا في مستعمراتها معظم
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 وتطالب الجائر القانون هذا تكافح وطوائفه هيئاته جميع وهبت ثانرته فثارت
 الرزاق عبد الدكتور وهو جلبه على المتفق القانوني الخبير وجلب بالغائه

 اضطر مما الشديدة المعارضة لواء العليا التنفيذية الهيدة وحملت . السنهوري
 أمر واصدرت الجانر القانن هذا سريان عن التراجع على تعاراالس حكومة

 ١٩٥٦ نوفمبر حوادث حدثت ان وما . ١٩٥٥ تموز ٢٥ في به العمل توقيف
 القانون بهذا العمل بيان نوفمبر من السادس في االستعمار حكومة اصدرت حقى

: التالية المواد هذه .. مواده جملة من الذي الجائر

 صاحبة الى — بالذم - يتعرض او يسب بجراني كل على باالعدام يحم

 حكومة سالمة على !.. هكذا )يتامر( من كل وكذلك . البريطاية الجاللة

...معها اوالحليفة لها التابعة اواالراضي اراضيها في الجاللة صاحبة

 وبموجبه البحرين في اليوم يطبق الذي هو الثعب عارضه الذي القانون هذا

 عليها يعاقب « مؤامرة ل شك وال يعتبر ستعمار اال قوات يجالء المطالبة فان
 ت^مالسلطة. التي الجوانب في - العمل قانون شأن غانه يطبق رهو .. باالعدام

 والدفاع « والتفتيش و القانوني التوقيف باجراءات منه يتعلق ما فان ولهذا

. بع يعمل ال .. االحكام اصدار وحيثيات المرافعات واصول النفس عن

 مدني قانون وجود عدم وفي .. مؤهلين غير أميين قضاة في تتمثل النزاهة

 واقصاء ، للمرافعات اصرل وجود وعدم استعماري جناني قانون ووجود
 كاللقوانين تعطيل في يتمثل النزيه والقضاء وطنه عن ده وتثري المتعلم الشباب

. البريطاني المعتمد عليها اعترض اذا

الالواعي التخطيط

 مثلى غأية ورفاهه الشعب وسعادة البالد ازدهار بأن تؤمن حكومتي ان

البحرين م حا . الواعي بالتخطيط إال تدرك ان يمكن ال

 الشعب وسعادة البالد رفاهية بتحقيق البحرين ك حا يهتم ان جداً جميل
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 ملة مرة الول أ ربم التخطيط كفة ذسعع ونحن الواعي التخطيط طريق تن

. بريطانيا الى زيازته من الحاكم رجوع بعد و:اك المسؤرلين لسان

 مهمة من يتجزأ ال جزه هو الذي البسيط السؤال هذا نوج ولكننا

 سياسة تطبيق الحكومة تنوي والمبادى، المفاهيم اي ظل في . التخطبط
 بءن خارجة هي االشتراكية التحررية المفاهيم ان ? عقلية وبأية ؟ التخطيط
 ارن ايضاً نستبعد اننا كا الحكومة تعنيه ان يمكن لما بالذسبة طبعاً الموضوع

 بسيط بسبب والشعبية الديمتراطية لمناهج ا ء ضو على تخطيطاتها الحكومة تضع
 يجري ما يجري بسببها والتي الحك أجهزة على تسيطر التي العقلية ان هو جداً

 . السليمة الديقراطية أساليب عن البعد كل بعيدة ، البحرين في اليوم

 على الحامرن السادة إليه ينظر لجا بي االعلى المرجع الشعب تعتبر فالديقراطية

.. الغناما من قطيع مجرد انه

 التحكمية رالرجعيدة االستعمارية بةسمالالرأ هيمالمفا غير لدينا يبق لم اذن

 لمخططات تبعسساً البحرين حكومة في التخطيط اجهزة تسير ان يمكن التي

 في الحم رجل اتجاه اليه يشير ما هو االسف مع وهذا . . . االستعار

. البحرين

 بريطانيا دعوة فكرة االذهان إلى نعيد اولها، من التخطيط قصة ولنبدأ

 بعد الشيخ به صرح وما ، الماضي العام في لمتحدةا المملكة لزيارة البحرين شبخ
 واتخذت وبينه الجاللة صاحبة حكومة بين مباحثات جرت انه من رجوعه

 بهذه أدلى حين البحرين وحاكم .. وشعبها البحرين لصالح قرارات عدة
 تلك نوع يعرف أن البحرين شعب حق من ليس بانه يعتقد طبعاً كان االقوال

 ومتقبل، مصيره على تؤثر انها من بالرغم . شملتها. التي المواضيع أو القرارات

 ي والرغبة لبريطانيسا لحاكم اءول إظهار شملت انها التأكيد ولكنيمكن
 البحرين ارض في البريطاية القوات وبقاء والود التحالف عالتات استمرار

 بريطانيا مع بتحالفه اعتزازاً صدره به ليدلي رفيع[ رساماً اهدائه مقابل

ان ويقال . الدينار الى الروبية من البحرين راة تغيير ايضاً تناولت ولعلها
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 ا ذ الذرذرة وصوت٠و . جنيه مليون من يقرب قرضاً بريطانيا من طاب أنشيخ
٠ التخطيط موضوع ل بالذسبة يهمنا الذي هو

 البضائع من البحرين استيراد ان بريطانيا الحظت االخيرة السنوات فنذ
 . االخى العالمية االسواق من المزاحة ازدادت بينا تةل بدأت االنكميزية

 حدو بأحتال معرفة سابفى على كانت االمور ببواطن العليمة وهي انها

 لتسريح المبيتة النفط شركة لخطة نتيجة البطالة تفشي بسبب اضطراات

 في كساد من ذلك يؤدي وما ، البحرانيين وموظفيها لها٦ر من كبيرة اءداد

 االستيرادبواسطة عن للبحرين المجاورة االسواق استقالل لهذا مضاف التجارة.

 الماضي العام منذ بدأت ولهذا . البريطانية الصادرات على ذلك وتأنير البحرين

 الستطالع التجارية فة الغر عضا،وتجتمعبأ البحرين تزور نيةمتعددةبريطا بعثات

 موازنة لتغطية قرضاً وطلب لبريطانيا البحرين حاكم زيارة وحينجاءت الوضع

 الفرصة كنت ااخيرة.. السذوات خالل العجز أصا التي الحكومة مالية

 الموافقة قبل البالد في شامل تخطيط اجراء البريطانية الحكومة لمطالبة سانحة

 الفنيين ن٠ مجموعة شهور عدة منذ البحرين زار وهكذا . القرض منح على

 نح ، وغيرها والتعليم ؛ والصحة ، والمالية ، اغفتص.اد شؤون لدراسة البريطايين

 ارن العارفون ويؤكد . العسام التخطيط وضع عند بها للعمل توصيات لرفع
 أرجدت وقد . التقاعد على محالون البحرين زاروا الذين الفنيين هؤالء معظم

 طائلة مبالغ واستالم للكسب جديدة فرصة البريطانية الحكومة لهم

 ان البحرين..والشك في العامة والخدمات االدارية االوضاع دراسة بمجة

 تصرف القي الطائلة المبالغ معها وستتكرر ستتكرر البريطانيين الخبراء زيارات

 قبل بالشمال فعالً تقبض اصبحت بريطانيا ان اي ... بالتخطيط يسمى ما على

. باليمين شيء اي تدفع ان

 في يشتغل كبير احتياطي للبحرين الذي الوقت في جداً الغربب ومن

 بطلب البحرين حام يتقدم تذكر ان يمكن ال فوائد عليه تؤخذ بربطانيا

جازمين ونؤكد . الحكومة مالية الى ليضاف زهيد مبلغ قرض على الحصول

 (٣٢) المنفى الى البحرين من ٤٩٧



 قسيرة لفترة فيمشاريسعترفيهية البحرين حام ينفقه الزهيد المبلغ هذا مثل ان

 البحرين حام خلف! التي جنيه مليون الجسين مبلغ اين نتساءل شم . الزمن من
 الميزانية عجز البحرين حاك يسد ال ولماذا ?? إلخاص الحاك لحساب إلراحل
 يا بريطان الى االلتماس من بدالً المكدسة ابالغ هذه من كهذا زهيداً مبلغاً بدفعه

انعاب تابل مباشرة غي صورة ي سا بريطانيا ذسهرده اً ط رس جح;قرضاً

 يحالدين خهرا*ر انع. ان ابحرن ة٠لحكوم سن انه ذكره المدي وي
 .. طائلة مبالغ استخدامهم سبيل في ودفعت سنوات عدة منذ االدارة لتنظيم

 كان فقد . بسيط ولسبب .. منها باي تعمل ولم الدرج في تقاريرهم وضعت ثم
 از٣ج ان في يتلخص ... هعهم رالالحقون السابقون سواء براءالخ تقرير

 من تنظيمه واعادة لممه به اال اصالحه يمكن وا فاسد البحرين في إالدارة

٠ دد

 انيتلخص يمكن البحرين ذكرهحاكم الذي للبحرين االستعماري والتخطيط

: يلي بما

 دائرة كل اختصاصات بموجبه تحدد الحكومية لالدارة نظام وضع — ١

. االخرى بالدوائر عالفاتها وتنظيم مدراءا وصالحيات

 واضافة وتبويببا لحكوميةسيماوالمرا االعالنات تجميع للحاكم بالذسبة - ٢
 بالقانون ) الغريب التخطيط هذا وتسمية تجارية واحكام مدنية موادجديدة

. المحاكم في شكلية اتخاذاجراءات وكذاك ( المدني

 وتشجيع البريطاي سمالللرأ البحرين ابواب فتح لالقتصاد بالنسبة — ٣

 وااليدي الطبيعية ومواردها البالد ثروات استغالل على البريطاية الشركات

 ان حين في ؛ الضرائ دفع من والتهرب الطائلة االرباح لجني الرخيصة العاملة
 مثمرة مشاريع في اموالها لتوظيف است*دادحا ابدت كويتية سسات مؤ هناك

 الوطنية المؤسسات ان بججة العرض البحرين ح<ومة ورفضت البحرين في

٤٩٨



 كت، لس أن البحرين حكام فينظر شك وال . كاع بدورها تقوم ان تستطيع
. ! ! العريقة الوطنية المؤسسات من تعتبر البريطانية

 سوف . . الخ والبلديات ٤ والمعارف كالصحة العامة للخدمات بالنسبة — ٤
 المقاء على البريطانيين ءالخبرا تقازير الى المستند االستعماري التخطيط يركز
: التالية

 شرافلال عينت التي الحكومية لمجالسا شرعية عدم ورطة من الخروج — ١
 تتلخص شكلية اجراءات طريق عن وذلك والبلدية والصحة التعليم مرافق على

 قبل من معين والباقي منتخب ثلثها بلدية مجالس وتشكيل الجالس هذه حل في
 لعضوية افراداً اعضاها بين من تختار ان البلدية مجالس من الطلب ثم . كم الحا

. االعضاء بقية الحام يعين بينا والمعارف الصحة مجلسي

 االخيرة االحداث ولكن الجال.. تلك بجل أمراً ۴الحا اصدر وبالفعل

 إال هذا . الحطة هذه انجاز عن أشغلتهم جديدة بمشاكل المسؤولين فاجأت
 أية سيقاطع وانه له يدبر ما تماماً يعي الشعب ان اآلن مدركين اصبحوا أنم

. نوعبا كن مها القائم الوضع ظل في صورية انتخابات

 المصاريف خفض هي العامة للخدمات بالذسبة المبيتة التالية والخطة — ب

 المخطط هذا على الحكومة مشت الصحة.وقد شم االولى الدرجة للمعارف بالذسبة
 للدزاسة الحصص عدد يرفع ادارياً امراً المعارف دائرة فأصدرت بالفعل

 دانرة وستستغني .. القادم للعام حصة ٢٨ الى ٢٢ من مدرس لكل االسبوعية
 ال سوف وبالطبع مدر-[ ٨٠ من اكثر خدمات عن لذلك نتيجة المعارف

 . التعليم سلك في المتخرجين البحرين شباب من جديدة دفعات بتوظيف تقبل

 يتجاهل االمر هذا اصداره على وافق الذي البحرين في المعارف ومدير
 راتبه مقابل يها ينوء التي واالعباء البحراي المدرس منها يشكو التي الظالمات

 هلةمذ حقيقة يتجاهل انه ك . عائلته وافراد رمقه لسد يكفي ال الذي الزهيد

 الدراسة يتاقون ومعظمهم رالطالبات الطالب فيها يدرس القي الظروف بالنسبة

 نهيار واال بالسقوط تهدد صحية غير قديمة بيوت عن عبارة هي مدارس في

٤٩٩



 بما تزدحم الدراسة صفوف كون وكذلك . رطالبات طلبة من فيرا من على

 تالمذة ٤ مقعد كل على ويجلس الواحد الصف في طالباً ٦٠ و ٥٠ بين يتراوح
 واذا !! اثنين من بدالً الصغار مدارس ي ٦ الى ٤ ومن الكبار دارس في

 للمواطنين تبقى الذي الوحيد الشيء هو لعمله البحربني المدرس اخالص كان
 واالخالص التحمس هذا على تقضي ان تحاول الدائرة فأن المعارف دانرة ن٠

 هذا سيرفضون المعلمين جميع ان شك ال والذي الجديد التعسفي بقرأرها
 واحداً شبراً ولو يقتصد ان حاكم بامكان أليس ألتسا،ل واني .. الجائر القرار

 للتمسابقين السباق حلبات في يرم كل يدفعها التي الطائلة المبالغ دفع عن ويترقف

 ٠دردد ء مدارس بها يبني ان يرفرء بما يستطيع وبذلك االجانب ابقات لمتسوا
 الطالبات د الطلبة وحثر اضافية بجصص الرهاقهم الحاجة دون بمعلمين ودها ويز

! ! صحيحة غير صفوف في

 ركرامة الدراسية والمعأهد العلم دور بها تتمتع الني للحصانات بالنسبة اما

 ازية االستفز الشرطة رجال عمالا بعد اثر لها يبق ؤم فيها والطالب المدرسين
 الرصاص واطالق المدارس اقتحام ألنفسهم ابأحوا الذين االنكنيز والفباط

 بالغاز واغتز وجرح قتل حتى الصفوف داخل في السامة الغاز وقنابل
 السابقة هذه أدت وقد . الذراسة مةاعد على وهم لباتوالطا الطالب من عدد

 خثية المدارس الى الذهاب من وبناتهم ابناءهم التالميذ آباء منع الى الخطرة
 أن البحرين في المآسي من أليس . .. الشرطة رجال هجوم من سالمتمم على

 افراد ويهاجمون للخطر المواطنين حياة يعرضون الذين هم االمن رجال يصبح
! ؟ آمنون وهم دارهم عقر في أو . .. إلدزاسة مقاعد على العزل الشعب

 ا'تتنبل ءىحاًب — خفضالممصاريف معخطة وتمشياً مجااللصحة في أما — ج

عجلس الى باقتراحات ن نو البرسطا الخبراء تفاءم د فة العامة الخدمات حصة م. لىا - ى ب ليو - ٦ ٠ م ت
 للفقراء المجانية االدوية صرف والغاء البحرينيين المواطنين عدد لتخفيض الصحة

 التوصية التقارير هذه تغافلت وقد .. الرضى من المراجعين على رسوم ووخع
 اكثر ومخصصات روإتب يتقاضين اللواتي البريطانيات الممرضات عن باالستغناء



 لئوظف'د، و ءنالموضلفين ستغناء أ ال من بدال . بريطانيا في و:ير كبر ا يتقاضاه مما

 مستش:- في مجاني العالج كون حقيقة عن تغافلت وكذلك . البحرانيين

 ليتعالموظ:ينأالجاب وكذلك واطذاأل اًنيةرجالالبريطا القوات البحرينالفراد

 ا١ءب رسوم فرض الممكن من كان هؤالء وكل .. السفن ولبحارة وءائالتهم

. الصحة لشؤون وتخصيصها

 من وحرمانه. ن البحر شعب على التضييق في اال ينكروا لم ه الخبر.؛ ان اال

.!! الجاني الدراء تعاطي في المثروعة حقوقهم

 وانيكون بد فال المواطنين على والتجسس المباحث وجهاز االمن اما — ٥

 به يبشرفا الذي الرهيب االستع،اري المخطط هذا من االكبر باالهمام حظي قد

. بترقبه الشعب وبعد ين البحر حاكم

 المرتزقة من كبير ءدد وتجنيد والمخبرين الجواسيس من طوابير بجشد وذلك

 صدر على الجاثم البوليسي الحكم ابقاء اجل من ذلك كل والخارج الداخل في
 لبريطاسيا شخ،ة عسكرية قاعدة ين البحر ان جيداً نعلم اننا . البحرين شعب

 مؤخرتها يمي ضخم مباحث جماز من القاعدة لهذه بد ال انه ايضاً ونعلم

 وفروءه الجواز هذا يكون ان هو نفبمه ال الذي ولكن ..قواتما سالمة ويؤمن

 ثلث من اكنر والمباحث الشرطة دائرة تستنفد وان البحرين حكومة نفقة على

 تتعلق ومسؤوليات ذشاطأت في -ا انهاكم ببب البحرين ح<ومة ميزانية

 الواءي الشباب ومطاردة والخليج البحرين في البريطانية القوات بسالمة

. وطنه في الرجعي االستعماري للحكم والمناهض

 العام الرأي جربدة في جاءت التي المزاعم على ردي بداية في نوهت كما

 على الرد غايتي تكون لن ،المنصرم نيسان ٢ الى ١٧من ابتداء الكويتية
 اردت انما البحرين في الرضع حقيةة عن المغلوطة وكنابته العام الرأي صاحب

 . وحكامه الشعب بين القالمة العميقة الفجوة مدى العربي العام للرأي اوضح ان

 وشقيق البحرين مالية رنيس اجوبة ان وحيث العامة. المصلحة خدمة ورائدي
 حقيقتها ايفاح من لي بد ال المآخذ من كثير فيها العام للرأي ن البحري حاكت

٥٠١



 ولقد . . بماجرياتها ملم انني اال بالدي ءن بعيد واا لدي التي المعلمومات حسب
 نفسه عليه تنطوي بما مقذع سفيه بكالم العام الرأي جربدة ب ؟ح ص رقحاً

 ولم عنها بعيد وانا العجمة بي والصق انتهم بارسخ واتهمني النعوت ابشع فنعتني
 لما امري وتركت . عليه احد يجاريه ال الذي مضاره في اجاريه ان إ، يكن

 كان وان جزائي فهذا قاله فيا حقاً كنت ان .. علي العربي الشعب يحكه
 احفاق من اليه ادعو لما مشجع خير العربي الشعب رضى من فلي وتجنياً افقراء

. القصيد وراء من اظ و وطني في ألحق

. . منضوحة مغالطات

 الرأي جريدة صاحب اسنلة على رداً سدمان بن خليفة المالبسة رئيس يقول

: الماضي نيسان ١٩ في نشرها التي العام

 عشرة لمدة . طبيعياً. سيراً االمور وسارت هم أعمال الى العمال وأعدا — ١

 باقتطاع الثسركة قامت الرواتب دفع موعد .. الشهر مطلع وفي .. ايام

. شرعي عذر دون العمل ءن فيا العال بعض تخلف التي االيام اجور

 الحوادث تجزئة طريقة فيجوابه يستعمل المالية رئيس أن نالحظه ما اول
 الذي والمنضق يةالغا مع يتفق بشكل جديد من تركيبها اعادة شم والحقائق

 كآلفي: الحوادث ف تسلسل حسب تالفةرا هذه كتابة نعيد ونحن . إليه يرمي

 ١٣ السبت يوم من ءبتداا ( بعضبم وليس ) كام النفط شركة عمال أضرب
 الفترة هذه وخالل ، نفسه الشم: من ٢٧ قبل للعمل أحد يعد ولم مارم
 وغيره لب والتاجروالط: العامر الى االذاعة في نداءات الحكومة وجرت
 وموظفر البحرين عمسال جميع تضامن وقد ، أحد يعد فلم أعالهم الى للعودة

 تقطع ان تستطع لم الحكومة ولكن االضراب في بابكو عمال مع الحكومة
 امتنعوا لتي يام اال اجوز العمال على النفط شركة اقتطعت بينا شيئاً رواتبهم من

. العمل ءن فيما

، شرعي غير العمال اضراب كان اذا .. هذا بعد خليفة الشيخ نسأل ثم
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 ترأقن، ٠و المنربين وعماله: موظفبما رواتب دفع على رمة ألحك وافقت فلماذا

 : اللج ن معروفال فان وكذلك ؟ عالها مع الشيء نفس انتفعل الشركة

 وطلبت لتعسفي بالتسريح الشركة أدانت بابكو لعمال الحكومة شكلتها التي

 و، . الم^تقبن في منهم أي تسريح وءدم اعمالهم الى المسرحين العمال ارجاع

 بثكيفية عملياً تنفذه لم لكنم-ا وأذاعته القراز هذا على الحكومة وافقت

 بان منها ءدميدة نتائج الحكومي الرسمي القرار هذا على وتترتب . الالزمة

 هو لذلك االضراب وان قانوني غير عمل النفط شركة قبل من العمال تسريح

 المسرحين العال بتعويض ملزمة تصبح النفط شركة ان - ٢ . شرعي اضراب

 شركة ان - ٣. للعمل رجوعهم حتى تسريحهم يوم من ابنداء رواتبهم ودفع

 والمضاعفات التسريح اعال عن ناشى، وضرر عطل كل ية مسؤول تتحمل النفط

. عنها نتجت الي

 للعمال ألمكن مصالح^م تحمي البحرين في للعمال نقابات هناك كانت ولو

 ذلك من بدالً الحكومة ولكن ، النفط شركة تعسف من حقوقهم استرداد

 العمال على لالعتداء الشرطة بقوات وتنجدها ، مواقفها في النفط شركة تشجع

 االضراب اعتبار في البحرين حكومة مالية رئيس لسان علىتؤيدها كا المضربين

. شرعي غير

؟ ٠ ٠ عندمه الفتنة ٠ ٠ لكمة تعين ماذا

 وجود على تقضي فتنة إحداث المقصود كان ، خليفة الشيخ يقول — ٢

 وجود على ال^ضاء وضوع٠ من ويفهمه يعنيه الذي ما ونسأل ، البحرين

 بالقضايا نضالها تربط والتي البحرين في الشعبية الحركات ان ؟.. البحرين

 ، عليها القضاء يجب I فتنة I خليفة الشيخ يعتبرها العربي الوطن في المصيرية

 ٠ ؛ابحرن, في البريطاني االحتالل قوات بقاء من يمانع انفسهل الوقت في ولكنه

 ، األجنبية الرأسمالية واالحتكارات ، االجنبية الهجرة خطر ويتجاهل

 الحريات وقع الحكم ا-جزة فساد على والتستر الطانفية النعرات االرة كذلكو

 المحافظة الى « السليم » منطته في تؤدي كال المصائب فهذه العرفية واالحكام



 يعتبرها ال لذلك وهو البحرين في االستعمار وجرد أي « البحرين وجود » على
. البحرين وجود يهدد خطراً

نظرمت عن ختتلف العروبة يف نظرتنا

 هديا على ويعمل بعروبته يعتز عربي بلد نحن ، سلمان بن خليفة يقول
 ان شرط على وذلك .. كآلتي انفقرة يكل ان ونسي .. صالحها من وبوحي
 الحقيةي االستعماز وجود مع يتعارض ال وان ، فقط الكالم بجرد يكون

 ألمانيه وخالفاً البحرين شعب ارادة ضد معه المتحالفة ة4 الحا الهائة ومصالح

... والوحدة التحرر في الةومية

عيسى ادينه

 المخصصة عيسى مدينة ءن باءتزاز ائبحرين حكومة لية م رئيس ويتحدث

 من الكدحين البحرين حاكم وهبه-ا هبة هذه كأن القدماء البحرانيين للعمال

 عامين منذ لندن اذاعة لها طنطنت وطال: . . جذيدة مدينة في السكانهم شبه

 ابواقاندعاية واءتبر . لبنان. في المعروف لمون ذاتال الصحف بعض وكذلك

 العربي الخليج في عربي ١د حا يةدمه ي ف ا وع مشم افخ نه بأ االستعمارية

. شعبه من الكادحة الطبقة الى

 باشر الني المدينة فه-ذد . الشعب توق بج وعبن خدءة ا'د كله االمر !٠و

 . ود المدم الدخل ذوي على الخ،'ص لحسابه بيع^ا بنوي أشادتا البحرين حاك.

 صفةة ار الوافع في: هي وليست ا^قذماء البحرانيين للعمأل، يزءو وليس<

 المدينة يشيذون إنذين ن والمقاولر بحرين ال ط حم؛ : أثنان فيها الرابح ريةتجا

 ٢٠ و ١ • خالل ويدفع ل- ية ك - الكلنة بسعر لمواضنا على يباع اتا فالمكن

 طة بال سبعة حواي اليها يضاف ثم زتةد لتكلفة و^يمة . البيت ع لنو تبعاً ماً عا

 يهذه سيستفيد انه أي . البحرين. كم حا لح-اب التكلمنة سعر على سنوية فوائد

 من !كثر ئ يعط ال حيث اندن في امواله اردع لو مما بكثير احسن العمل^ة



 ءزاله ع ابذ؛ على ضريبة يدفع سويسراحيث في أز فواند بالمانة ونصف ذنين

. ذة بالما انصف

 ي( )وي اواًل:شركة فهناك التنفيذ، يتولى الىمن موكول هذا التكلفة وسعر

 كها اي . التكاليف. كل على بالمائة ولهاعشرة كانو محليوسف بمثلها القي االنكليزية
 وضعنبا المواصفاتالتي فان وكذلك الشركة. حصة ا معم فستزداد التكاليف زادت

 من معيذة انراع على ومركزة هيمواصفاتانكليزية (للمشروعكله )ومي شركة
 بالطبع وكلها ومي؛ شركة مع مشتركة مصلحة ذات شركات تنتجئا الماركات
 في ثان كطرف المصلحة صاحبة بريطانبا تصبح وهكذا . . انجليزية شركات

. المدينة مثسروع

 سوىشركة بجراني فيهم يوجد ال الذين المحليون، المقاولون : ثانياً وهناك
 شك وال .. وانكلميزية وايرانية اجنبية شركات والبقية - الحالي العزيز عبد

 طريق عن ولو ، لديهم المتيسرة الوسانل بكل الربح دفعهم جميعاً هؤالء ان
 هذه فان رذلك . . )ومي( شركة قبل من امشمرفين أو المسؤولين مع التواطؤ

 يزيد ال باجر تستخدمهم لكي لعمالها النفط شركة تسريح تستغل الشركات

 االيرانيين انتوظيفالعمال في االفضلية تعطي كله! وهي . فقط روبيات ست عن
 بينا لمدينةا هذه ضخماًكانشاء مروعاً مث فان وهكذا . البالد عمال على واالجانب

 مستواها رفع الى ويؤدي الوطنية العامنة االيدي يمتص ان فيه المفروض كان

. تماماً ذلك من بالعكس اصبح االمر فان العمل وشروط االجور بواسطة

 سوف الذي الفقير العامل حساب على سكون المتوأصل النهب هذا فكل
ن البحري لحاكم الفاحشة الربوية الفوائد لها مضافاً الكلفة بسعر المسكن له يباع

 تصلح ال البيوت هذه ان جلياً واضحاً اصبح فلقد اخرى ناحية من مذا
 سبقهم فق-د عليهم مردودة منة انها الى الضافة ب هذا ي العرب المواطن لسكنى

1 احسن بشروط و الغير السها

 وصغيرة البعض بعضها مع ومتقاربة ومكشوفة واطئة المساكن : اوال



 العربية تقاليده له مواطن بسكناها يرضى ان ونشك والحجرات افق إد

. االجانب معظمرا يحتل ان ونتوقع واالسالمية

 يدوم ال وسوف ضعيف البناء هذا ان الخبرة ذوي آراء وحسب : ثانيا

 ان المعروف اذ .. حر؛ت عشر من اقل وبالتاكيد ، سنوات بضع من اكنر
 في تستمر انها رغم ، العقد مدة البيوت هذه بصيانة تلتزم ال الحكومة
 يكلفه مسكناً يشتري ان عليه المواطن فان ولهذا ، كاجار النمن استرجاع

 بعد جديد من بنائه او اصالحه الى وسيضطر مضاعفة اضعافاً االصلية قيمته

. االكثر على سنرات عشر

 بعيدة المنطقة الن المواصالت قضية المشروع في الضعف نقاط ان : ثالثاً
 مصاريف لتغطية االقل على اليومي راتبه ربع حوالي دفع العامل وسيتكلف

 ربهاقا سكن ومناطق العمل ومناطق العاصة وبين بينه المواصالت توذفةا
. العاملة الطبقات على جديداً عبئاً يشكل وهذا . االخرين

 شركة ادخلته لقد . . المنطقة في بالجديد ليس المشروع هذا ان : رابعاً
 تعهدها مع زمزيسة بفائدة المحليين لعماله! مشاريعها في زمن منذ ( ارامكو )

 م وهو العامل توفي فاو ذلك وفوق . العقد مدة ي٣تتت حتى المسكن دصاتة
 يمبح المسكن فان اشتراه الذي المدكن قيهة من قسطين او قسطاً اال يدفع

. المكن قيمة بقسة دفع من ئلتهعا و^عذى ذوبه الى باالرث ، ا رينتق ملكه

 جملة تختلف عيسى مدينة في التي المساكن بيع طريقة ان : خامساً
. المحدود الدخل ذوي لبيوت ال<ويت في المتبعة يةة الطر عن وتفصيال

 ضم؛ا1ب عن مستةلة فيحة منطةة في مبنية الكوبت في فالبيوت — أ

 كل مستكملةو العربي الخليج في العربي الرجل متطلبات حسب مصممة البعض
 بما الكويت في بنيت القي البيوت بين نسبة توجد وال ، الحديث البناء وط شم

 في تثاد التي البيوت وبين الوجوه . ك من المتقن والتعميم نة المق: من عليه هي

. تحصى وال تعد ال كميرة وعيويها البحرين في عيسى مدينة
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 ف أل : ثالث بسعر د،سل ال الكويتي على الكويت في البيت يجاع — ب
 رز نفسه الوقت في ويعسى . دانير سبعة شبر كل راتبه من يخصم دينار

 سن خشية رغنه اد البيت بيع في التصرف له يجوز ا انه اال . الملكية
 ة + ٠ تذتهي ان الى الحكومة باسم يبقى فالبيت البحرين في اما بقيمته التالعب

 من د يط. سنوات خس لمدة االقساط بدفع اخل واذا . سنة عثرين العقد
. الكويت ني وارد غير الشرط هذا ومثل ، منه الحكومة وتسترجعه البيت

 الخير عمل ل٢ت في جادين البحرين حكام لوكان نقول بدورا ونحن
 طرق هناك لكانت ، مناسبات عدة في به يتشدقون كا - البحراي للمواطن

 طويلة قروضاً ينحوا ان بيهم األجدر كان ولقد .. لمواطنين فائدة واكثر أسلم

 بيوتهم لتعمير القرى في البيوت الصحاب رمزية بفائدة او فائدة دون االمد
 ... فيها يعيشون التي والعشش األكواخ وا ويسةبدل كبثر ليعيشوا وماكنهم

 وقريته حقله في نشيطاً عامآل القرية ان من الوقت نفس في نجعل حتى
 صاحبة للحكومة فائدتها بقدر المواطن تفيد ال جديدة مدينة بناء من ابدل

 خصصت لو االفضل من أليس نتساءل ونحن .. اآلخرين وللمستغلين المشروع

 القرية مستوى لرفع ، السكنية المدينة بناء على تنفق التي الروبيات من الماليين

. فيها المحلية اليدوية الصناعات ع وتشجي البحرين في

2 النفط عاندات تذهب اين

: المالية رئيس يقول

 اليه يخيل قد بالنفط يسمع من ان ، ايضاحها من بد ال حقائق هنالك >

 ماليين ستة النفط من عائداتنا ان الواقع ... الخبال تفوق النفط عاندات ان
 مستواها وتحسين بالدنا تطوير في ننفقها ان نحاول السنة في استرليفي

 من الدفع الى كثيرة أحيان في نضطر اننا أكتمك وال . والمعيشي االقتصادي
. ( النفقات في العجز وسد العامة المشاريع لتكملة االاصة أموالنا

 الخاصة: نا أموال »من عبارة تحت خطاً ذضع وارن بد ال نجيب ان وقبل
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. دورها يأتي حبنا اليها لنرجع

 ت عائدا عن يتحدث كان حينا البحرين حكومة مالية رئيس فان ريب وال
 الحاكم جيب الى الثاني الثلث يذهب بينا المدخول ثلمث يقصد كان انا النفط

 يستحصلها التي الضرائب على عالوة هذا . بريطانيا بنوك في بالثلث ويحتفظ
 النفط ذلك في كا الخاص جيبه الى وتكريره النفط نقل عمليات من ٢الحا

: كاآلفي يقدر ما البحرين في ويصفى الظهران من يأني الذي السعودي

 برميل. ٦٩٩٤٢٢,٠٠٠ سنوياً بالبراميل مقدراً السعودية من اآلتي البترول

 من الذخل . الواحد البرميل عن ٥,٢٥ االتفاق حسب المفروض الرسم

. دوالر ٣,٦٤٤,٦٥٥ = ٥,٢٥ X ٦٩٤٢٢٠٠٠ السعودي البترول

 ذلك الى اضفنا فاذا ضئيلة حصة بانها نوافق فنحن الحكومة حصة اما
 من بأمن يتم الذي المشروع غير الصرف ووجوه التبذير وسباسة االدارة سوء
 لدوائر المخصصة الموازنة كله ذلك الى |ضغذا واذا شعبية محاسبة او رقابة اية

 مدى نتبين البريطانية المباحث وأج،زة الجواسيس على تصرف والتي األمن

 استفادة االستفادة من البحرين في العربي شعبنا جماهير تعانيه الذي الحرمان

 ه—تدجي في والتحكم . فيها الطبيعية الثروة ومصاذر بالدها خيرات من كاملة
 السياسة رحمة تحت صرفا يك-ون أن من بنال الشعب لمصلحة تبعاً الصرف

. قانون بأي تتقيد وال ضمير من وازع يضبطها ال افراد ورغبات تجلةالمر

وعانلته . . الحاكم حصة

 حسة!لحكرم تضاهي فانها ين البحر منمدخول وعانلته الحاكم حصة أما
 ولون يست وعائلته كم الحا فان البحرين في النفط تفجر ان فمنذ !عليما تزد لم ان

 يهذا يكتذوا لم فهم ذلك ومع النفط عاندات بعض ثلث على بساطة بكل
 من ليتمكنوا الشعب حساب على لالأراء متعددة صادر٠ لهم اوجدوا بل القدر

 من :!ذج وهذه .. فيه يعيشرن الذي الذاحش والثراء البذخ حياة مواصلة

. المصادر تلك
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 مأن ■ظر ها له ليس القي ن البحرب اراضي كل البحرين حاكم يعتبر : اوالً

 3 ي:ب فب. ولةللد ملكا والقانون العرف في هي والقي . ولعانلته خاصاًله

 في ر التبذي لتغطية منهم اي من لضغط تعرض كلما عائلته افراد من يشاء لمن

 والملنات لقنصوا الفارهة منالسمارات العثرات واقتناء القصور وبناء االسفار

 التي الشرق فاعالر في الكبيرة االرض .. المثال سبيل على ونذكر . االخرى

 وهذا منها الماليين واستحصل فباءها الخليفة حمد بن عبدالث عه الى اقطعا

 السهاة السبيل هذه وعانلته الحاكم استمرأ وقد يم. كل في يتكرر مثل مجرد

 تغطية البحرين حاكم لجأ < االراضي. هذه بيع طريق عن الثروات لتكديس

 معدودين اد افر الى االراضي من صغيرة مساحات يهب فأخذ التمرفات لهذه

. الكاذب الوالء واظهار التزلف الوحيدة ميزتهم اليه المقربين من

. باهظة بمبالغ وتأجيرها التجارية والمحالت البيوت بناء : تانياً

 لتيللحوماوا المواشي منوارد المائة في بعثرة لنفسه الحاكم يحتفظ : ثالثاً

 تعاني البحرين ان من بالرغم هذا .. كبيرة بمبالغ منها البحرين استهالك يقدر

 المتوسطة الطبقة على الصعب من اصبح حق اللحوم اسعار في فاحشاً ارتفاعاً

 الذي البحرين بحاكم االجدر من يكن افلم . خاصة مناسبات في اال تذوقها

 عرده في كونها التي او والده من ورئها التي سواء المكدسة الماليين يملك

 من ذلك يخفف ان عساه المصدر هذا عن يتخلى ان مصادر عدة من )الميمون(

. البحرين في اللحوم غالء

 الحكومة ميزانية في اسمها يرد ال الكهرباء ودائرة سنوات منذ : رابعاً

 باب في لها رصد فقد ١٩٦٥ عام موازنة وحتى المصاريف باب في اال السنوبة

 التي الدائرة هذه واردات تذهب فأين روبية ماليين عشرة من اكثر ريفلمصاا

 وقود ان اذالننسى . للدخل الجمارك بعد تعتبرالمصدرالثاني ان يمكن

 تكون ان بد وال . بالمجان الحكومة الى يدخل الغاز وهو اءالكهرب مولدات

. الخاصة البحرين حاكم ثررة لتنمية االخرى المصادر احد الكهراء دانرة

 يصرفون ابو وادعائه .. خليفة الشيخ المالية رنيس تبجح الى نعود ثم
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 بانحاكمالبحرين : فنذكره . ! الخاص جيبهم من الحكومة ميزانية على احيانا
 من بشيء البالد على يمن انما وانه . له خاصاً ملكاً البحرن في ما كل. يعتبر
 أمر ال يختلف .ماذامنها ليسلهبد القي البالد مرافق على للصرف الدخل هذا

 شيء وهذا 22 شيثاً الحقيقة هذه من ذلك يغير فل نقص او زادمليون لو
 البحرين حكومة مستشار فان وعقلياتهم البحرين حكام نظرة عن معروف
 كانون ٢٣ في حوكمنا حينا الصورية البديع محكة في بشهادته ادلى حي:ا السابق
 يحكمه اقطاعي بلد البحرين بارن ٠ الواحد بالحرف قال ١٩٥٦ عام االول

 وان المنفذ وهو المشرع فهو . واسرته هو اقطاعي حاكم
 ذلك عن يرض ل ومن يشاء كيف به يتصرف له ملكاً البحرين في ما جميع
 يعتبرخائناً المطلق الحاكم سلطات يتحدى شخص وكل . البالد مغادرة فعليه

ه،!ولبالد لحاكمه

 خليفة الشيخ يجيئنا إذ اليوم حتى تنغير لم العقلية هذه فان االسف ومع

 الذي الميزانية عجز لسد الخاص جيبه من يدفع انه ويزعم سنوات عرث بعا.
. الرئيسية ه اسباب أحد هم

الدخل زيادة مصادر

 يظهر التي العويصة الميزانية عجز مشكلة حل في نساهم بأن نتبرع ونحن
 يمكن الى اآلتية المصادر الى نظره فنلفت . كثيراً تهمه انها المالية رئيس

. الحكومة موازنة حصة من يزبد كبير دخل على بواسطتها الحصول

. . النفط اتفاقية تعديل

 بما الشعب مصلحة مع تتعارضى التي النفط اتفافية في النظر اعادة — اوأل

 ادراء على وتكريره النفط استخراج عمليات من البحرين ححمة زيادة الى يؤدي

 والتي الخارج من الوارد النفط تكرير عمليات من ارباحها الثركة ومقاسمة

 هذه في تان طرف انها حين في المرور رسم إال علية تأخذ ال نعلم حسبا

 فيها تنقب لم والتي االمتياز يشملها القي االراضي تحديد وكذلك . العملية
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 . شب, في ام ابر في ء سو: اخرى لشركت عالمية مناقصات على تعرض الثسركة
 ة٠;لءبج ه-ذا من عرس بأي حب ت عالمية كثيرة شركات ان مؤكد ال ومن

 قبل حتى الماليين الى ,, رص[ قد امتياز زسوم ألعادة الشركات هذه وستدفع
 ادارة مجلس فرض يجب كذلك و . المجاررة بالبالد اسوة لنفط استخراج

 -ذا ه. عن وتتفرع النفط كة وشر البحرين حكومة عن ممثلين بين مشترك
 في والتدقيق النفط شركة حساات مراجعة مل٢م للمحاسبة لجان المجلس
 التزاماتها النفط شركة تنغيذ من التأكد مبمتبا قانونية ولجإن الصرف وجوه

. التالعب ودون التهرب دون القانونية

 تعرف الشركة ألن إال لشي، ال البحرين حكومة أغفلتها النقاط هذه وكل

 النفط شركة عند المتعارف ومن بالمسؤولين الطيبة صالتها على تحافظ كيف

 هناك بأن تدعي اخذت الشعي بالتذمر شعرت كلما انها البحرين في
 اعالهم من الوطنيين العمال صرف لتبرير االعذار وتنتحل عملياتها في خسائر

 تزداد حتى المصاريف لتخفيض عليها يضغطون االسم حملة ان بججة

 ا— لدح بما البحرين حكومة تشتري ال فلماذا صحيحاً كان فاذا ارباحهم
 قسماً وتعرض الشركة دذه اسم من نسبة يا بريطان في كبير احتياطي من
 شركة اسبم حملة طالما ، العربي ألخليج في أو البحرين في المواطنين على خر٦

 وهل ؛ ذلك على النفط شركة توافق فهل . ارباحبم قلة من يتذمرون بابكو
 عليهم تدر كانت التي الماضية السنوات في البحرين حكومة االسهم حملة شكر

جشعهم..؟ رحمة تحت العالمية االسواق كانت حي:ا الطائلة االرباح

الجمارك رموم

 من النفط شركة واردات اعهساء عدم الدخل زيادة مصادر من : ثانيا
 فيالبلدان الشان هو كا :لنفط بعملية الخاصة المواد في اال اللهم الجركية الرسوم

. ة نجاور ا

 واالمربكية البريطانية القوات على^اردات الجمركية الرسوم اخذ وكذلك
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 ٢ر خ-ار الجمارك سوم ز من باعفاءا تتمتع ها بدور والتي . البحرين في المرابطة
. سليم منطق ألي و البالد لمسلحة

القواعد تاجير

 مشاعرفا كل عن رغماً علينا المفروض الواقع األمر مع تمشياً نضطر : ثالثاً

 من البحرين في االجنبية القواعد وجود قضية اثارة الى وجوده ضد واحساسنا
 مالية رنيس على الحجة وضع لمجرد وذلك . الجردة المادية المصلحة زاوية

 القواعد لهذه بالنسبة . . الحكام اليها ينظر التي الزاوية من إلبحرين حكومة
 . النقطة هذه لمناقشة هنا المجال وليس لمايتهم الزماً وجودها يعتبرون التي

 القواعد وجود ان وهي تجاهلها حقيقة الى المالية رنيس نرشد ان بامكاننا انما

 طريق عن للدخل مصادر االخرى البلدان من كثير في شكل قد االجنبية
 الظهران قاعدة في بالفعل جارياً كان قد كا للقواعد استمثجار رسوم فرض

 وفي الشارقةوفيعدن في وكذلك دوالر مائة.ليون ايجاره وبلغ ن للبحري لمجاورة !
 وبرية جوية قواعد تضم البحرين فان جوية معظمها القواعد هذه وبينا . ليبيا

 التي القواعد بيهذه تكتف لم بريطانيا أن بمكان الغرابة ومن . بريطانية وبجرية
 االمريكية والجوية البحرية القوات على منها قسماً أجرت بل مجاناً تستعملها

. الدوالرات ماليين مقابل

 ان يمكن ما فان تواضعاً االرقام أقل الجدل منطق مع تمشياً اعتمدا فاذا

 مليون ثالنين عن يقل ان يمكن ال القواعد لهذه ايجار من البحرين تتحصله
. استرليني جنيه

 المرضوع هذا اتارة لجرد الكافية الشجاعة وشقيقه يملكحاكمالبحرين فهل

 الذي ان البحرين؟ شعب على المفروض للواقع لنسبةبا ينكر ال حق هو الذي
 االجنبية القوات يهبوا ان مستعدون فهم . تماماً ذلك عكس هو عنهم نعرفه

 اباؤهم رهب كا خاطر طيب عن ين البحر ازاضي من والمساحات ءلدمالقوا

 الحكومة باسم وسجلت . الكبير المحرق ومطار الجفير قاعدة السابق في
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عنتصديقه. الخيال يعجز الذي االمر تملكرسعية ونائق لها واصدروا البريطانية

البالد االحتياطيي توظيف

 في غيلهوتش بريطانيا بنوك في الموجود االحتياطي من جزء سحب : ثالثا

 تزيد ارباحاً تدر ن^سه الوقت وفي البالد على بالفائدة تعود صناعية مشاريع
. البحرين حكومة عليها تتحصل القي الضنيلة الفائدة نسبة عن كثيراً

العربي االقتصادي التعاون مجال فتح

 والكويت البحرين بين االقتصادي التعارن مجال بفتح الترحيب : رابعا
 المشترك. والتعاورن التنمية منمشاريع واالستفادة العربية إلبلدان من وغيرها

 عن تتخلف لن الشقيقة لالقطار قروضاً تصرف التي الكويت ان في شك وال
 لكن و للتعاون اتعدأدها أبدت وقد . القريبة وشقيقتها جارتها مع النعارن

 بطلرواا هي فأين . فوالذ من برتج التعاون باب أغلقو! البحرين في المسؤولين
البحرين.؟ حكام لسان على العام الرأي جريدة صاحب عنها يقول اي األخوية

واالرهاب التجسس دانرة الغاء

 من العديد وجيشها االستعمارية بأجهزتها المباحث دائرة إلغاء : خامسا

 االجهزة هذه مثل حشد الى تحتاج ال الصغيرة فالبحرين والمرتزةة الجواسيس
 بالنسبة البالد حاجة يسد بما والشرطة األمن دائرة تنظمي ويكفي . البوليسية

 لحالوبطبيعةا الماضي. جارياًفي كان ك اجنبية ال الهجرة ومشاكل اليومية لمشاكل
 يكون فلن المشروعة حقوقه على الشعب وبتحصل البالد في العدل يسود حينا
 آخر مبلغاً المالية وفر وبهذا االضطرابات. لوةوع سبب ار التذمر جال هناك

. هدراً تذهب التي الماليين من

نر الدوا وفساد

 في الشعب بمصالح العابثين أيدي على والضرب الفساد مكافحة : سادسا

(٣٣المغى) لى البحرين من٥١٣



. العامة ورق الحكوسية الدوائ

بريطانية قاعدة البحرين

 وحملنسا الكويت الشقيقة لنجدة فاعدة أرضنا أستخدم بان ورضينا »

حرين لب لحكومةا المالية رئيس « المقدس الدفاع معركة في معها ك لذشتر السالح

 حينا البحرين م حا شقيق سلمان بن خليفة يتحدث منطق بأي أدري ال

 القوات فرل . الكويت الشقيقة لنجدة قاعدة أرضنا نستخدم ان ورضينا ل يةو

 ؛ الكويت بضمه قاسم طالبحينا إال البحرين في ما يوماً تكن لم البريطانية

 انزال حليفتها من وطلبت الكويت عن مدافعة البحرين حكومة فهبت

 يحدث عما مطبق جرل في الناس يكون وان بد ال شقيقتها عن للدفاع قواتها

! االدعاء هذا يصدقوا حتى البحرين في

 ميالدية ١٨٧٤ عام منذ بريطانية قاعدة سلمان بن خليفة شيخ يا البحرين

 في القائمة الزارة مدينة البحرين لحكام مساندة البريطاني االسطول ضرب حينا

 اهلها دعا مما يبابا خراباً وتركها وقالعما ها حصون ودمر قطر جزيرة شبه شمال

 ثانية مرة البريطاني االسطول ضريها وثم العربي إلخليج في جزر الى هجرها الى
 الحين ذلك ومنذ اليها أهلها من قسم رجع حينا ١٨٩٥ عام تدميراً ها ودمر

 على تكن لم انما . البريطانية للقوات قاعدة زالت ال والبحرين هذا بومنا الى

 عند البحرين تستعمل بريطانيا كانت انما بل حالياً فيها المتمركزة الصورة

 لتموين مركزا فكانت االولى العالمية الحرب ابان استعملتها فقد . اليم! الحاجة

 لعبتجزيرة وقد الهندم من والقادمة البصرة الحتالل الزاحفة البريطانية القوات

 الحرب في البصرة احتالل إبان البريطاني الجيش لمواصالت كبيراً دوراً البحرين

 عام في الكيالني عالي رشيد نورة اثناء األكبر بالدور قامت ثم . االولى العالمية

 الحركات ضربها في بعد فيا الرئيسية االدرار البريطانية القواعد ولعبت ١٩٤١
 الى الرئيسي الدور تلعب زالت وال العربي للخليج منطقة أي في التحررية

. هذا يومنا
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 وكادت بريطانيين ضباط قبل من عسكرياً حكما تحكم البحرين كانت لقد

 ءام حتى ١٩٠٩ عام منذ البريطاني الحكم إبان الهند في بمباي لحكومة تابعة

 البحرينكثيرون علىحكم تعاقب بالمدنيينفقد العسكريون استبدل حينا ١٩٣٨

 وجاء المن والميجر كوكس برسي السر كمثل الثرسين البريطانيين الضباط من

 وبعد دكسن الميجر شم عسكريا حكما البحرين حكم لذي ا ديلي الميجر بعده
 أنذكرمم ال وغيرممما بتام هكم والكبتن هي والكولونيل براير الكولونيل ذلك

 يبرزون واجهات اال لبالد حكام وما البحرين يحكمون كانوا الذين هؤالء . اآلن

 حينا البحرين على شرةلمباا االنكليز وطأة وخفت . البروز منهم يراد حينا

 والكبيرة الصغيرة على السابق البحرين حكومة مستشار بلكريف استولى

 اآلن يفعل كما . سياستهم ينفذ بلكريفوهو بواسطة يريدون ما يملون فأخذوا

. البحرين حكومة سكرتير سمث المستر

 ولم أهلها وطردت ١٩٣٠ عام الجفير قاعدة على بريطانيا استولت لقد

 ملكا الواسعة بمساحته-ا الجفير قاعدة راصبحت تذكر ال اشياء اال تعوضهم

 وفي البحرين أحكام عليها تسري ال طابو دائرة في مسجلة البريطانية للحكومة

 الحكومة الخليفة عيسى بن حمد الشيخ البحرين حام وهب ١٩٣٩ سنة
 . الجوي لسالحها صغيراً مطاراً عليها لتقيم المحرق في أرض قطعة البريطانية

 كبيرة قطعة الخليفة عمد بن سلمان الشيخ ين البحر حاكم وهب ١٩٥٠ سنة وفي

 جميع وسجلت . البريطاني الجوي السالح قاعدة لتوسيع الحرق أرض من

 . بريطاذية أرضاً واصبحت البريطانية للحكومة وتوابعها لمطارا أرض مساحة

 التابعة المطار سلطات من باذن اال المطار أرض في تنزل ال الطائرات فجميع

 رسوم المدنية ت ا لطا|مر١ وتدفع . البريطانية للحكومة والمدني الحربي للطيران

 ارن والمؤسف ! ! . البحرين. حكومة الى ال البريطانية الحكومة الى الهبوط

 في الصحي الحجر و والجرك الجوازات مركز مقال تدفع البحرين حكومة

. . . البريطاذ: للحكومة التابعة المطار لسلطات اجاراً المدني المطار

 عال، البريضنية !نقزات أنزلت مصر على الثالثي العدوان اثر على ١٩٥٦ وفي
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 االراضي جميع السابق إلبحرين كم حا لهم فأفسح . البحرين في اس : نطاق
. مقابل دون المنامة في لهملهوا العمروالصخير في

 الحكومة فاتفقت قاسم عبدالكريم مع الكويت مشكلة بعدذلك جاءت ثم
 على سمث المستر البحرين حكومة سكرتير مع هناك معتمدها باسم البريطانية

 وات للة ئدسية الر د ارذواء_ احدى لتكون الهمله ارض الستئجار اتفاق عقد
 بوجبه ١٩٦١ في المشبور االتفاق وتم ، العربي الخليج منطقة في البريطاذية

 القاءدة أجار السنة في استرليني جنيه الف ٢٥٠ لهريطاسة١ الحكومة تدفع

 الةاء-دة تزويد ين البحر ح<وهة وعلى التجديد وةابلة عاماً ءشر خ-ة إدة
. البريطانية القوات لخدمة العامة المواصالت شبكة ومد اء والكهرب ء ة ئ

 الذي الفضل فأين ? المزيد تريد أم خليفه شيخ ي ذكرته ما يكفي فهل
 شيء ذا فهس السالح حملك اما ؟ الكويت الشقيقة على لك تذكره ان أردت

 تكفيكم وبريطانيا البحرين في حكتكم فج: فنذ .. فيه نتكلم ان ترد ال

. . السالح حمل مؤونة

البحرين في العربي الشعب مطالب
 الوضع تتناول التي البحرين في ين لمسؤولا أقرال منافشة من انتهينا ان بعد

. دامغة وأرقام مجقائق االقوال هذه وفندا المرافق لميع العام

 شعب بها يطالب التي الرئيسية للمطالب سريع بعرض الفصول هذه خختم
 . وسائل من يملك ما بمختلف تحقيقها على إلحاح في قدماً وسيمضي البحرين

. نقطتين الى نشير العرض بهذا نبدأ ان وقبل

 أرن في صراحة جم١ر البحرين حكومة في المسؤولون أعلن لقد : اوأل

 يدءو ما ب السبا ا من يفهمون ال نهم وا . فتنة إال هي ما لشعبيةإ ةص نتف د ا

 ذلك كل يعزون وانما التذمر مظاهر وابداء واالضراب التظاهر الى الشعب
 من يتستر الذي االفتراء هذا على سبق. فيا أجبنا وقد . ا اجنبية » ايدي الى

 ان تريد فعة الناس من هناك أن المالحظ ولكن ، المسؤولون هؤالء ورائه
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 جزد- حوادث تحليل طريق وءن ضيذة زاوية من االحداث حقيةة تتصور
 < ٢٦ ننهاوا الشرطة ءاعتدا لوال انه : يقول من ك فهن . رابط بينبا ليس

 على تعتلم ل الشرطة ان ولو ، المظاهرات نت حدم لما المدارس لحرمة
 تيار عن المنقطعين الناس من بعضاً ان بل . ضراب اد حدث لما المتظاهرين
 ح<وم.. ان لو انه التصور الخيال م١ب يذهب من العربي الوطن في االحداث

 في ا—٠لصالح( ونظرت لعمالها النفط شركة تسريح الىقضية انتببت البحرين
. شيء ث حدم لما تستفحل ان قبل ازمة ال وحلت ، البعيد المدى

 التحرري النضال بطبيعة فاضحاً جمالً رون٢دظ أي الر بهذا القائلين ان
 كذلكو . السمار وا التبعية من للتخلص العربي الوطن أرجاء كافة يعم الذي
 واالزمة البحرين في الشعب آالم تحسس ءن هؤالء امثال، انقطاع يضر

 مرت التي لةلطوي لسنوات فا . ء السوا على والمثقفة الكادحة الطبقات تعانيما التي
 حافنة ، وضاع اال على النقمة بمسببات ملئة كانت الصابر الشعب هذا على

 أرن البذي^ي ومن وحريته المواطن كرامة واهدار والضغط إلتعسف هر بمض
للشعوب. فيه العليا الكلمة عهر ذعيشفي ونحن يدوم ان يمكن ال كهذا رضعاً

 الشعبي المحط في الضغط من قدر الطويلة السنوات هذه خالل تولد وةد
. القصوى غايته الى النضال طريق في والسير ثوري عمل كل لتغذية بكفي

 فجرتذلكالضغط التي الشرارة بمشابة كانت تا1 االولى الصغيرة الحداثفا

 ليست اذا فهي . الكبير الدمل لتفجير الصغيرة االبرة تؤدي ك تمام( ، الهانل
 فأن ولهذا . االنطالق ونقطة البدء رةاشا هي ما بقدر رئيسياً سلباً ذاتها في

 الى يؤدي لن المعتدلون بسه ينادي او المسؤولون يقترحه موضعي عالج كل

. المسؤولون يريدها التي بالس^ولة الغيوم ونقطاع الجو تصفية

. شامالً يكون ان ويجسب جذرياً يكون ان يجب االصالح ان

 قم أفتناع عن يصدز وان شعبي: دعم عفى يستند ان االهم وهو دب 5

في بسه بدا ما نف الى عدنا ا وإل . الشعب هطاليب بعذالة ولين المسؤ لدى
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٠ ٥٦ - ٥٤عام

 من، اهم فان جزئي اساس على تتم ان اليمكن تسوية اية اذاكات : ثانياً

 في المسؤولون يثبت ان هو النوع هذا من تسوية بأي البدء قبل كنه ذلك

 لنظرة قوقعة من والتخلص العاجية ابراجهم من النزول بامكانهم ان البحرين

 . جديد بمنظار لالمور ينظروا وان . عليهم تسيطر التي المحدودة الضيقة

 يثبتوا ان فعلييم هذه اجتياز استطاعوا انهم ين البحر في للشعب يثبتوا ولي
. اآلتية الخطوات اتخاذ في فوراً نواياهم ح-ن

 بمافيهاالصحافة العامة الحريات واطالق العرفية االحكام-الغاءأ

. »ياسية ال االحزاب وتشكيل

 ا قضاي في عليهم والمحكوم المنفيين واعادة المعتقلين سراح اطالق - ب

. سية سيا

 الشعب على الرصاص اطالق عن االمن دوائر في المسؤولين -حاكمة ج
. المعتةلمين وتعذيب والمعاهد المنازل حرمات وانتهاك

 من وغيرهم ة—٠للطل واتحادات عمالية نقابات بتشكيل للعمال السماح- د

. املجمتع فائت

. بها نؤمن كا وهي االساسية الشعب مطالب توضيح الى نعود واآلن

 والمعاهدة االحتالل قوات وجود مع الحالي البحرين وضع ان : اوأل
 في االحداث مستوى مع يتمشى وال طبيعي وغير شاذاً وضعاً يشكل المهزئة

 استقالل واعالن المعاهدة انهاء على حاال العمل فيجب ولهذا كله العربي الوطن
 استعماري غير أيمشروع الى واالنضام العربية الجامعة لدخول وتهينتها البالد

. المتحررة العربية الدول وتؤيده البحرين في العربي شعبنا جماهير تقره لالتحاد

 الشعبي االنتخاب بطريق تأسيسي مجلس بتأليف العاجلة المبادرة : ثانيا

. السليم العربي الوضع مع يتمثى للبالد دستور لسن المباشر
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 ؛ ر الدس. روضع اتسه٢٤٠ تأدية من انتأسيسي الجلس انتها، بعد : نالشأ

 المللة- صالجي.اره بباشر تشريعي لمجلس عامة انتخابات ءباجرا حاآل يباشر

. الدسترر حسمب

 والتعاون ا.لطقغ عن للدفاع المتحررة بية العر الدول مع التشاور : رابعا
 الخارج-ة والسياسة واالجتأعية واالقتصادية الثفافية الجاالت شتى في معما

 يأنياليرم حتى القومية ةفهاموا جميع في المتحررة العربية الدول مع والتضامن

 العربية الوحدة اطار ضن العربي الخليج امارات بين االتحاد لتحقيق القريب

. عربي مواطن كل اليها يصبو التي العامة
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أنامم

 عن اعبر أن قلي كل من أود ، مذكراي فيها أختم الفي سبةالمنا بهذه اني

 رءرفاناً . عنا فراج اال حتى محنتنا في آزرتنا التي للجهات تشكراتي جزيل
 راندا رأسا وعلى المتحدة العربية الجرورية قبل من به طوقت الذي بالجيل

 لل^اعدات ي متنانوا اتي يلتشكر جز أقدم الناصر عبد جمال الرئيس وزعبمنا

 . سجننا اان ذرينا ومساءدة السجن من ا النقاذف ب-خاء بذلت التي المادية
 ستون ) ( ج-ورث ) السادة رأسهم وعلى بريطانيا في الحرية أنصار وللسادة

 وكذلك ، آزرو الذين االحرار من وغيرهم ( يتس ) ( لفن ) ( هوس
 المؤازرة ثم . قضيتنا انجاح في فعالة مساهمة ساهت التي البريطانية الصحافة

 للموقف طه راض الكبير االستاذ وصاحبتا اللبنانية األحد مجاة من الفعالة

 صحفه جميع خاللها أوقف . السنوات تلك خالل معنا وقفه الذي المشرف

 مستهيناً الشعب ذلك كفاح ذمة لتتابعبا نشره في البحرين شعب قضية لخدمة

 من وكنير البحرين صحفه دخول منع ءجرا من به لحقت التي المادية لخادر ب
. ننساها لن منه ومؤازرة مكرمة انها ريب وال العربي الخليج بلدان

٥٢



موتوارتاككاج

مقدمة

صعحه

٣١ افريقيا شرق -العودةمن١

»مطرح« في وقتة٠ والنحس-إقامة المصانب — دبي من السفر

 قطر-نجاح في وظيفة - جديدة صائب٠ الوطن- إلى عودة —

 - للصحافة دار تاسيس — البحرين إلى ثم — ممباسا شم دبي في

 النثاذالري— «القافة ل - وفضل مجرود - البحرين« صوت »

 موعد — البحرين م حا مع لقاء - جديد من قطر إلى

 — الحام موقف وتغير - الصحافة من يخاف — واتصاالت

 — والفتنة سعودية الرجعية-ماقة حكام -موقف خفية حرب

 نجاح - عاقل شباب - الفتنة فار -إطناءلبنان إلى ثان إبعاد

 صبياني -عمل لبنان إلى ثان إبعاد — فردي حادث - مبدني.

 — ٩ سعيد أحمد ه مع — القاهرة إلى وسفر اقتراح - وكرئة

سحبوا - التعاونية المؤسسة دور — األمل خائب وعدت

! الجنسية ثم .. الجواز

٥٢١



ذه٦صد

٧٥العليا التنفيذية الخينة — ٢

٧٥ ألول القم

 يطرد الحاك — الجسيمة ألمسؤولية — األول بياننا وأصدرنا

 — تفسير   شعبي-ة تعبنة   الشعب تذمر - الشعب بمثلي

 - ! نجده لم . . المقر حتى للحاكم..! ملك . . البحرين

 وبدأ - تظهر خفية اتجاهات االضراب - يرد ال الحام

 — جديد من الدس.. — القروة مجلس - .. االتصال االنجليز

 لله.ئة الجاللة صاحبة حكومة مذكرة — للعمال نقابة أول

 فاشلة- معاكدة خطوات — الهيئة جواب - العليا التنفيذية

 شقيق - . ٠ يتوسطون االنكليز — الثاني العام اإلضراب

 على إصرار - !اإلضراب انتهاء بعد - !لعزله يتآمر الحام

 - القاهرة إلى تذهب ال — األميركية المخابرات — إبعادي

 بيروت- في صحفي مؤتمر القاهرة- تحذر-في أيضاً وبريطانيا

 ءودة — جالل فؤاد لمحمد مثرف دور - ررجعمة .. ثورة

ر. لنصرةمص ثورة لمشبوه- وتساه مناوضات شعبي- ستقبال وا

١٤١ الثاني القسم

 قفتمنا والشرات- البيانات - البلنية انتخابأت - البالغات

من يخافورن الذن — باطلة دعوى — األجنبية الصحف في

االدأري الجلس - العاذلة العمال، مضألب حقفو — اأوهام

٥٢٢



مح مع
 فذة — الخارج من شرطة - الصحافة — المعارف مجلس

 - ؟ ذلك بعد حققنا ماذا ثم - األولى الجولة - المعاونات

 على الخارجون — ؟ ذلك بعد ماذا ؟-م أيضاً ماذا ثم

 من لمصلحة — تتجزأ ال وحدة السالتة مطالبنا - اإلجماع

! الوطن جريدة إيقاف

٢٢٨ االعتقال - ٣

النحةيق هيئة

٢٧٤ البديع محكمة - ٤

 األحرار- -أياالمحاكمة هي -هذد األخيرة التهمة عن وماذا

المجبول المصير نحو - الرفاق أسرار من - األهل مع لقاء

٣ ٠ ٦ هيالنة سانت جزية في - ٥

السجن -- المنفى أرض إلى ونزلنا - البارجة قائد مع حديث

 الحراسيسرقون السجن- حياة الجزيرة وصف — والحراس

 مساجين — ثانية رسالة - شهرين بعد يرد كم -الحا ! الطعام

 مفضوحة- مؤامرة االعتقال- طريقة — المذكرة — البحرين

 غرحة - بالراديو سمحوا - أإلياد - االستئناف - المحاكمة

 — تذسستول زيارة — البحرين حكومة جواب - كبرى

 !- . تشغيلنا. أخرى-يريدون إلحراسوتطوزات جيع تبدبل

طعامنا عزل — البحرين حكومة جواب — األعصاب حرب

لقاء — مندنز سجن في الطعام وتجهيز أالدارة — الحراس عن

٥٢٣



مده
 ٣٠٦ زفرة - أشرر ثالنة بعد الرد — الجديد السكرتير مع صاخب

 في إيرارن مزاعم للسجن الجزيرة حام زيارة - السجن

 تجهيز — الجزيرة في الرسمية الدوائر اضطراب — البحرين
 إلعربية الجهورية قيام - الراديو على والمسأومة لنا المالبس

 لندن-صوتالعزب- في عنا االفراج طلب إشاعة -- المتحدة

 — العراق في تمسوز ١ ٤ نورة — والجفريين لحج سلطان قضية

 قصاصات المفاجنة-وصول تذسستول زيارة — لنا الحاكم زيارة
 الةضية عن رسمياً إبالغي — بالخروج لنا الساح — قضيتنا من

 سماع تاجيل - اإلفراج طلب محكة عن أنباء - لندن في

 العربي- والجنوب العراق- نورة — ١٩٥٨ ءام سجل القضية
 - سيء عام — المتحدة العربية المرورية — الكويت وفي

 في اإلفراج لطلمب العليا المحكمة عق-د - جديد عام استقبال
 علمم!-زيارة المحكة اإلفراج-وبدأت طلب فشل - الجزيرة

 المحامي رسالة -- السجن في لنا الخارجية وزارة مندوب
 مجلس موافقة - لندن بلدية عضو جسورث رسالة - براون

 حكومة سكرتير مع حديشي — االستئناف سماع على الملكة

 إجمالية ذفلره - للسجن الجزيرة م حا زيارة — ميالنة سانت

 - ؟ الكويت في وماذا - والوطن — العائلة — ١٩٥٩ لعام
العراق؟ عن وماذا - الكبير والوطن

 االفليميون - الشعوبيون - اصيل عربي شعب اق بالعو : أرال
 القوميورن — البعثيون — العرب القوميون -- الشيوعىون

 ال - االجتاءي النظام : ثااثاً - العراق في الحكم - االكراد
 — الق!هرة ضيعته-؟ .. صة فى - العربية القومية على خطر

.. زعمة طالب سي تى

٥٢٤



٤٢٩ ١٩٦٠ استقبالعامجديد -٦

 جسورث- من ة-رسالالقضية سماع انتهاء - االستئناف، سماع

 من سالة ر — ورث لجس رسالقي — االستئناف طلب إلغاء

 جسورث- من رسالة - لمحاميلةالرسا -جوابي شريدان المحامي

 جوابي شريدان- المحامي من رسالة - ورث جس من رسالة

 المقيم زيارة - جسرث للسيد جواي — شريدان للمحامي

 — هيالن-ة ساذت لجزيرة العربي الخليج في البريطاني السياسي

 حام زيارة — العموم مجلس في البريطانية الحكومة بيارن

شريدان المحامي من برقية - لنا الجزيرة

٤٥٨ ١٩٦١ لمنفى في ونحن ثالث -عام٧

جسورث من رسالة — شريدان من رسالة - البرقية جواب

٤٦٢ االفراج-٨

 . . برطانيا إلى - ؟ الممول الش<ر-من وصالة الحق- صوت

 الصحفيون - .. »المحافظ، محامينا مع حديث — بالباخرة

 التانجس - ٦١/٧/١٥ اكسبرس ديلي - .. بلماس الس في

 منالمهورية جبارة جهود ٦١/٧/١٥ الكاردين - ١٩٦١/٧/١٥

. المتحدة العربية

٤٧٥ العودة — ٩

— بها آمنت التي ألهدافا تحقيق يكفل بشكل حياتي تنظيم

حوادث هزتني لقد - !2 ولكن .. العذب« »المنهل وردت

٠٢٥



صعحه

 ٤٧٥ . .. نعم — . روضلمفا كان - لمتتحقق أمنية كانت البحرين

. البحرين في ماذا

 - ؟ ءندهم.. الفتنة .. كلمة تعفي ماذا — مفضوحة مغالطات

 أين - عيسى مدينة — نظرتهم ءن تختلف العروبة في نظرتنا

 مصادر — وءائلته الحاكم حصة — ؟ النفط ءائدات تذهب

 — الجارك رسوم - النفط اتفاقية تعديل — الدخل زيادة

 مجال فتح — البالد في االحتياطي توظيف - القواعد تأجير

 — هابدائرةالتجسسواإلر إلغاء العربي- االقتصادي التعاون

 الشعب مطالب — بريطانية قاعدة للبحرين — الدوائر وفساد

. للشعب يثبتوا ولي — البحرين في العربي

٥٢٠ اخلامتة

٥٢٦



١؛
الكتاب مؤلف

 من األول كانون ٢ا البحربن فى ولد
 الهداية مدرسة فى ودرس ١٩١٧ عامر

 تشرف المدارس كانت حينما بالمنامة
وبعد البالد أعيان مرن لجنة عليها

 البحرين فى اإلستعمار سلطات استالمر من سنتين
 ضد الطالب حركة لتزعمه المدرسة من طرد المدارس
. المعارف في االستعماري التدخل

 محمد الشيخ العالمة يد على واللغة علومرالفقه تلقى
لده
 ت

لر حودمالء

 - وا مع التجارة زارل ،قطر فى المانع العزيز عبد بن
 جمعيات عدة فى له زمالء مع اشترك . مبكرة سن في

 إشترك البحرين شعب لخدمة ومزسسات
' أنتخب . البحربن صوت مجلة تحرير في

 عامر الثانى تشرين ١ ٤ فى البحرين فى الشعبية للحركة
 وحكم ١٩٥٦ نوفسبر منن السادس فى أعتقل . ١٦٥٤

. عاماً ١٤ لمدة بالسجن صورية محكمة فى عليه
 ١٩0٦ األول كانون ٢٨ هيالنه سانت جزيرة إلى نقل

 في عنه اإلفراج هيالنة سانت فى عليا محكمة أصدرت
.١٩٦١ حزران ١٣

 دخول ومحرمرعليه . الحين ذلك منذ بيروت يقبعرفى
 جوازاً يحمل الزال . الكويت بإسنثناء . لعريالخليحا

. البحرانى جرازه منه سحب ان بعد بريطانيا

ليست النسخة هذه


