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تشارلزدالريمبل -بيلجريف1957- 1926 ،
خالل الثالثينيات من القرن التاسع عرش ،اكنت البحرين قد

وقعت أوىل معاهداهتا مع بريطانيا ،واليت بدورها قد منحت البحرين
محاية من تركيا العمثانية يف مقابل دخول غري مقيد إىل اخلليج.

وأبىق هذا االتفاق بريطانيا خارج الشؤون الداخلية للبحرين ،حىت

سلسلة من املعارك الداخلية اليت دفعت الربيطانيون إىل اختيار حامك
البالد الشيخ عيىس بن عىل أل خليفة يف عام  ، 1869وهبذا االختيار

أهنت بريطانيا مرحلة من الزناعات والتقاحر الداخيل بني القبائل.
وقد تدخلت بريطانيا مرة أخرى يف عام  1923لتستبدل الشيخ
عيىس بن عيل بابنه الشيخ محد بن عيىس ،وأصبح من الرضورة

للربيطانيني آنداك تعيني مسوئل إداري دامئ يف البحرين لضامن

االستقرار واالسمترارية السياسية .وقد مت االتفاق عىل أن يعني

احلامك الشيخ محد بن عيىس مستشار خاص له بنفسه ،ودون
تدخل احلكومة الربيطانية .ونظرا لعدم وجود أي مرحش بارز يف
ذلك .الوقت ،مت اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة يف حصيفة التاميز

الربيطانية يف هشر أغسطس .1925

ومت تعني تشارلز دالرميبل

بيلجريف .الذي اكن قد خدم بفيلق اجلمل خالل احلرب العاملية

األوىل ،بواحةسيوةومنمثيف تتجانيقا .
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ولد تشارلز دالرميبل — بيلجريف يف عام  ، 1 894واحتل منصب

مستشار خاص ومستشار للشؤون املالية حلامك البحرين الشيخ محد
بن عيىسيف عام  .1926درس العربية يف مدرسة الدراسات الرشقية

واألفريقية يف لندن ،ووصل البحرين يف مارس من عام 1926
مكستشار حلامك البحرين ،براتب سنوي قدره  720جنيه
إسرتليين ،وأصبح مستشارا للحكومة البحرينية يف عام ،1933
وهو منصب شغله حىت رحيله .لقد سامه يف الكثري من اإلصالحات
اإلدارية احلكومية ،فعمل عىل حتديث تنظمي قطاع الصحة والتعلمي
واجلمارك والرشطة واجلهاز القضايئ والبنية التحتية للبالد.

وهذه بعض من خمتاراته اليومية ،واليت غطت الفرتة من تارخي
وصوله اىل البحرين يف عام  1926إىل وقت رحيله عام  .1957ويف

حني أن املذكرات الىت كتهبا بيلجريف مكونة من بضعة آالف من
الصفحات ،وقد غطت مرحلة أكرث مشولية ويه مابني — 1915

 ،1961إال أن املختارات التالية تؤرخ لألحداث ما بني 1926
و 1957ويه فرتة تواجدهيف البحرين ،وما استطعنا الوصول إليه.
واكنت نخسة من اليوميات املذكورة يف حوزة مركز دراسات
الرشق األوسط جبامعة اكمربدج الربيطانية ،ومن مث مت نقلها إىل
جامعة إكسرتيف منتصف التسعينيات ،من اجل املساعدة يف اجراء
بعض الدراسات .ويعتقد أن حكومة البحرين قد قامت برشاء النخسة

األصلية ،لكهنا مل تقم بنرشها ،بل مت ترسيهبا ومن مث نرشها يف
عدة مواقع الكرتونية من قبل أخشاص أومؤسسات غريمعروفني.
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تعترب هذه املختارات من الوثائق املمهة يف تارخي البحرين
احلديث ،واليت مل يمت نرشها من قبل .وهذه جمرد عينة من
خمتارات يومياته وليست لك اليوميات اليت كتهبا ،وعىل اعتبار إن
من قام بتحديد هذه املختارات مل يرى يف املتبيق مهنا أمهية تارخيية

أو سياسية أو اجمتاعية تضيف إىل القارئ.

وميكن الرجوع للوثيقة

األصلية الاكملة عىل الرابط التايل:

http://yyww.scribd.com/pe0Dle/d0cuments/939115/f01d
.er/17014?page=l
لقد قام بعض الزمالء يف مركز البحرين حلقوق اإلنسان بقراءة
اليوميات اكملة ،ومن مث جتميع وترمجة لك ما هو مهم فهيا ،من

اجل الوقوف عىل املمهة واملمتعة مهنا ووضعها بني يدي القارئ
الكرمي .ولك اجلهد الذي بذل من اجل إظهار هذه املختارات اكن
معال تطوعيا حبتا وبعيدا عن الرحبية ،ودافعه الوحيد هو توثيق

مرحلة مهمة من تارخي البحرين ملساعدة الباحثني واملؤرخني واملهمتني

بتارخي املنطقة.
املختارات التالية .تعرب عن رأي صاحهبا وهو املستشار تشارلز
بلجريف ،وال تعرب عن آرائنا بأي شلك من األشاكل ،نتفق مع
بعضها وخنتلف مع البعض األخر .ويأيت اهمتامنا بنرش تلك املختارات

لسد النقص ولوجود حاجة ماسة اىل تارخي مكتوب لتلك املرحلة،

يأيت لتوثيق مرحلة مهمة وتبيان سياقها التارخيي املرتبط بالكثريمن
اخلالفات واألزمات اليت تعاين مهنا البحرين اليوم.

نبيل رجب
رئيس مركز البحرين لحقوق اإلنمان
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مقدمة حول الترجمة
عىل مدى أكرث من ثالثة عقود ،تبوأ الربيطاين "تشارلز
بلكريف ماكنة فريدة عىل صعيد رمس السياسات واختاذ القرار
يف البالد بصفته الرمسية مكستشار حلكومة البحرين يف السنوات
ما بني 1926م و 1957م  ،اكن فهيا اآلمر والنايه الفعلييف هذه

اجلزيرة .وطوال هذه السنني ،وخبالف مذكراته الرمسية املنشورة
حتت عنوان مذكرات بلكريف  ،اكن هذا املستشار الربيطاين

خيتيل بنفسه عقب لك هنار ليدون يوميات خشصية يودع فهيا آراء
وانطباعات رصحية ترمس معامل احلياة وطبيعة العالقة ما بني

احلامكين واملحكومني عىل هذه األرض ،يف رؤوس أقالم بدت
قاسية يف رصاحهتا اليت مل تكن عىل اإلطالق مكا اكن يقول أو

يشرييف العلن.

مل تكن مهمة ترمجة هذه اليوميات باملمهة الهسلة ،خصوصا

وأهنا حفلت بمك هائل من االختصارات واإلشارات املبترسة ،فضال

عن التمسيات االجنلزيية املختلفة وامللتبسة ألمساء خشصيات وهيائت
حملية،

مما يضطر املترمج لبذل اجلهد والوقت باحثا عن حقبة

تأرخيية معينة أو عائدا إىل بعض املهمتني أو املمعرين مشكورين-

لتفسريلكمة أو رمز أو عبارة أو اختصار .وقد دعت الرضورة أحيانا
إىل االجهتاد -مضن هامش األمانة -يف فهم بعضها (مع وضع هذه
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األمساء حبروفها الالتينية أيضا إىل جانهبا ،وعند عدم التوصل

لفهم بعضها اآلخر مت تركها مكا يه ،تفاديا لملس باملمضون.

مكا أنه ومن باب احلرص عىل القمية التأرخيية هلذه املذكرات،
تفاديا -قدر اإلماكن -للتحليل والفهم الخشصيني ،واحلرص عىل
إبقاء حمتوياهتا دون ترصف مع لكمات (باخلط املائل) مت وضعها ما

بني قوسني للتوضيح أو هوامش رضورية بأسفل الصفحة ،وأما ما مل
يمت التوصل ،أو اكن هناك شك يف فهمه فرتك مكا هو للقارئ أو
الباحث أو املؤرخ ،وقد متت االستعانة بعالمة ( )٠٠للداللة عىل إزالة بعض

الفقرات اليت ال متس وضع تأرخي البحرين السيايس واحلقويق بتلك

الدرجة من األمهية .بل أن ذلك هو السبب يف أن اقترصت فكرة
الرتمجة عىل خمتارات ال تتعدى عرش جمموعها ،ويبىق ملن أراد
اإلطالع عىل مجيع املحتويات مراجعة النص اإلجنلزيي الاكمل الذي

أحضى متوفرا يف املواقع اإللكرتونية ،أما النص اإلجنلزيي املختار
فقد ارتأينا رضورة نرشه يف اجلانب األيرس من هذا الكتيب لألمانة

أوال مث لغرض استقبال أية مالحظات قد تكون لدى القراء عىل بريدنا
ا إللكرتوين أدناه.

مركز البحرين حلقوق اإلنسان

سبمترب2009م
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اجلمعة  2أبريل/نيساق 1926
إنه منظر رائع حبق ..فانعاكس المشس عىل املاء حني غروهبا

مع حشود الزوارق الرشاعية ويه تتحرك من وإىل اجلزيرة األخرى
(املحرق) ،هناك حيث جيلس العجوز والد الشيخ السريعيىس بن
خليفة املخلوع يف قلعته عبوسا يدأب باسمترار عىل حتريك الناس

ضد احلامك احلايل ،وتساعده عىل ذلك زوجته ويه سيدة كبرية

يف السن وخطرية يف السبعني من معرها ،ومعليا يه اليت اكنت
تدير اجلزيرة بأمكهلا ،تعدم الناس وترضهبم وتأخذ أمالكهم حىت
بدون أية حمامكة ولو صورية .لقد عرض هيلع راتبا تقاعديا ولكنه

رفض حىت ملسه وبشلك مطلق ،بأختصار فهو أبرز خشصية غري
مرحية .البد أن أدعوه.

أألفنيي  5أبريل/فيساق1926 ،م

غواصو اللؤلؤ -الذين مه مصدر لك الرثوة هبذا البلد -مه يف
الواقع عبيد يتالقفهم ربابنة السفن (النواخذة) العرب وغريمه،

ويباعون ويشرتون .حقا لقد اكن السائد أمرا مروعا حىت شن دايل
جهومه وقاوم بعض هذه االنهتااكت.

اخلميس6مايو/ايار1926 ،م

جاء "سبينس غاضبا ومبزاج عكرحول فاتورة اإلمسنت الذي

اكن قد استورده وجعلت أحتدث معه لساعة ونصف الساعة ،اكن
يرتعد غضبا ودون توقف — إنه خشص عصيب ويف وضع مزري،
وليس حمترما بل بالتأكيد يفتقر إىل الكياسة و األسلوب ،إنه غري

مناسب إطالقا للعمل ،فهو ينادي الساكن األصليني بالزنوج ويظهر
عن مدى كرهه هلم ويه ليست بطريقة مثىل لتجارته ورشكته.
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الثالثا ء18مايو/أياد1926 ،م

اآلن ومع بدء مومس الغوص خالل بضعة أيام هناك الكثري من
القضايا يف املحامك ،ربابنة السفن يقاضون غواصهيم البائسني،
وبضعة غواصني يتجارسون بالشكوى عىلسادهتم .قلت لعجوز هيودي

ذو حلية بيضاء بأنه حمتال -فبدا مرسورا بالفكرة! بإماكن املرء
معرفة النواخذة (ربانة ارقن وبدرجة أكرب نواخذة األرض (ومه
مالك السفن الفعليني) من عىل بعد ميل واحد ،إهنم خشصيات بارزة
ترتدي بشلك رائع ومه مسان مع يشء من مظهر الخشص الدائن
لملال لغريه  -يف احلقيقة جتار عبيد .قام دايل بأمعال رائعة

للغواصني ،وأرص عىل منحهم االعتبار الصحيح ومرر قوانني يف هذا

االجتاه .لقد مىض عىل هذه املمارسة سنتان اآلن ،ولكهنم بدءوا بفهمه

للتو.الغواصون حقا اكحليوانات من الناحية العقلية ومه أغبياء للغاية.

القل ثاء  22يونيو/حسز يرا ق1926 ،م

مث دعوة الشيخ حممد ،وهو ألخ اآلخر وعال م العائلة ،رجل ذو
مظهر تافه مع نظارات ،مؤذي جدا و مضطهد قايس مع الفقراء.

الفنني  26يوليو/متوز1926 ،م

جاء الشيخ يف الصباح وأصدر حمكه حبق الرجل الذي اكن
قد أبعد من البحرين لتورطه يف قتل سيايس والذي عاد بدون ترصحي

وجاء إىل بيت الشيخ .إنه أحد أبناء معومة الشيخ ،ويه العائلة

املالكة هنا .لألسف فمل يكن الشيخ صارما معه وأخربه معليا بأنه
نادم للحمك هيلع بستة هشور من األشغال الشاقة ،لكنه متىن بأن

يقيض جسنه بهسولة .إنين أرى بأنه ينبيغ التعامل معه كبقية

املساجني.
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اخلهيس  29يوليو/متو ز 1926 ،م

يريد الشيخ معاملة خاصة ألحد أقاربه يف الجسن ،أن ال يلبس
مالبس الجسناء وأن يقوم بأي معل ،وأن يصله الطعام من القرص!

يبدو بأنه قد نىس بأن الرجل اكن مدانا يف جرامئ قتل .بالطبع فهذا
سوف لن حيصل.

التال ثاء  3أغلسطس/آب1926 ،م

يف الصباح أطلعت عىل خرائط جدار البحر ()Sea wall
ودعوت أحد الرجال الذي ستقتطع أرضه .اكن ودودا جدا وقد رتبنا
لك يشء بيننا بشلك مرض.

األدبعاء  4أغ^سطلس/آب1926 ،م

بعددعوة دايل قدناالسيارة إىل البديع  -ويه بلدة تقع عىل

طول الساحل-

لرؤية آرمسرتونغ املهندس الذي يستكشف اآلبار

هناك .باألحرى ماكن صغري لطيف عىل الشاطئ .اكنت ملاك
للدوارس العرب قبل أن يمت طردمه ومعليا فهم اآلن قد هاجروا-
إهنا نخسة رشقية من القرية املجهورة.

السبت  21أغسطس/آب1926 ،م
إن عائلة آل خليفة يه العائلة املالكة يف البحرين ،بشلك

مطلق وتام .فاحلكومة ترصف هلم العالوات وال يعملون شيائ معتربين
عىل ما يبدو بأن القيام بأي معل هو دون مقامهم ،إهنم أناس

مستبدون ومغرورون وكساىل يف الغالب ،يعيشون عىل أهنم من
العاتلة اد.

11

السبت  25سبمترب/أ يلو ل1926 ،م

وافق الشيخ عىل رشاء البيت واألرض املجاورين لملاكتب

اجلديدة وبيتنا إذا استطعنا رشاءه بقمية  10,000روبية من الدولة

ممتنيا بأن يباع املنزل بسعر مواد بنائه.

القال ثاء  12أكقو بر/ترشين األول1926 ،م

اتصل حممد رشيف ليسأل عن قطعة أرض تابعة له اكنت
ستعىط كتعويض لقطعة أخرى اكنت قد أخذت جلدار البحر
( .)wall 904قبل االجمتاع مقت أنامبعية الشيخ و باريت مبعاينة

البيت الذي سيشرتى لتوسيع الطريق.

اخلميس  14أكقوبر/قرشيو األأول 1926 ،م
تعود

احلديقة إىل الشيخ حممد .املستأجرون ومه بعض

البحرينيني البؤساء  ،جاءوا خبمس حشنات من الذخرية اليت أخذوها
من املاكن.

اخلميس  21أكتوبر/ترشيق الول 1926 ،م

الشيخ حممد وقضية طويلة حول مستأجره .إنه ميتص مستأجريه

من أجل مال أكرث ،إنه رجل قصريحقري وخبيل جدا.

احلد  24أكتو بد/قرشين األول1926 ،م

مارست الرمس بعد الظهر مث خرجت بالسيارة لرؤية حديقة عىل
طريق البديع ،اكنت مزروعة من قبل بعض البحرينيني قبل حوايل
 30سنة ولكن اآلن تأيت زوجة الشيخ عيىس الكبري لتربز وثيقة

صاحلة بأن عيىس أهداها األرض قبل  20سنة .لقد اعتاد عىل

إعطاء األرايض للناس دون حىت أن يكون يوما قد رآها وغالبا ما
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تكون ملاك ألناس آخرين .ومن الطبييع أن يكون مكروها من
قبل البحرينيني الذين مه املالك األصليون هلذه اجلزيرة.

السبت  12نومفبر 1926
بعد رشب الشاي خرجت جلولة بالسيارة وبعدها إىل القرص للقاء

الشيخ الذي اكن قد طلبين .اكن مشوش الذهن جدا فقد أرسل له
بعض البحرينيني الشيعة عريضة يطالبونه فهيا بعودة قايض الشيعة

الكبري السن الشيخ خلف الذي اكن قد حئي لملرة الثانية بسبب

تسمله الرشاوى قبل ستة هشور تقريبا .كنت أعمل ببدء حماولة قريبة
أخرى الستعادته .الشيخ كعادته ذو عقلية ميالة بشدة للضعف حول
هذا األمر ،حتدث عن احمتالية قبوله مع تقدمي مضانات بترصفه

عىل حنو مالمئ يف املستقبل — إهنا فكرة مستحيلة .أخربته بتأكدي
عن بروز مشالك إذا ما مسح للرجل بالعودة .فاجاب قائال بأنين أنا
الذي كنت دامئا مع وجهاء البحارنة .يف نفس املساء جاء العجوز

عبدعيل بن رجب واستجداين ملنع خلف من العودة .اكن الشيخ
عصبيا وقلقا حول األمر.

الثالائء4ينا يد  1927م
الوجيه البحريين عيل بن رجب ،حتدث كثريا عن املؤامرة اليت
حييكها (هو) واآلخرون والشيخ ضد القايض الشييع .إهنم يقرتحون

إجياد خشص آخر ليقوم بطرد القايض احلايل .يف وسط الرياح

القوية هذا اليوم مشيت إىل القرص .مث اتصل العجوز عيل (بن) رجب
ثانية ،مثرئيسرشطة املحرق.

األحسح  9يناير/اكنوو القاين 1927 ،م
جاء "اكنو ليليق نظرة عىل أرضه ،فأمقته .الشيخ خائف منه
وهو يعرف ذلك .اكن الشيخ مستعدا إلعطائه لك ما يطلبه.
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االدبعاء  12ينايدااكنوه الثاين 1927 ،م
جاء "اكنو  -تلبية لدعوة -يف الصباح قبل الفطور .بىق ساعة
ونصفًا مما تسبب يف تأخري .إنه رجل مسن مسين ،دامئًا مبالبس

بيضاء ،و إىل حد ما بأنف هيودي ونظارات ،عني واحدة دحدق بعض
اليشء ،زيتية جدا وال ترس أبدا .إنه ال يتلكم إطالقا بدون ذكر

ماله وحاجاته .جاء بإثنني من كتابه وثالثة خدم حيملون دفاتر
املحاسبة ليثبت حصة إدعائه مبلكية قطعة أرض اكنت قد سيطرت
علهيا احلكومة .بدا مصدوما جدا عندما شككت يف امتالكه
لألرض ألنه اكن يفتقد سندات امللكية لذلك وبالتأكيد اكن عيل

أن أشكك يف ادعائه.

اخلميس  20يناير/اكنون1927 ،م

يف املحمكة املشرتكة ( )joint courtيف الصباح .قضية متعبة

وقدمية متاما .آ مدين مبال إىل ب .اكن لدى أ  24هسمايف 3
حدائق ميتلك جزءها آخرون خمتلفون ،قبل  10هشور أصدرت
املحمكة (الشيخ محد و "دايل آلله )10حمكا ببيع امللكية اكملة
إلرضاء الدائنني .عرضت األرض للبيع يف املزاد دون أن يعرتض أحد.
وبيعت قبل ثالثة أيام ودفع املشرتون المثن ،يف حني أن عدد من حاميل

األهسم كتبوا إىل محد يقولون له بأهنم ظملوا يف هذه املعاملة كثريا
مما دفعه إىل إلغاء معلية البيع فورا .والنتيجة يه أن املديع مع

مشرتيني اثنني غاضبون .واكتب اكنو يتصل حول قطعيت األرض.

اخلميس  27يناير/اك نوق التاين1927 ،م
اكن [الشيخ] حياول إقناع باريت باملوافقة عىل تراجعه يف

قضية قتل اكن أحد أفراد العائلة املالكة مدانا فهيا قبل سنتني .مل

جيرءوا عىل فتح املوضوع عندما اكن دايل مازال موجودا ،ولكن
اآلن فإن لك هذه القضايا عادت ثانية.
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الخميس  10فبراير/شباط1927 ،م
حاولت أن أجعل الشيخ يصدر قرارا حول قضية إرث آل خليفة
اليت يه مسمترة منذ  26عاما وفهيا ما قميته قرابة 200,000/ -
من املمتلاكت .إننا أهنيناها معليا ولكن جفأة خترج القضية ثانية
والسبهبوخشصكبريا لسن وعنيد يدىع فرح بن حممد.

الجمعة  11فبراير/شباط1927 ،م
إنين مزنجع إىل حد ما لوجود عيل بن خالد -

الذي قىض يف

الجسن ستة هشور مؤخرا بسبب تورطه يف قضية قتل مث أبعد  ،مث
عاد بدون ترصحي بالعودة.

أ لعتبت  12فبر! ير/شباط1927 ،م
ذهبت إىل السوق يف الصباح لرؤية ملكية الشيخ .إنه اقرتح
تأجري بعض األرايض و 3معارات مببلغ 1000؟ دون أن يدرك بأن
العامرات لوحدها جلبت  750/ -ا

األحح  13فبرا ير/شباط1927 ،م
جاء عبد الله بن جربحول البيت الذي يريد بيعه إىل الشيخ
بأكرث مما يستحق بكثري .الشيخ يبعد نفسه و يرتك األمر ىل.

أهنيت املعاملة مببلغ  21ألفا بإضافة امللكية املجاورة الغالية جدا،
عىل أيةحال.

ال افنين 14فبرا ير/شباط1927 ،م
أرص الشيخ عىل إرجاع قطعة أرض إىل ابن معه عيل بن خالد
الذي اكن مجسونا.
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األدبعاء  23فبدايداشباط1927 ،م
جاء الشيخ عبد الله استجابة لدعويت وقد أطال اجللوس .اكن
ال يزال ممتعا جدا وحتدث بكثريمن اإلحساس واملرح حول القايض
الذي يكرهه ،وكذلك حول الفرس الذي حيتقرمه قائال بأهنم
متغطرسون جدا ويدعون بتابعية البحرين لبالد فارس.

األربعاء  23مارس/آذاد1927 ،م

أخذت قضية بعد الظهر ،يديع بعض البحرينيني بأن بعضا من
احلدائق اليت اكن ميتلكها الدوارس من قبل ،وأعيدت إلهيم
اآلن ،تعد وقفا  .من الواحض بأهنا اكنت كذلك ولكن آل خليفة
أخذوها قبل  60سنة مث باعوها للدوارس .اكن البحرينيون قد
استأجروها ولكن العتبارها حراما فقد اكنوا يدفعون شيائ سنويا
إىل املجسد الذي وقفت احلدائق له .إهنا قضية مشوقة .اسمتعت
وحققت مع قرابة  1 2رجال.

اخلميس  24ما رس/آخار1927 ،م

جاء الشيخ حممد ،ال أحبه ،فهو دامئا حيمل مرافعات ضد
مستأجريه ويستخرج مهنم املال ،إنه رجل تافه و وضيع.
السبت  26مارس/آخار1927 ،م
خشصيا أعترب عودة الدوارس خطأ كبريا ،هؤالء اضطهدوا
غواصهيم وإلبحرينيني واكنوا متغطرسني ومشاكسني ،لكهنم
أكرث عروبة من هؤالء الناس .بعد الظهرذهبت إىل الشيخ يف سيارته
اجلديدة الفخمة املرحية ستيودلوكر" ( .)Studelokerأراد أن
يريين رسالة من ابن سعود سلطان جند لملوافقة عىل عودة الدوارس
إىل البحرين ،وأيضا ملناقشة مسألة حقوقهم .إنه ينظر إىل هذا األمر
بعني خمطئة جدا دامئا معتربا أن الدوارس مه األبناء املضطهدون
لملرسفني ،بشلك طبييع فهم يأتون إليه لمينحهم الدمع.
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االثنني28مارس/آخاد1927،م

بارشت القضايا يف الصباح .جاء الشيخ حممد بقضية ضد أحد
مستأجريه وهو رجل جعوز بائس اكن اقرتض من الشيخ  4000روبية
وبالتأكيد مل يمتكن من التسديد .أودعناه الجسن لغاية تسديده

املال .الشيخ حممد هو خبيل حقري وهو أشبه ما يكون كصاحب

داكن وليس شيخا ،ويفتقد إىل األسلوب و األخالق وهو وامه جدا
مبزيد من احلقارة.
األربعاء  6أبريل  /نيساو 1927م
جاء الشيخ يف الصباح خفرجت معه إىل القرص ،وقد بدا أقل

استياءص من ذي قبل ،أخذ يتنقل يف جلوسه بني خمتلف الكرايس
مث يفتح ويغلق املقعد المخض — الذي يتحول إىل رسير  ،-والذي أظنه
سيتلف رسيعا ،وكذلك الساعة الكبرية .أبناؤه لعبوا باألرسة لعبة
القطار ،وبعد هشر سيتحطم األثاث لكه .مث قدت السيارة للقيام
بزيارات بدءا بالقايض العجوز الشيخ قامس .إنه طاعن يف السن وأمعى

ولكنه رجل لطيف ذو حلية بيضاء حريرية .اكن طيبا جدا وممتلقا
للغاية ،بقيت معه لقرابة الساعة ،أعرب خالهلا عن رفضه التام

ملحامك الغوص قائال بأن وضع الغواصني يبعث عىل األىس .مث إىل

بيت عبدعيل ( بن رجب )  -الوجيه البحريين  ،-وهو مزنل كبري
جدا ومجيل من الداخل بفناء مربع الشلك حييطه جدار كنائيس
الطراز ( .)cloisterوحيث أن زياريت اكنت مفاجئة الحظت هيلع
بعض اإلرتباك وتوجيه للخدم باكنس وفرش الجساد بإحدى الغرف،

ويه غرفة صغرية حيتلها رسير هندي خضم هيلع نقوش ،وثالثة
صناديق حناسية كبرية .واكن هناك الكثريمن النساء واألطفال
وطفلة مجيلة يف الثالثة من معرها بعيون ملونة ومالبس حرير إرجوانية

مطرزة بالذهب ،وهذه الطفلة يه من زوجته املفضلة وهذا ما أخربنا
به رئيس اخلدم ،وعملنا بأهنا دامئة اإلساءة إىل بقية األطفال؛ تأخذ
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مهنم املالبس واحليل واأللعاب .بعث عبدعيل برسالة إىل القايض

اجلديد ( الشييع ) سيد عدنان ( )1000200ليخربه مبجييئ جفاء سيد
عدنان لزياريت من جملسه القريب من املنزل .وصل مع حاشية من

اتباعه البحارنة .إنه رجل صغري البنية ،يف ريعان شبابه وهبيئة لطيفة
للغاية ،يشبه املتدينني رمغ صغر سنه ،وأعتقد بأن معره ال يتجاوز
الثالثني بكثري .ذو حلية قصرية سوداء يداعهبا بأصابعه ،ويرتدي

معامة شيعية خضمة سوداء وعباءة طويلة سوداء فوق ثوب أبيض .اكن
يف حالة قلق شديد وبدت هيلع بوضوح عالمات عدم الثقة بكيفية

الترصف .تفاجأت إنه يدخن الجسائر ،أخرج سيجارة دون أن يقدم يل
حىت قام واحد من أتباعه بوكزي فقام هو وقدم يل واحدة عىل جعل.

مرة أخرى ،ودعته عند مغادريت وهذا ما أفعله دامئا ،فوقف يف الغرفة

بيمنا خرجت أنا مبعية صاحب املنزل ،أحد الرجال مهس يف أذن

القايض ،واكن واحضا بأنه نبه القايض برضورة مرافقيت فأرسح
باللحاق يب إىل الباب .بشلك عام أحببته ،فقد اكن متلكف

وبسيط وبدا يل بأنه خشص حمترم .حتدثنا عن تارخي البحرين وعن
الزراعة .وصلت املنزل حبلول وقت الغذاء .قدت السيارة إىل سوق
اخلميس وعدت بعد الظهرعنطريق شارع البديع.

الخميس  7أبريل/نيساق1927 ،م
( )٠الشيخ أمحد بن حممد ،هذا املخلوق الذي يبدو أبلها ولكنه

املفضل جدا لدى امللكة العجوز ،ويأخذ الكثري مهنا ،وكذلك من
ملكية الشيخ عيىس ،إنه ميتلك احلدائق املجاورة للشارع.

ألجهمة  15أبويل/نيساق1927 ،م
حتدث الشيخ عن الدوارس ،فهويريدأن يدفع هلم إجيارات
أمالكهم املصادرة منذ ثالث سنوات .أنه أمر خسيف ،فقد اكنوا قد

أبلغوا عند مغادرهتم بأهنم إذا ما رحلوا فإهنم سيخرسون عقاراهتم

18

ولك الديون .إنين متعب مهنم ،فهم أناس متغطرسون ومستبدون
والشيخ خسيف يف طريقة دفاعه عهنم .اكن يريدين أن أدفع هلم
صاك مببلغ  60,000روبية -وهو مبلغ كبريجدا .بالطبع فأنا مل
افعل ذلك ولكين قلت له بأنين سأرى باريت حول األمرأوال)..( .
اطلعتعىل ملفات الدوارس الرسية ،فهميلفات مشوقة ،برقيات

من نائب امللك ،توماس (مث السكرتري االستعامري) وتأرخي اكمل من
دسائهسم مع ابن سعود الذي حهثم عىل الهنوض ضد احلكومة.
وجدت بأهنم اكنوا قد أبلغوا وبوضوح بأهنم إذا غادروا املاكن
سئصادرعقاراهتم .أطلعت باريت عىل األمرفاتفق ميع بأنه الينبيغ
دفع إجيارا هتم وأخربين بأنه سيدمعين يف ذلك .إنه صعب قليال ولكن

حيث أن باريت يتفق متاما لن أقوم بالدفع وسأكتب للشيخ يوم غل.

السبت  16أبريل/نيساق1927 ،م

ذهبت إىل السوق يف الصباح لتقيمي لكفة التصليحات اليت

معلت لبعض أمالك الدوارس .زرت مع جلنة من الوجهاء الذين ادىع
قيام هؤالء بأكرث مما قاموا به حقيقة.
البعض  -باطال-

املحمكة يف الصباح .واكملعتاد الشيخ حممد لديه عدة قضايا ضد
مستأجريه البائسني.

السبت  17أبريل/نيساو1927 ،م

بعد الظهر اتصل إبراهمي مكال وأعطاين الكثري من املعلومات
املثرية حول ابن سعود الذي أصبحت قوته تتضاءل عىل ما يبدو ألن
اإلخوان  -رؤساءه الدينيني-

استحوذوا هيلع اآلن وأمروه بالقيام

بأشياء كثرية وإلغاء اجلمارك ألهنم يقولون بأهنا "حرام وكذلك

السيارات والربقيات ،ومنع وصول الجسادة املقدسة ( آل110
 )Carpetإىل مكة (املكرمة) إضافة إىل التحؤل  -باإلكراه-
لملسملني الشيعة عىل الساحل.
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األى بعاء  20أبريل/نيساق1927 ،م
جاء الشيخ يف الصباح وذهبت معه إىل واكلة املعمتدية حيث

بقينا حلوايل الساعتني .إنه حزين جدا عىل رحيل باريت  .ناقشنا
مسألة الدوارس .أطلع باريت عىل ملف الدوارس ويبدو بأهنا املرة
األوىل .أخرياً وبعد قوله بأنه سيدمعين أبلغين بأنه سيرتك القرإر يل.

ليس هذا ما أردته إطالقا فبعد أن عرفت أن الشيخ مقتنع باملوافقة
عىل رغبة الدوارس" إنين ممشزئ بأن أكون العامل احلامس يف
رفضه .جادل الشيخ بأهنم إذا مل تعاد إلهيم إجياراهتم فسيكونون

غاضبني دامئا بشأهنا ،معتقدين بأن هلم هذا احلق ،أيضا اللكام
االعتيادي حول األمهية الكبرية يف إرضاء ابن سعود.

االربعاء  27أبريل/نيسان1927 ،م

جاء الشيخ عبد الله ليقرتح اختاذ إجراءات وقائية خاصة ملنع أي
احتجاج يف البالد من قبل البحارنة.

اجلمعة  29أبريل/نيساق1927 ،م
سرتة يه أكربجزيرة بعدد من القرى مع الكثري من بساتني

النخيل املصادرة من قبل احلكومة وحتديدا من قبل (أحد أقرباء
عائلة آل خليفة) ويدىع خالد وهو الذي قتل عدة أخشاص حبرينيني،
يف سرتة ألهنم مل يسددوا إجياراهتم .إهنا مجيلة فعال ،فالنخيل

مزروعة عىل الساحل ومنعكسة يف البحر.
) الوكالة هي ممثلية محلية للمعتمدية في كل إمارة او مشيخة خليجية،
والمعتمدية هي المكتب اإلقليمي في الخليج الذي يتبع حكومة الهند البريطانية التي
كانت تابعة لوزارة الهند في لندن .إن المستشار لم يكن -رسميا -تابعا إلحدى هذه
المؤسسات وإنما كان مستشارا ماليا فحسب إال إنه فرض قوة شخصيته وأصبح
مستشارا وآمرا وناهيا في جميع مفاصل الدولة وحتى القضاء .وبعد استقالل الهند في
1947م انتقلت مسئوليات الوكالة والمعتمدية إلى وزارة الخارجية البريطانية.
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السبت  30أبريل/نيسان!927 ،م
وصلت عند الشيخ فوجدت خدم البيت مجيعهم مسلحني
ومستعدين للخروج إلنقاذي ،ضانني بأن البحارنة قد قاموا بالعصيان.

االففني16مايو/أيار1927 ،م

يف املحمكة صباحا .جاء الشيخ حممد لقضايا األرايض اليت

ال هناية هلا ،وقد أقرفين هبا.
الثالثاء  17مايو/أياد1927 ،م

إنين أرى يف األفق جشارا آخر حول العائلة احلامكة ،مطالبات
مبناطق شاسعة من األرايض "أعطيت هلم من قبل الشيخ عيىس -
سأحاول التغطية علهيا.

األربعاء  18مايو/أيار1927 ،
خرجت بعد الظهرإىل منطقة تدىع دمستان للبت يف نزاع عىل
بستان متور بني أحد شيوخ الدوارس وخشص حبريين .فاتضح بأن
القضية لكها يه خنلة واحدة فقط .ولكن هناك الكثري من

املشاحنات من لكا اجلانبني )..( .جاءت جمموعة من العبيد الفارين
من اجلزيرة ينشدون احلماية ،ومه سود ورجل جعوز وزوجه وعدد من
األبناء .إهنم عادة ما يأتون إىل هنا فتقوم واكلة املعمتدية بتحريرمه.

السحح  5يونيو/سحذ يرا ق1927 ،
متت التسوية مع "اكنو حول قطعة من األرض مث خرجت زائرا
أمحد بن (02 00له) مخيس يف السنابس  ،وهو حبريين كبرييف
السن تعرض كثريا لالضطهاد من قبل آل خليفة حىت أصبح
موضوعا بريطانيا وأمنوذجا لملستحق للحامية .نقلقصصا سيئة عن
أمعال رشيرة مارسهتا عائلة آل خليفة وخصوصا الشيخ عبد الله
وأمه العجوز! خشصيا أصدق بعضها متاما.
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األدبعاء  8يونيو/حسزيراو 1927 ،م
( )..خشصية بارزة كبرية من بوهشر  )Bushireيطالب ب
 5000روبية من احلكومة لبضع بساتني خنيل أخذت من عائلته قبل
مئة عام من قبل خليفة -

إهنا قضية خرقاء حيث مت االعرتاف هبا

وصدر الشيخ أمره  -مع خمته-

بالدفع.

القل ثاء  21يونيو/حسز يرا ن1927 ،م
اجمتاع البلدية يف الصباح )..( .بعد ذلك اقرتحوا ختفيضا يف

إجيارات البيوت،

من أجل منفعة الفقراء الذين يالقون صعوبة يف

الدفع .شككت يف ذلك جدا فأوحيت بأن جمرد لك خشص من
ماليك البيوت الصغرية يدفعون  8آنات .يف احلقيقة ينبيغ أن
حيصل أفقر الناس ختفيضا إىل النصف  -لقد سبب ذلك جضجيًا ،
مثملا توقعت ،فالفكرة أساسا اكنت من أجل منفعة أعضاء املجلس

الذين ميتلك أغلهبم عدة بيوت كبرية تفرض علهيا رضائب عالية)..( .
جاء بارك لرؤييت بعد العشاء وهو غاضب جدا ومزنجع حول قضية

حادث السيارة .يظهر بأن املسافرين اكنوا اثنان من كتاب عبد الله
القصييب ،الذي أخوه هو وكيل ابن سعود يف البحرين .استجوهبم
بارك ولكهنم أنكروا أي عمل هلم باحلادث  -من الواحض بأهنم
يكذبون-

لذا فأودعهتم الجسن .جفاء القصييب وطلب إطالق

رساحهم ولكن بارك رفض ذلك فأرسع القصييب إىل الشيخ
اكملعتاد ،وحصل عىل أمربإطالق رساحهم مماتوجب عىل بارك
اإلطاعة .إنه أمر ال يطاق .ال ينبيغ عىل الشيخ أن يترصف هكذا
ولكنه دامئًا يفعل ذلك .ألبان ( )Albanغاضب منه جدًا أيضًا.

اخلميس  23يونيو/حز يرا ق1927 ،م
قابلت الشيخ يف القرصمبوعدوأخربته بأنه أخطأحبق بارك
عندما قام بإلغاء أوامره .بدا متفهام واكن لطيفا جدًا ولكنه اسمتر
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معربا عن رغبته بإطالق رساح الرجال وذلك ألهنم من طرف

القصييب .املشلكة يه أنه خيىش من ابن سعود الذي هو بعبع مجيع
الشيوخ يف اخلليج .يبدو بأهنم ال يفهمون أنه ال ميكنه فعل يشء ما
مل ندمعه حنن .مث ذهب الشيخ ملقابلة البان ( )Albanالذي أعطاه
وكزة عنيفة ،اكن قد طلبين للذهاب معه أيضا ولكين تركته

عند الباب  -معتذرا  1ل

الحسح  26يونيو/حز يرا 1927 ،م
خرجت إىل حديقة قبل الفطور للبت يف نزاع ،اكملعتاد بني

الشيخ حممد وأحد البحارنة .لكامها يدعيان ملكية قطعة أرض

بني حديقتني .عىل ما يبدو بأن لكامها امتلكها يف وقت خمتلف

عن اآلخر .أخريا طلبت من البحراين أداء قسم بأنه زرع بعض
األجشار هناك  -إنه يرفض أن ميتلك حممد احلديقة.

اخلميس  7يوليو/متو ز1927 ،م

البعض من الدوارس" هنا ،اكملعتادغاضبون بشأن قضية قطعة

أرض موجودة يف السوق أهدت إىل البلدة بعد مصادرهتا .والشيخ
كعادته اكن مستعدا متامًا ألن يدفع لمب  20,000روبية مثنا لبا(
هذا لن حيدث.

اجلمعة  15يوليو/متو ز1927 ،م

قدت إىل الرفاع لرؤية األرض اليت يه للبيع ،برعونة بالغة دعا
الشيخ أحد أفراد آل خليفة ورشبا القهوة معا لذأ فقضينا وقتا ووصلنا

لرنى بأن مجيع املشرتين الذين توقعنامه قد وصلوا ،واكنوا غاضبون
بشدة عىل بعضهم البعض -

عىل أية حال فقد أفضيت الزناع.
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القلثاء  16أغلسطلس/آب1927 ،م

التقيت بعض البحارنة الذين أمرمه الشيخ قبل بضعة أعوام بأخذ

دية القتل لرجلني من أقارهبم مت قتلهام من قبل بعض الشيوخ،
فرفضوا و واصلوا الرفض بأخذها .تعاطفت متاما معهم .لقد مت البت
يف القضية عىل حنو يسء وما اكن لينبيغ هلا أن تتعرث لدى أية

حممكة قانونية .القرار ال يذكربأن املهتمني اكنوا مذنبني بل
يذكر فقط مبلغ دية القتل اليت ستدفع.

القالفاء23أغسطس^آب1927 ،م

سيدات من عائلة آل خليفة ،يبدو بأهنن ال يمتكن املثول أمام
املحمكةأبدا  ،إنين أتساءل افرتاضا -
بقتل أحد ماذا سيحدث -

وجدال-

لوقامت إحداهن

حسب تفكريمه ال يشء  ،يف هذه

القضية ،سيدة خليفية قيل بأهنا أمرت عىل بنت باإلغراق.

االثنني 29أغسطس/آب 1927 ،م
مث إىل دائرة األوقاف حيث القضاة  -اكلعادة -طلبوا أشياء
كثرية ،كرايس أكرب ،وقهوة وبالطبع مال أكرث وأيضًا كتاب.

إهنم يريدون أن يواجهوا بعض الرجال الكباريف السن الغريجيدين
يف العمل لكهنم من أقرباء القضاة — وهذه يه احلالة ذاهتا،

السبت  17سبمترب/أيلول1927 ،م

جاء الشيخ حممد يف الصباح حول أمري املحرق ()Mubarak
الذي ميثل أمام املحمكة املشرتكة ألخذه املال من جيوب رجاله
حلسابه اخلاص .بالطبع فالشيخ حممد لديه الكثري من األعذار له
ألنه يعمل يف جباية إجياراته اخل .عىل أية حال أخذوا القضية
وحمكوا هيلع بالجسن لثالثة هشور ،وأتوقع بأهنا اكنت بالنسبة له
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مفاجأة إىل حد ماً .البان دفع الشيخ لعمل ذلك ،لو اكن األمر راجع
له لرتكهبال تسوية أودفع .Scott Free(2

اجلمعة  23سبمترب/أ يلو ل1927 ،م

إىل جزيرة سرتة حيث رصفت غالب اليوم إلقناع الناس برشاء
اراض بسعر رمزي وذلك لغرض زيادة الزراعة هناك .إهنم اكنوا
مرتابني جدًا وال يوافقون عىل أية فكرة ظنا مهنم بأن احلكومة

"ستفعل هبم.
اخلميس  13أكقوبر/ترشيق األول 1927 ،م
قدت إىل الرفاع مع برنفلد لرؤية قطعة أرض يريدهووحممد

عيل أن يشرتياهنا.
ال اربعا ء 19أكتوبر/قشديو الول1927 ،م

أخذت قضية أحد الشيوخ الصغار الذي أقدم عىل رضب خشص
حبراين ،جعلته يدفع  70روبية و طيمق مالبس جديدين للرجل
وأبيه ،وبعد لك هذا فأنا ال أقبل له أن جيلس يف صدر املحمكة
وكأنه قايض.
السبت  12نومفبر/قرشيف القاين1927 ،م

إنه مشوش الذهن جدا فقد أرسل له بعض البحرينيني الشيعة
عريضة تطالب بعودة قايض الشيعة الكبريالسن الشيخ خلف الذي
اكن قد حئي لملرة الثانية بسبب تسمله الرشاوى قبل ستة هشور تقريبا.
كنت أعمل بربوز حماولة قريبة أخرى الستعادته .الشيخ كعادته ذو
عقلية شديدة امليل للضعف حول هذا األمر ،حتدث عن احمتالية قبوله
) لقد أورد بلكريف هنا كلمة ( )Scottالتي ال معنى لها ولكن فهم منها بأنه
يقصد ( )Scotالتي تعني تسوية المبلغ أو دفعه.

مع تقدمي مضانات بترصفه عىل حنو مالمئ يف املستقبل  -إهنا فكرة
مستحيلة .أخربئه بتأكدي عن بروز مشالك إذا ما مسح للرجل بالعودة.
فأجاب قائال بأنين أنا الذي كنت دامئا مع وجهاء البحارنة .يف نفس
املساء جاء العجوز عبدعيل بن رجب واستجداين ملنع خلف من العودة.
اكن الشيخ عصبيا وقلقا جدا حول األمر.

األحح  18حيسمبر/كانوو األول1927 ،م
حتدث أمحد عن ظمل عائلة آل خليفة يف املايض وأنه لو اكن
لدى أحد البحارنة بيتا حمترما أو محارا أو بنتا اكن الشيوخ يقدمون
عىل سلهبا منه ،وخصوصا الشيخعيىس وعبدال له.

الخميس  29حديلسمبد/كانون األول 1927 ،م
خرجت عرصا إىل "هشراكن لرؤية حديقة يريد أحد شيوخ

الدوارس رههنا معنا كقرض .قال بأهنا تستحق  21,000/ -بيمنا
حنن قدرناها ب .7,000/ -

الثلثاء  3يناير/كانوو القاني 1928 ،م
رأيت قطعة أرض يدىع ملكتهيا أمحد بن عبدالله  -أحد
شيوخ الدوارس .يريدنا أن ئعيدها له أو أن ئعوضه .قابلت حممد

رشيف حول قطعة أرض قرب بيته.

األربعاء  4يفاير/كانوق القاني1928 ،م
أحد من األقارب استقطعت عالوته ،وهو االبن واألخ ألثنني من
العائلة املالكة الذين أدينوا جبرمية قتل قبل بضع سنوات  -يدخل
عىل الشيخ رافضا املغادرة ما مل يستعيد عالوته ،وأيضا هيدد
بالذهاب إىل ابن سعود وإخباره باألمر ،الشيخ مثار بشلك خميف
ويريدين أن أعيد له عالوته وبدال من أن يوخب الخشص ويهنره يريد
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االستسالم له ألنه سليط اللسان  .بإماكن أي خشص أن ينال منه
فهو ضعيف جدا وعىل حنو ميوئس منه.

السبت  14يناير/اكنون التاين1928 ،م
جاء "غوس (8اله )31ليتصل ،وحتدث عن دار السيمنا .سيبدأ

واحدة يف بوهشر (501٣2ال )18أيضا .رأيت الشيخ للحظة فوافق عىل
ختفيض لكفة األرض للسيمنا.

اخلميس  26يناير/اكنوق التاين1928 ،م
مقت بزيارة الجمتاع املجلس العريف  -وهو أشبه ما يكون
مبحمكة جتارية -لدمع الرئيس املعني حديثا وهو أحد شيوخ عائلة
آل خليفة.

السبت  28يناير/اكنوق القاين1928 ،م
دأب الشيخ عىل إزعاج باريت بشأن واحدة أخرى من قضايا القتل
عىل يد أقاربه .قبل أعوام قام أحد الشيوخ بإطالق النار عىل الكثري
من البحارنة يف جزيرة "سرتة وبعد ذلك استقر هناك يف اجلزيرة.
ومتت إدانهتم من قبل الشيخ واحلمك باملوت ومصادرة العقارات إذا ما
عادوا للجزيرة .اآلن يريد إلغاء حمكه وإرجاعهم .متت املساومة اآلن
عىل أن حيامكوا وميثلوا أمام حممكة الرشع إن عادوا.

االثنني  30يناير/اكنوو التاين 1928 ،م

إىل املحمكة يف الصباح .جاء الشيخ عائدا من املحرق حيث بات
هناك ليلة أمس ،أيضا حممكة الشيخ راشد .أخربين سملان بأن
يوسف خفرو وهو تاجر كبري من املحرق ،اكن قد طلب منه الشيخ
أن "هييئ الهشود يف قضية خالد .ذهبت إىل واكلة املعمتدية
واستعرت القضية ذاهتا وحتادثت مع باريت حوهلا .إنه فعال معل
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خمزي .ال اخلالدان  -وإثناهنما من األقرباء املقربني للشيخ-
يغضبان عىل مستأجرهيما البحارنة الذين مل يدفعوا حلدائقهم يف
"سرتة  .وليك جيعالهنم يدفعون هامجا عىل قرية يف "سرتة وقتال
عدة أخشاص وأقاما يف اجلزيرة .مت إبعادمه ومصادرة عقاراهتم.
وهذا أزجعمه .مث رجعا يف ليلة أخرى وهامجا قرية أخرى يف "سرتة
وأطلقا النار عيل تسعة أخشاص .أربعة وثالثون شاهدا رأومه يفعلون
ذلك .أفلتوا ثانية .اكن الشيخيف بالد فارس ،للصيد فمت استدعاءه.
إنه حامك القتلة وخدم وعبيد الشيخ خالد ،بيمنا حمك عىل
الشيخني  -رمغ غياهبما -باإلبعاد أو املوت إذا رجعا .أما اآلخرون
(خدم الشيخ) حفومكوا بالجسن لفرتات خمتلفة .مؤخرا أحضى ال
اخلالدان يقلقانه من اجلزيرة وأصبح الشيخ يقول بأنه وبسبب ما
يعيشانه من وضع يسء يقتاتان من المتور ويعيشان يف كوخ من سعف
النخيل فالبد للحمك أن يلىغ وأن يمسح هلما بالعودة .باريت  -يف
رأيي هبزال بالغ ورعونة -وافق بأن تكون هناك حمامكة جديدة
أمام القضاة األربعة .الشيخ مبهتج ويقول بأنه مل يكن أبدا مرسورا
هكذا بأن يمسح لقريبيه القاتلني بالعودة وأن تمت حمامكهتما
ثانية ،ويف الوقت ذاته فهو حياول إقناع ذوي املقتولني بإناكر أدلهتم
وذلك حبجة إن لييس هناك من رضورة ألية حمامكة عىل اإلطالق.
ليس هناك من شك بأهنما اكنا مذنبني ويف اعتقادي فأهنا أكرث

القضايا خزيا.

الثنين 20فبرا ير/شباط1928 ،م
ألىغ الشيخ حمك اإلبعاد عن سارق وذلك ألن رئيس قبيلة
السارق ضغط هيلع ليفعل ذلك.

القال ثاء  13ما دس/آخاد1928 ،م
( )..مزيته البارزة يه احلقارة ،اكملعتاد فقد اشتىك ((الشيخ
حممد)) من أفعال مستأجريه البحارنة البائسني الذي هو يعرصمه
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بما يف وسعه )..( .ليلة أمس جاء عبد الله بن جربواكن لديه لكام
مطول عن مسألة الدوارس" ملدة طويلة ،وقال بأن الذي يريده الشيخ
حقيقة هوأن تعطيه ال املمثلية السياسية ( )PRرسالة تقول فهيابأن
اليدفع اإلجيارات وذلك حىت يقول إلبن سعودبأنه يريد الدفع
ولكنه ال يستطيع معل ذلك .لقد حتدث املقمي السيايس " PRعن
ذلك قبل أيام قليلة واكن لكيا ضد الدفع.

الربعاء  14مادس/آخاد1928 ،م
"* .1.غريأفاكره لكيًا حول الدوارس وسيدعون الشيخ

يعيد إلهيم أمواهلم ،مع ذلك فإن الشيخ بنفسه ليس متلهفا جدا جدا
لفعل ذلك طاملا ميكنه أن يعذر نفسه بأن املعمتدية لن تمسح بذلك.
إنين غاضب ،فهو أسلوب خاطئ ويسء بأن حنور األمر هكذا إىل
هذه الدرجة -

ليس من تفسري لذلك غريمداهنة ابن سعود .حقا أن

املمثلية السياسية  PRحتدث رضرا كبريا هنا ،وحىت اآلن أي
شيء قام به هو اكن انتاكسيا .وجيعلها صعبة لنا وسيئة أيضا
للسمعة الربيطانية )..( .حتدث املقمي السيايس " PRأيضا عن
مسألة الدوارس وأخربالشيخ بأن بإماكنه هوأن يدفع هلم -/

- 68,000

بدا الشيخ مرسورا من ذلك.

اخلميس  15مارس/آخار1928 ،م

حتدثت لساعة مع املقمي السيايس أوال ،فوافق عىل جلب
املدرس .حتدث يوم أمس يف قضية خالد وأنه سيمسح للقتلة بالعودة
-

يف رأيي إنه خمطئ لكيا.

ا لسبت  20أبريل/نيسا1928 ،م
أودعت اثنني من مستأجري الشيخ حممد الجسن.
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السبت  10نومفبر  /قرشين الثامني1928 ،م

مث طلب مين الشيخ أن أفاحت عبد عيل ( زعمي الشيعة يف

املنامة ) ،وأمحد بن مخيس ( زعمي شييع متعصب للغاية من
السنابس )  ،بشأن موضوع القايض اجلديد الذي سيمت تعيينه.

رشفين حيمنا ابلغ باريت بأنين الخشص الوحيد الذي متكن من
فعل يشء مع أمحد بن مخيس .هذا الرجل يكره عائلة آل خليفة
ألهنم أفرطوا يف اضطهاده يف املايض.

الثالثاء13فومفبد 1928م

تتاولت وجبة الفطور مبكرًا ،مث جاءين عبدعيل وأمحد بن
مخيس ،إهنما متفقان أن يبقيا صديقني رمغ الفتور الواحض بيهنام.
حتدثت إلهيام لبعض الوقت حول القضاة .أخريا اتفقا عىل دمع

رجلني ولكهنام مب يقررا بعد بشأن الثالث ،الخشص املفضل

لدهيما هو خشص واحد ( السيد عبدالله ) الذي هو شاب يف ال .24
يبدو بأنه الرجل الوحيد بني البحرينيني الذي ال خيىش من التعمل،

والثاين هو جعوز متدين يعيش يف املنامة ،ولكن البعض يقول بأنه
طاعن يف السن وإنه هيز برأسه كثريا وعاجز عن فعل أي يشء.

أخذت

االثنني وابن عبدعيل إىل

املحرق يف قارب رشايع

( جالبوت ) ،قدت السيارة من املرفأ إىل مزنل الشيخ .ووجدته

اكلعادة جالسا خارج املنزل يشاهد الرقصات .اكن منظرا رائعا،
فقد اكن بعض الشيوخ الشباب احلمىق يتبخرتون حاملني سيوفهم

يف أيدهيم .جلست هناك أشاهدمه هنيئة .شاهدت مالبس مجيلة
وبنادق وسيوف مجيلة مطلية بالفضة .والراقصون يطلقون األعرية
النارية بني حني وآخر ،فاكن املاكن يفوح بالراحئة والدخان فتؤمل

العني بفعل إطالق النار .متنيت لو كنت أمحل ميع آلة تصوير .فقد
اكن املنظر رائعا اختلطت فيه األلوان املتنوعة مع اخللفية البيضاء
لملباين ومنارة املجسد .اكن الشيخ يرتدي معطفا طويال مطرزا
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بالذهيب هيلع عباءة بنية اللون وعصابة رأس ذهبية .لقد أصبحت

مالبسه تتحول إىل أمجل فأمجل مع مرور الوقت .البقية لكمه
كذلك اكنوا يرتدون بتألق ،الكثري اكنوا يرتدون مالبس

برتقالية اللون ذهبية التطريز .البعض اكن يرتدي اللون األخرض

الفاقع .بعد ذلك دخل الشيخ إىل جملسه فرافقاه أنا وعبدعيل وبن
مخيس والشيخ سملان وابن الشيخ األكرب .جلسنا هناك فتحدث

الشيخ وملدة طويلة عن أشياء ال أمهية هلا ،اكنت لديه بعض القصور
اليت أرسلوها له علها تنال إجعابه ،مث بدأنا بالعمل ،ألىق لكمة

مطولة جيدة مث حتدث بعد ذلك عن تعيني القايض اجلديد .واتفق
معنا بأنه من اجليد أن يكون لدينا ثالثة قضاة طاملا ال أحد مهنم
يكون أجنبيا .طوال الوقت اكن عبد عيل وبن مخيس يتبادالن

تعليقات يه يف العادة هتيهنام أمام من يعرفون بأهنما صديقان.

جلست أنا جبانب عبدعيل وجلس الشيخ سملان جبانب بن مخيس
وعندما احتدمت األمور مت الرتاشق باللكامت والتطاول باأليدي،

اضطررنا إيل استخدام القوة لهتدئهتام .عىل أقل التقادير قررنا بأن
يكون هناك ثالثة قضاة وأن يعقد اجمتاع واحد يوم السبت ملناقشة

املرحشين .مقت مودعا الشيخ ذاهبا إىل اجمتاع املجلس البلدي.

األدبعاء  21نهفمبراتشديو الثاني1928 ،م
يف الصباح قابلت الشيعة من القرى ،حوايل أربعني رجال.
اجتمعوا عىل الرشفة ورشبوا القهوة .جلست يف مكتيب الصغرييف

نهاية الرشفة وجلست مع لك رجل مهنم لوحده وطلبت رأيه حول
القضاة الثالثة .مجيعهم صوتوا لصاحل ثالثة أخشاص ،ماعدا قلة
قليلة جدا ،الشيخ عبد الله  -وهو رجل جعوز من اجلزيرة -صوت
البن عيل رسان ( ، )Rassanوأحدمه صوت لباكر (أوباقر -
عيله -18الذي هو ابن أخ (أوابنأخت) قاض سابق مبعد يدىع
الشيخ خلف ،وهناك شكبأنه فاريس الوالء ألن لديه عالقات يف
املمحرة .اكن أكرث االجمتاعات تنظميا وأحسهنا سريا.
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بعد الظهر جاء الشيخ .واكن متصلبا جدا يف مسألة القايض
الىت وصلت إليه من قبل عبدعىل  ،الذى بدا مصدقا لبا ،لعله يعتقد

بأنه قد يكون أكرث الناس قدرة عىل مضايقته .أخرياً أخربين أن
أتشاور مع باريت وأعمله مبا أوصينا به .إنه ال ييع بأننا وبعد أن
استقينا آراء الناس ال ميكن لنا جتاهلها هكذا.

اخلميس  3يناير/اكنوو القاين1929 ،م

اجمتاع املجلس البلدي اليوم بدالً معا اكن جيب انعقاده يوم
الثالثاء .اكن مضجرا للغاية وطويال جدا ،يف الغالب حول معليات
استرياد الدهن النبايت ورزم القامش القصرية املنقطة باأللوان
(اكليكو) .الشيخ مل حيرض فقد اكن خارجا للصيد وعني الزياين
رئيسا .مسعت بأن الشيوخ مستائني جدا من تعيني تاجركرئيس منيب
عنه بيمنا هناك العديد من الشيوخ الذين بإماكهنم أن حيلوا حمله.

الدبعاء  9يناير/اكنوف القاين1929 ،م

تلكمت معه حول وضع رجل اكن قد عومل بإحجاف شديد
لكنه مل يعمل شيائ بشأنه.

اخلميس  10يناير  /اكنوو الثاين1929 ،م

يف املحمكة .جاء الشيخ سملان .بعد املحمكة ناقشنا مسألة
القايض سملان بأن الشيخ يريد تعيني عبدالله يف املنامة وعيل بن
حسن يف اخلارج .يف الصباح جاء عبدعيل وثالثة من مؤيديه يقولون
بأهنم مبعوثون من قبل الشيخ إلقناع الشيخ عبدالله باملوافقة بأن

يكون هناك أكرث من جمرد قاض واحد ولكن قال عبدالله بأنه
أعىط جوابه يل أنا وليس لديه لكام غريذلك .اكن الشيخ سملان
مزجعا جدا يف طلبه لملزيد من الدفع.
 )3عبدعليبنرجب
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األحسح  13يفاير/اكنوق القاين1929 ،م
زرت مدرسة الشيعة يف سوق اخلميس .هناك  26ولدا  ،أغلهبم
صغار جدا .اكنوا هناك ملدة ثالثة هشور تقريبا .تعملوا الكثريجدا

وقاموا بعمليات حسابية يف غاية التعقيد .لكتا املدرستني بدأتا مين

أنا وما اكنت لتبدأ من قبل أي خشص آخر فالشيوخ ال يتعاطفون مع
شيعة البحرين.

األحسح  20يناير  /اكنون الثاين 1929 ،م

بعد الظهر خرجت بالسيارة .معلت يف احلديقة قبل خرويج.
ستبدو احلديقة زاهية جدا بعد هشر من اآلن .بدأت األزهار لتوها

بالتفتح .قبل العشاء جاءين القايض اجلديد الشيخ عبدالله ومؤيده
عبدعيل بن رجب زائرين.
اخلميس  24يناير/اك نون القاين 1929 ،م

ذهبت إىل املجلس العريف (1ل1ل  )Meglisيف الصباح للتحدث

مع األعضاء حول تأخريمه وغياهبم .أحد الشيوخ وهو محود بن صباح
هو الرئيس ويبدو عاجزا عن ضبطهم .إنه مغرور جدا وغيب إىل حد
بعيد ويتقاىض مرتبا عاليا وخياليا ملجرد جلوسه يف املجلس .األعضاء

مه عرشون من التجار البارزين ومجيعهم يعرفون أكرثبكثريحول
لك يشء مما يقوم به هو.

االفنني 4فرباير /شباط1929 ،م

يف املحمكة .اكن لدي لكامامطوالمع بارك والشيخ سملان
بشأن كيفية تويل هذه القضية .لقد أرسله الشيخ ليناقهشا ميع.
فكرة الشيخ ليست أن تكون هناك حمامكة حصحية إطالقا
ولكن أن تمت حمامكة الرجال وإعدامهم رسا .بالطبع باريت لن
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يوافق عىل مثل هذا الرتتيب أبدا .قررنا بأن ال يكون الشيخ موجودا
يف املحمكة حيث أنه واحد ممن اكنوا حياولون قتله يف إحدى
القضايا ،فاقرتحت سملان وعبدالله .ألن عبدالله هو أحد النايس

املتورطني يف القضية وبالتايل سيحرص عىل إدانة الرجال محاية
لنفسه ،وإذا ما اهتموه يف املحمكة فهو ذيك جدا مبا فيه الكفاية
للمتلص من مثل هذه الهتم .وأعتقد أن وضعه يف املحمكة اكن
خطوة جيدة.

الربعاء  13فبرا ير/شباط1929 ،م
خرجت صباحا إىل حديقة يف الربللنظريف خالف حول أراض بني

البعض من شيوخ آل خليفة وإمام مجسد .يديع األخريبأن والد هؤالء
الشيوخ خصص قطعة كبرية من احلديقة لملجسد بيمنا األبناء ال

يريدون االعرتاف بذلك .غضب الشيوخ لكمه جدا وشمتوا بعضهم
البعض ولكن يف الهناية اشرتكوا مجيعا يف سيارة واحدة للعودة إىل

املدينة .هؤالء الناس مه هكذا .ميثلون أمام املحمكة ويهتمون
بعضهم البعض مبختلف الهتم ويبدون الكراهية لبعضهم ولكن بعد

ذلك بنصف ساعة يبدون ودودين جدا ورمبا يتناولون وجبة طعام سوية.

الخميس  28فبىاير/شباط1929 ،م
أمحد بن عبد الله املنايع ،وهو "نوخذة (ربان) متقاعد ترك
البحر وبدأ مكالك أرايض .اشرتى حديقة تعود ملكيهتا باألساس
إىل ال اخلالدين منأقرباءالشيخ القريبني اللذينحرضا عىلجرامئ

القتل وحماولة القتل ضده كذلك .عندما مسحوا برجوعهام متىن له

الشيخ أن يتخىل عن احلديقة .رفض الشيخ مقابلته بنفسه لذا اكن
لزاما عيل أنا أن أقوم برتتيب املسألة وهذا صعب للغاية أيضا ألنين

أعترببأن الشيخ ترصف بشلك سيئ حيال األمر .اشرتى الرجل
احلدائق يف السوق املفتوحة و وقع الشيخ بنفسه عىل سند امللكية.
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لكما يفعل الشيخ شيائ ويدرك بأنه خاطئ أو ظامل أالحظ بأنه

حياول االحمتاء يب أنا .إنه حقا خشص ضعيف للغاية وال ميكن
االعمتاد هيلع إطالقا .يرتاجع عن لكمته دون أدىن ندم وخيذل أيًا

اكن لو تطلب األمر إنقاذ ماء وجهه للعمل ذلك.

األدبعاء  20مادساآخاد؛1929م
يظهر بأن الطباخ خشص ملخبط جدا ،إنه فاريس ،ويعيش يف

قرية فارسية قذرة جدا حيث يتواجد فهيا لك العامل الذين أبعدمه
دايل من املنامة .يطلقون علهيا "ظمل آباد وتعين قرية الظمل ،لكن
امسها الرمسي "عدل آباد ( )Adilabadأي القرية اللطيفة.

اخلميس  4أبريل/نيلساق1929 ،م
قبل الفطور دعوت القايض الشيخ عبد اللطيف .حتدث عن

موضوع ملكية املجسد .اتضح بأن الشيخ محد اكن قد باع قطعة
ارض قبل  20عاما وبعد ذلك وقع وثيقة بأنه أهداها لملجسد ،يف

احلقيقة فهو باعها ب  2000روبية بعد طول مساومة.

اجلمعة  5ابريل  /نيساق1929 ،م

جاء عبدعيل صباحًا قبل استيقاظي .انتظر ساعة ونصف الساعة
مث خرجت إليه .جاءين برسالة من القايض الشييع عبدالله مفادها
بانه يريد زياريت .أعمل بانه يريد التحدث عن األوقاف .يف الوقت

الراهن لكها يف يد خشص يقال له "املدين (ن ")al 14020ولكنه
يريد احلصول علهيا لكها بنفسه.

ب) "ظلم آباد هو اإلسم األصليلمنطقةفي المنامة تم تغييراسمها إلى العدلية" .
) اسمها اآلن العدلية'*.
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الثنني  8أبديل  /نيساق1929 ،م
بعد العشاء جاءين لك من قايض الشيعة عبدالله ،وعبدعيل بن
رجب زائرين ملدة ساعتني ،واكن مرتديا — بشلك رائع — ثوبا أزرقا

وعباءة سوداء ومعامة دائرية بيضاء كبرية ،اكن مهيب املنظر ولكنه
لكونه رجأل صغرياحلمج فإن مالبسه ال تظهرمكا تبدو عىل غريه.

السيت  13أبريل/فيسا1929 ،م
خرجت بعد الظهر مع موظيف األرايض وحددت قطعة أراض للبيع.

األحسح  5مايو/ا يار1929 ،
يف املحمكة .بعض الناس من قرية تدىع عايل قتلوا محارين

يعودان اىل بعض الشيوخ بسبب ألكمها شيائ من أعشاب خرضاء يف
حدائقهم .األمر خطري حيث سبق وأن مثل هذه احلوادث أدت إىل

جهمات عىل القرى وقضايا إجرامية .وألن ال أحد سيعرتف عىل

القاتل فإننا قلنا بأنه إذا مل ئعمل خالل مخسة أيام فإن القرية
بأمكهلا ستعاقب .يف الواقع فإن البحارنة مزجعون جدا ،لقد تعرضوا

لالضطهاد ملائت السنني إال يف وقت دايل الذي دمعمه واآلن فهم
وحقون جدا ومغرورون كثريا .هكذا احلال دامئا مع املضطهدين
عندما يتوقض عهنم االضطهاد .بعد الظهر خرجت إىل ماكن يدىع

الهسلة ودفعت بعض املال إىل الناس ألن قريهتم احرتقت باكملها.
استغرق األمر وقتا طويال .هؤالء الناس ال أخالق هلم .اكن هناك
أكرث من مخسني رجال ومل يشكرين حىت واحد مهنم.

األدبعاء  5يونيو/حسز يرا ق1929 ،م
يوم أمس ذهب "براير إىل الشيخ وحتدث له عن عائلة خالد
وأقربائه اآلخرون املهتمون بالتورط يف جرامئ قتل خمتلفة .إنه وافق
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عىل إرساهلم مجيعا إىل حممكة الرشع ليحامكوا هناك .بالطبع

فهم سيفلتون مهنا ولكن من اجليد أن يرى الرأي العام بأهنم
يحاكمون كغريمه من الناس العاديني أيضا.
اخلميس  11يوليو/متو ز1929 ،م

جاء عبدعيل لرؤييت بعد العشاء .اكن مدهشا يف احلقيقة يف
لكامه عن أيام زمان البحرين وجتارة العبيد والبنادق امللعلعة
واحلروب يف البحرين بني شيوخ آل خليفة .يف تلك األيام اكن
البحرينيون املعدمون يقضون أوقات صعبة.

األحسح  21يوليو/متو ن1929 ،م
ذهبت لرؤية جامس اكنو يف الصباح ألنين كنت قد طلبت منه
املىج لرؤيىت ولكنه نىس ،كنت يف الطابق العلوى بالقلعة عندما
وصل .فهو يريد استئجار قطعة أرض ،أو حبر ،عىل جانب طريق

املنامة -املحرق مثل خليل املؤيد .حنن ئؤجر اآلن عىل عقود طويلة
األجل ( 99سنة) .وأن البعض من الناس بدا يفهم الفكرة.
السبت  27يوليو/متوز1929 ،م

خرجت بعد الظهر حبثا عن بيوت مت بناؤها عىل أراض حكومية
بدون رخصة .مقت بصيد رائع.

الربعاء  31يوليو/تموز1929 ،م
بدأت قضية ضد محد ( )Hamedبن عبد الله الغمت .أخذت
األدلة من أقارب البحارنة االشان اللذان قتال .يف رأىي ليس هناك من

شك مطلقا بأن محد اكن بالفعل مع الذين هامجوا البيت .إنه خملوق
صغريمزجع .تتألف املحمكة من سملان وأنا وعبدالله .سملان -
م عبد علي بن رجب
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وبلك وضوح -يرض جدا وينحاز ملصلحة املهتمني .إنه من الطبييع
فلكهم أقارب .لقد طلب أخ الرجل باحلضور بدال عنه ألنه متعود
أكرثمنه عىل ارتياد املحامك .إن األمر برمته غريالئق بتاتا.

الربعاء  7أغسطس/آب1929 ،م
أخذت بقية األدلة يف قضية محود بن صباح .جلست إىل ما بعد

الساعة الواحدة وبدأت الساعة الثامنة متاما .يف الهناية قدم نوعا من
اإلفادة ولكن ال يشء فهيا .إنين أقل ثقة يف هذه القضية من القضايا
األخرى ولكن ال شك أن الرجال مل هيامجوا القرية ويقتلوا رجال

ألغراضهم اخلاصة .مل يأخذوا شيائ وقالوا بأهنم مل ينالوا شيائ مهنا
ولكهنم وعدوا جبائزة من قبل محود .إنه خشص متعجرف مسين ذو
ترصحيات متعجرفة .وقعت احلادثة قبل مثانية أعوام وقد مت إيداع ابن

املقتول يف الجسن فورا بناء عىل أوامر الشيخ عيىس ألنه جتارس بقول

أن اجلرمية اقرتفها خشص من آل خليفة .مكث يف الجسن أليام ثالثة
دون سبب ،ودون تدوين أية مالحظة يف القضية لستة هشور ،وبعد ذلك

ال يشء .مل يكن هناك أبدا أية حمامكة أو أي حتقيق.

الخميس  8أغسطس/آب1929 ،م
دعيت قايض الشيعة بعد الظهر وناقشت مسألة جلوسه مع
القايض السين حول حمامكات القتل .اكن معقوال جدا بشأهنا،

وقال بأهئا فكرة مل يسبق هلا مثيل وأن أفاكرمه حول موضوع
األدلة  -عىل وجه اخلصوص-

ختتلف وعىل األغلب فإهنم لن

يتفقوا وسوف يكون ذلك سيائ جدا سياسيا .ظل يكرر ملاذا مل

نستطع أخذ القضية بأنفسنا ؟ بشلك عام اكنت لدي معه واحدة

من أكرث املحادثات اسمتتاعا .مما قاله هو أن اجلميع

اكنوا

راضني عن املحمكة احلالية ،ولو أنه ال يوجد شيعة فهيا ،و كذلك

لو كنت أنا يف املحمكة لاكن لك البحارنة راضون وحيصلون
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عىل حمك عادل .قال بأئه من األفضل بكثريأن ال كرسل مثل هذه
القضايا إىل الرشع (الشيعة) ،وحيث أن ذلك يتطلب دليل مؤكد
جدا ألن يف حاالت كثرية قد ينجو مهنا املهتمون نتيجة انعدام أدلة
فنية بسيطة .أخربته بأنه لو مل يوافق فإن الشيخ سريسلها إىل
املحمكة السنية ،وقال إذا اكن األمركذلك فإنه سيكون هناك

شعور سليب جتاهه مع احمتالية عدم حضور الهشود البحارنة .حتدث
عن الشيخ متسائال ملاذا مل يأخذها بنفسه أو يدع حممكته تعاجل

القضايا ،وقد شاهد املوقف بأمكله بشلك واحض متاما ألنه قال

يف الهناية مهام حيصل فإن املسؤولية ستكون عىل الشيخ ولن يكون
هناك جمال ألن يظن أي خشص بأنين مل أترصف بالطريقة الفضىل.

ال ثنين  12أغسطس/آب1929 ،م
جاء حممد بن عيل إىل املحمكة .إنه قايض عدمي الفائدة متاما.

جلب ورقة من الشيخ عيىس لتجسيل إهدائه ينبوعا معينا و األرض

اليت جبانبه وأنه أمرمهبم جدا .لقدمت تأرخيه قبل عدة سنوات .هذه
اهلدايا يه إحدى أسوأ األشياء اليت فعلها عيىس ،إنه أهدى نصف

جزيرة إىل خمتلف أقاربه دون أن يعملوا شيائ باألرض سوى أهنم
جيلسون هنا اكللكاب يف املعالف وال يمسحون ألي خشص آخر

معل أى ىشء باألرض.

الثنين 19اغسطس/آب 1929 ،م
زارين عبدعيل يف

املساء واكن يل حديث مطول معه فوق

السطح الذي هو أكرث األماكن برودة .إنه حيتقر العرب والشيوخ

حقا ،يقول بأن آل خليفة فعال يعتربون بأن البحراين الواحد يساوي

اقل من اللكب وقد برهنوا بذلك يف املايض عندما اكنوا

عبدعليبنرجب
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يضطهدوهنم ويطلقون النار علهيم ويذحبوهنم .اكن لكامه مثريا
جدا حول موضوع خمتلف الشيوخ ،ويعتقد بأن عبدالله هو أفضلهم
لو مل يكن هبذه الدرجة من الدناءة أخالقيا ،مث سملان ،مث بعده

حممد املهشورحبقارته.

القل ثاء  27أغلسطس/آب1929 ،م
ذهبت لرؤية ماكن اعتاد فيه القصييب عىل رسقة األرايض -
وال شك يف ذلك -مما أغلق حق املرور العام .فألنه وكيل ابن سعود

يظن بأنه هو القانون بعينه.

الربعاء  28أغلسطس/آب1929 ،م
بعد ذلك اكن لدينا حتقيقا حول عيل بن خالد وهو األخ األصغر
إلبراهمي الذي اكن يف الجسن لستة هشور .إنه يترصف بشلك

سيئ ويبيع لك أمالكه ،والنتيجة يه أنه سيأيت ليستجدى الشيخ.
حصل عىل توبيخ جيد جدا فرتاجع عن بيع إحدى حدائقه اليت جعلها

ألحد أبناء الشيخ .بدا خائفا جدا مهنم .مث ناقش مسألة القصييب
واألرض .أمجع اجلميع عىل أنه اكن خمطائ متاما.

اخلميس  29أغسطس/آب1929 ،م

يف طريق عوديت تفحصت األرض اليت أغلقها القصييب .وجدت
حشدا كبريا من البحارنة املحتمسني جدًا ومه يشتكونبأنه دفن
الكثري من ذوهيم يف زاوية هذه األرض اليت يه مقربة .جشعهتم عىل
احلماس وأخربهتم بأن احلدود يه تلك اليت طرحها مساحونا منقبل.

األربعاء  9أكتوبر/ترشين األول1929 ،م

اكن عندي أمري املحرق وقد عاملته خبشونة ،إنه نذل مسين أحول
وعدمي الفائدة ال يعمل شيائ ويقال بأنه يرشب ،أخربته بأنه ما مل
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يكتشف لنا املحاكن الذي يصنعون فيه اخلمر سنشك يف كونه جزء

من اللعبة .اكنيف السابق أمريا لملنامة ولكىن كنت قد أقصيته.

القل ثاء  22أكتوبر/ترشيق األول1929 ،م
ذهبت يف الصباح لرؤية باريك وذلك ألتفادى الشيخ حممد
الذي عرفت بأنه سيأيت ليقلقين حول يشء ما .وجدئه ينتظر هبيئة
املظلوم عندما عدت .إنه يشتيك حول قعطة أرض باعها عىل حممد
يتمي ويعتقد بوضوح أن بإماكنه أن حيصل منه عىل مال أكرث بزمع

أنه ما باع تلك القطعة اليت اكنت مضن صفقة البيع.

اجلمعة  5نومفبر 1929
جاءين القايض الشييع وعبدعيل بن رجب وخرجت معهام إىل
واكلة املعمتدية .إنه رجل قصريهزيل وجخول جدا .مل يتحدث
كثريا يف واكلة املعمتدية وإمنا اقترصلكامه عن األوقاف ولشدة

سوء احلظ دخلوا يف املوضوع "براير اكن غبيا حيال املوضوع ولعله

اكن لديه اإلحساس لتجنبه.

اجلمعة  3يناير/اكنوو القاين 1930 ،م

جاءت عائشة خفرجت ألنين كنت أمتىن تفادهيا لعملي بأهنا

ستتحدث يل حول عدم إهداء الشيخ قطعة أرض البهنا خليفة الذي
هو ليس أحد األبناء املفضلني لدى الشيخ .إهنا تريدين أن أحرك

زوجها ليحصل له عىل يشء.

األحح  19يناير  /اكنون الثامني1930 ،م
تلقيت رسالة من جلنة مدرسة الشيعة ختبرين بأهنم ال يرون

لوجود مفتش لملدرسة رضورة ،يا هلا من وقاحة فادحة .استدعيت
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عبدعيل والسيد أمحد وحتدثت إلهيام وأخربهتما مبا جيول يف
خاطري حول املسألة .رتبت الجمتاع آخر ملناقشة األمر.

الحسح  19يناير 1930
هناك مؤامرة كربى حييك القصييب خيوطها ضد سكرتري
البلدية .جاءين عبدعيل وأبلغين هبا .أنه جعوز مفيد ويعيط معلومات
نافعة .تناولت العشاء مع براير وألكنا األرنب الربي الذي اصطدناه

عندما كنا خارجني للصيد.

األىبعاء  22يناير/اك نو ن القاين1930 ،م

ذهب "براير" إىل القطيف ،يف رأيي إنه قرار مهتور إىلحد ما
حيث أن هناك الكثري من االضطرابات حول الظمل الواقع عىل
الشيعة الذين مه يف الغالب أتباع البحرين .أخربته باحمتالية مصادفته

ملظاهرة هناك .من املفرتض أن يزنل عند األمريو لذا سيكون من
غري الالئق لو اشتىك الشيعة وهو ضيف عند األمري )( :أهايل

القرية ودودون جدا وأعتقد بأهنم حيبونين فعال ألين أدافع عهنم.
قالوا مك سيكون من أألجدى لو تمت إدارة األوقاف من قبلهم مه
وأنا  -بدال من قاض وجمموعة من املتدينني الذين يأخذون املال
لكه هلم وال يرصفوهنيف اإلصالحات.

اجلمعة  24يناير/اكنوو التاين 1930 ،م
عاد "براير بعد الظهر وقال بأن ليس لدى البحارنة يف القطيف

ما يشكون منه .ألنه نزل عند األمري ومل ير أحدا سوى رجاله فمل
يكن بوسعه أخذ فكرة جيدة حول املسألة .و أخربوه بأن الرجل
الذي أودعوه الجسن اكن ذلك بسبب الهتريب ،إنين متأكد بأن

هذا اللكام غري حصحي حيث أنه مل يأخذ أي يشء معه من هنا.
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إنين أتعاطف مع البحارنة متاما .ولو أمالكهم يف القطيف جلاءوا

مجعهيم إىل هنا .لكوهنم شيعة واحلكومة هناك سنية ووهابية
فإهنم يواجهون مصاعب شديدة ويضطهدون من مجيع النوايح.

اخلميس  6فرباير/شباط1930 ،م

يف الصباح جاء مبارك زائرا وبىق ساعة حياول ميع أن أزيد يف

عالوته .هؤالء الشيوخ يفقدون املرء عقله من الطريقة اليت يستولون

هبا لملال .أبلغته بأن ذلك غريممكن ،اكن عبوسا جدا .إنه شاب
لطيف ولكنه مرسف ويعترب نفسه خشصية مهمة جدا .أخربىن بأن
لديه  19خادما من الرجال والنساء ،خسيف جدًا بالنسبة لصيب يف

معره معزوجة شابة أعتقد بأهنا مولعة بالتظاهروغرياقتصادية.

األربعاء  19فرب! ير/شباط 1930 ،م

اكن لدي لكاما طويال مع حايج سملان  -مراقب الرشطة
العريب . -أخربين بضعة أشياء عن أمري املنامة الذي هو من آل خليفة

 -أحد أفراد العائلة املالكة-

والذي ال يعمل شيائ سوى أنه يتبخرت

مع حزام ميلء باملسدسات واخلناجر وحيمل سيفا ولكنه كسول

جدا وعدمي اجلدوى متاما وهو يتقاىض مرتبا عاليا .يبدو بأن قواته
 -حراس مسلحون-

يعاملون الناس بشلك يسء جدا .قضية رجل

حيصل عىل الكثري من العمالت املعدنية الذهبية املعطلة.

احلح2مارس/آخار1930 ،م
قايض الشيعة الشيخ عبد الله ،وكثريون آخرون جاءوا مساء

ملناقشة مسألة البحارنة يف القطيف .قال بأهنم مضطهدون من مجيع

النوايح وأنه مت رضب البعض مهنم وقتل البعض اآلخر .سأل ما إذا

احلكومة أو واكلة املعمتدية ستساعداهنم .قلت بأننا ال ميكن أن
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نعمل شيائ من دون معلومات موثوقة ومؤكدة وأن أي معل يكون
مستندا عىل اإلشاعات اخلاطئة سيرض أكرث مما سينفع .بدا راضيا
من اللقاء ،إهنذكيجدا.

الخميس  18مارس/آخار1930 ،م
أحد التجار -ورمغ ما يزمع عنه بأنه أغىن رجل يف البحرين-
ولكن عند رشائه لقطعة أرض بداخل البحر ويه حتتاج إىل ردم

جنده يساوم عىل هذا السعر الزهيد.

األحد  23مادس/آخاد1930 ،م
ترصف الشيخ حممد كطفل صغريوخسيف جدا  ،أخذ يلتقط
األوراق ويلعب هبا ويسبب التأخريوالكثريمن التشويش .يفتقد إىل
أدىن املعرفة يف كيفية القيام بأي معل .أزجعين كثريا بصياغة

الرسالة اليت استوىح حفواها من الشيخ بأن أجد له قطعة أرض بدال
من تلك اليت له فهيا قضيه مع حممد يتمي ،وقد أقام الدنيا ومل

يقعدها يف أمر ال يعد حقا له .مث وبلك صفاقة يقوم باملطالبة بأحد
املواقع األكرث قمية يف املنامة ،وأحدها هو ملكية خاصة للشيخ
محد .إنه حبق أحد الذين أكرههم أكرثمن أي خشص آخرهنا.

األوبعاء  26مارس/آخار1930 ،م
ناقشمتطالبات الشيخ حممد الشنيعة لألرايض ،فاكن الشيخ
مزنجعا جدا جدا من األمر .أخربين أن أكتب إىل اكنو ألخربه بأنه
يريد بيع جزء البحر الواقع بني اجلمارك وداككني اكنو اجلديدة

بثالثني ألف روبية .لديه أكرث األرقام غرابة حول قمية أي يشء

ميلكه بنفسه ،فتلك القطعة ال تستحق حىت نصف هذا املبلغ حاليا،
أمتىن رؤية وجوههم ومه يمسعوننا نطلب هذا املبلغ.
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االثنني  31مادس/آضار1930 ،م

اكنت لدى الشيخ سملان قضية حول قطعة أرض فقام ممثال

بتحريك كرسيه وطلب كرسيا آخر للطرف اآلخر ليجلس .بدا

مسمتتعا جدا هبذا األداء الصغري وتلكم باهمتام بالغ عنه بأنه لو
اكن قد أىت بقضية إىل هنا بنفسه ملا متكن من اجللوس يف حضور
املدافع .أخذت القضية اليت  -مكا هو الواقع-

رحبها سلسان.

األربعاء2أبريل/نيلساو 1930 ،م
انشغال مع أحد شيوخ الدوارس الذي أرص الشيخ عىل إعطائه

بعض املال لتجشيعه للبقاء يف قريهتم (البديع) .اكن عنيدا جدا رمغ
ما أخربته بأننا اآلن نعاين من جعزيف مزيانيتنا مبقدار مخسني ألف

روبية .إهنا أسوأ سنة لنا منذ أن جئت هنا.

السبت  5أبريل/نيسان1930 ،م

دخلت يف قضية هنب القصييب لألرايض ،فاكن سملان غاضبا
مهنا جدا

قائال بأهئم خمطوئن تماما.

اإلثنني 7أبريل/نيساق1930 ،م

جاءين كبري اهلنود املسملني السيد أرشف .ناقش مسألة انتخاب
عضو هندي لملجلس البلدي ،اشرتطنا بأننا سنمسح لعضو مهنم
بالرتشيح حيث أن لدهيم القليل ممن ميكهنم التصويت وأن هذا
األمر خاضع ملصادقة احلكومة ،انزجعوا من هذا التحديد وقالوا

بأهنم سوف لن يرحشوا عضوا مهنم إذا متإدراج هذا البند .اهلندوس

أيضا معلوا اليشء نفسه .أرشت إليه بأنه من لطفنا أن منحنمه

عضوية واحدة يف حني أهنم جمرد جالية صغرية جدا ،ولكن يبدو
بأنه مل يفهم الفكرة.
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األدبعاء  23أبريل/نيساق1930 ،م

ذهبت ملعاينة قطعة أرض يف السوق يريد الشيخ إهداهئا إىل أحد

أبنائه (إبراهمي) وهو خملوق خسيف أعور.

األحسح  27أبريل/نيساق1930 ،م

اجمتاع دائرة األوقاف يف الصباح والذي دام حىت بعد الواحدة.
األعضاء أناس بسطاء جدا ،الشيعة من القرى وال يمتكنون من إدارة
اللجنة بدوين يك أعملهم كيفية العمل .إنه من املزجع أن ال نكون
حنن قادرين عىل تركهم للعمل بشلك مستقل .يقولوهنا بأنفهسم بأنه
ال ميكن للبحارنة أن يتفقوا فميا بيهنم أبدا ال اآلن وال يف املايض،

ويظهر بأهنم كذلك بلك تأكيد .إهنم خيتلفون عن العرب كثريا

اأأربعاء  6مايو/أ يا د1930 ،م

هناك قضيتان عيل تفسريمها :إحدامها ضد شيخ صغري مروع
يدىع خليفة بن سملان الذي اعتاد عىل رسقة أمالك األوقاف .إين

أكرهه أكرثمن اآلخرين ،وهناك عدد مهنم ال أهمت هبم.

األحسح  15يونيو/حسزيران1930 ،م
جاء عبد العزيزخيجن وحاول ميع أن أستأجرله قطعة أرض

عىل طريق البحر ملدة  99سنة بأقل مما يلكفين .مل أمعل له شيائ،
إنه رجل جعوز حمترم جدا ولكنه بمنط قدمي إىل درجة فظيعة.

األحح  29يونيو/حنريان1930 ،م
اجمتاع يف املحمكة مع سملان حول التفتيش الذي نقوم به عىل
حدائق المتور إذ رفعت العديد من العرائض تشتيك سوء املحاصيل

بسبب اجلراد .ال توجد نقطة أخرى من بالد العامل تقدم فهيا
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احلكومة عىل خصم نسبة من اإلجيار بقرار حكويم لسبب أهنا
اكنت سنة سيئة ،بيمنا هنا يفعلون ذلك كثريا .يقول أحصاب امللك
 وهذا حصحي متاما -بأنه حيمنا تكون السنة جيدة جدا فهم لنحيصلوا عىل أية أرباح فملاذا إذن ال يستثنوا املستأجرين عندما
تكون السنة سيئة .الشيخ سملان مزنجع جدا ويضع اللوم عىل الشيخ
عبدالله الذي مل يتقدم مستأجروه بأية شكوى ضده ،أو -
باألحرى -أي طلب اعتذار .حنن مقنا بتعيني جلنة لزيارة مجيع
البساتني اليت لدى مستأجرهيا شاكوى ،وهو معل كبري.

أالثغىي 30يونيواحذيداو1930 ،م
استدعيت قايض الشيعة الشيخ عبد الله صباحا قبل الفطور

ملناقشته حول تشكيل جلنة مدرسة الشيعة اجلديدة .اكن لطيفا
جدا .ناقشين عن اإلرسالية وأخربين مبدى كرهه لنظام هكزن

( )Hakkensللتعلمي الديين الذي أن خيبر التالميذ املسملني بأن ال

دين هلم وأن حممدا ليس حىت نبيا اخل .وقال بأن املبرشين اآلخرين
الذين أتواهنااليترصفون هكذاورمغ قوهلم بأن ديهنم هوأفضل
من اإلسالم إال أهنم ال هيينون املسملني .مث حتدث طويال حول
االختالفات بني املسيحية واإلسالم ،واالختالفات بني الشيعة والسنة.
قال يف احلقيقة ليست هناك اختالفات هائلة بيننا وبيهنم سوى أهئم
يرون أن حممدا هو أعظم نيب ،بالنتيجة فهم يزتوجون من الهيود
واملسيحيني وحيسبوهنما أفضل ديانة بعد ديهنم .إن "هكزن اكن

مالمكا ( )prizefighterقبل التدين وال تزال أساليبه نفس أساليب
املالمكين .حقا أنه مؤذي جدا.

األدبعاء  2يوليو/متوذ1930 ،م
ناقش قضية اللؤلؤ الصنايع اليت حدثت العام املايض .اكن
الشيخ حممد قد حاول معه ألنيمسح للرجل لملتاجرة هنا ثانية وذلك
ألنه أخ زوجته (أو زوجأخته) .قلت بأنين سأحيل القضية إىل الشيخ
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لينظر فهيا بنفسه .لقد اكن متعبا إىل حد ما .أقام الرجل دعوى ضد
اهلندي يف بوميب الذي باعه اللؤلؤة ،وقد توصل القايض إىل أنه ال
يوجد دليل بأن الرجل الذي باعه اللؤلؤة اكن بالفعل عىل عمل بأهنا
اكنت مزيفة ،وهذا ال يؤثر عىل القضية ولكهنم أرادوا منا إلغاء
احلمك .إن الشيخ عادة ما يكون متعبا يف مثل هذه األمور حيث

يصعب اجلدال معه ،مبقدوره  -لو أراد -إلغاء احلمك ولكنه
نادرا جدا ما يفعل ذلك ،الذي أراده مين هو إما إعادة املحامكة أو
تغيري احلمك ،ولكنين رفضت.

الخميس  3يوليو1930 ،م
الدكتور 'دمي اكن هنا وحتدث عىل حنو ممتع .اكن عائدا

لتوه من الدوحة .نقل بأن اكن لدى الشيخ عددا (قرابة دزينة) من
العبيد الذين منحهم إياه ابن سعود .إحدى االتفاقيات اليت وقعت بيننا

يه أنه حياول جهد إماكنه منع العبودية ولكنه مل يفعل شيائ لذلك
بل هيدي أتباعه عبيدا .مكا ذكر لنا دمي أيضا بأنه اكن يف بيت
أحد أبناء الشيوخ وسئل ما إذا اكن برغبهتم تطعمي االبن الصغري هلم

لوجود حاالت اجلدري هناك دامئا .رفض الوالد قائال بأن التطعمي

غريحصحي ،فسأل دمي ما إذا اكن باإلماكن تطعمي بعض أبناء
العبيد حيث اكن الكثريمن العبيد يف البيت ،فرد الشيخ" :بالطبع

ال ألنه لو مت تطعميهم فإن هناك احمتال بأن يصاب أطفاهلم
بالعدوى  ،وعندما عرب دمي بأن هذا االحمتال بعيد قال الشيخ بأن

األمر ال هيمه حىت لو مات مجيعهم وأن مثهنم زهيد وبإماكنه جلب
الكثريغريمه .ال يوجد شك عن وجود االستعباد هناك.

السبت  12يوليو/تمو ز1930 ،م
اكنت لدينا قضية غواص اكن مريضا جدا يف عرض البحر،
ولكن ربان السفينة (النوخذة) قال له بأن هيلع أن يغوص ولكن
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وألنه مل يقوى عىل ذلك جعله يبىق عىل حافة السفينة طوال الهنار
عىل هناية احلبليف البحر أ ثناء قيام الرجل اآلخربالغوص .إهنا أكرث
مناذج املمارسات غري اإلنسانية وحشية.

السبت  26يوليو/تمو ن1930 ،م
اخللل يف أغلب احلدائق العائدة إىل العائلة احلامكة هنا هو
أهنم يأخذون مهنا لك يشء دون أن يضعوا فهيا شيائ ،إهنم
يستزنفوهنا .والشيخ هو الخشص الوحيد الذي ال يرصف شيائ علهيا

إطالقا .إهنا ليست حبدائق وإمنا يه جمرد مزارع خنيل تتخللها بعض
األجشار األخرى.

الخميس  31يوليو/تمو ز ،م1930
قضيت جل الصباح مع تقارير جلنة زيارة بساتني المتور اليت
تقدمت بطلب ختفيضيف اإلجيارات .اكنت التخفيضات كبرية جدا
يف أكرث احلاالت .إنه أمر غري ممسوع من الدول األخرى من قبل بأن
تأمر احلكومة بتخفيض شامل يف اإلجيارات اليت يه عقود خاصة
بني أفراد .إن املسوئل هو الشيخ بنفسه وأغلب أقاربه غاضبون جدا
بشأن ذلك ،وال غرابة يف األمر .يقول الشيخ سملان إذا اكن كذلك
يف حالة السنة السيئة فالبد وأن تطبق يف حالة السنة اجليدة جدا
أيضا بأن حيصل أحصاب األمالك عىل إجيارات أعىل وبأمر
حكوىم أيضا.

األدبعاء  6اغلسسطس/آب1930 ،م
يف الصباح جاءين جرببن مسمل وعبدعيل زائرين يطالبان بمتديد
مدة مومس الغوص .وقد جادالين بأهنما تأخرا يف بدء الرحلة بسبب
مشالك لدى الغواصينيف بداية املومس.
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القل ثاء  19أغسطس/آب1930 ،م
ناقشت قضية أحصاب السفن الذين يأتون برجال مرىض من
مناطق صيد اللؤلؤ ويلقون هبم عىل الساحل تاركومه لميوتوا أو يمت
انتشاهلم صدفة غريآهبين هبم أبدا.

الثنني  25أغلسطس 1930
أىت عبدعيل بلك الآللئ اليت جاءت هبا إحدى سفنه منذ بداية
املومس ،واكنت آللئ لك رحلة يف حزمة منفصلة ،وقال بأن سعرها مجيعا
ال يتجاوز ال  500روبية وأن تاكليف إرسال السفينة يه عدة آالف،
بالتأكيد اكنت جمموعة تعيسة جدا ومل أر لؤلؤة واحدة جيدة بيهنا.

الثالثاء  26أغسطلسى/آب1930 ،م
ناقشنا موقع أرض البلوش اليت نريد نقلهم مهنا جلعلها ماكنا
لملحجر اليحص اجلديد .إهنم مجيعهم خدم للشيوخ ومزجعون جدا
يف التعامل .رأيت رجال خبصوص قضية رسقة أرايض منقبل أحد
الشيوخ.

السبت  30أغسسطلس/آب1930 ،م
خرجت إىل قرب عايل حلل قضية حدودية بعد الظهر .بقيت
هناك لبعض الوقت ومررت عىل الكثري من البساتني مشيا عىل
األقدام ،يصعب جدا معرفة احلدود بني البساتني خاصة وأن

املالكني أنفهسم ال يعرفون احلدود أبدا بل يرتكوهنا لكها عىل
مستأجرهيم.

األىبعاء  29أكقوبر/ترشين األول1930 ،م
جاءين مبارك مبكرا حول قطعة أرض فملا فشل يف احلصول
عىل ما أراده أخذ يبيك مثل صيب صغري ،حقا أن هؤالء الشيوخ
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الصغار نامعون إىل ٠رجة فظيعة ،إنه يف العرشين من معره تقريبا
ومزتوج منذ عدة سنوات فال جيب هيلع أن يترصف كصيب صغري.

االثنيو 3نومفبر/ترشيق القاين1930 ،م
قبل ذهابنا بعث الشيخ إىل بارك طالبا منه أن يرسل بعض
الجسناء للعمل عىل الطرق ،بارك استكره استعامل أي مهنم فغضب

قائال له لو تطلب األمر رجاال أكرث تمتكن أنت من تزويدنا هبم .أنا

وسملان قررنا ملئ الجسون بالرجال لنحصل عىل املزيد من العامل.

األحسح  30نومفبر/قرشين التاين1930 ،م

دعيت قايض الشيعة قبل الفطور .اكن كثري اللكام جدا .إنه

ال يريد المساح لألجانب برشاء وتجسيل األرايض هنا .يف إيران

والعراق ال يمسح هلم بذلك.

األقبعاء  28يناير/اك نو و القاين 1931 ،م
مقت بزيارة ميدانية مع عيل بن حسني ملعاينة العديد من البيوت

اليت يه حباجة إىل اإلخالء وذلك خلطورهتا عىل الناس ،أغلهبا
خلف يح البحارنة .بعضها اكن يف غاية اخلطورة فعال وآيل للسقوط

الوشيك جدا يف الشارع.

اخلميس  29يناير/اك نو ن الثاين1931 ،م

اكن لدي بارك جل الصباح وحتدثتا عن الرشطة .بدا متوترًا

ووافقين عىل لك ما قلت .اكنت فكريت التخلص من مجيع اهلنود
بالتدرجي واإلبقاء عىل قوة من الرجال املواطنني .قال بأنه واثق من

إماكنية تدريهبم.
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اجلمعة6فرباير/شباط1931 ،م

قضيت أغلب الصباح أدون يوميايت ومعلت عىل كتاب تارخي

البحرين الذى أمىض فيه جيدا ولكن ينبىغ عىل كتابة نخستني
منه ،واحدة اكملة بلك املعلومات اليت "حصلت علهيا واألخرى
صاحلة للنرش.

اخلميس  12فرباير/شباط 1931 ،م
سائق الشيخ عبد الله يدهس ويقتل بسيارته بنتا من املحرق مث
يتكمت عن املوضوع .يا هلا من فعلة سيئة غضب مهنا بارك جدا.

السبت 21فرب!ير/شباط1931 ،م
يف املساء جاء عبدعيل زائرا ،جفعلته يتحدث يل عن تارخي
البحرين وأنا أدون ما يقوله .اكن أبوه رمزاص قياديا يف زمانه.
ا لقال ثاء  17ما رس/آ خار1931 ،م

راشد بن حممد كعادته جاء ليطلب شيائ ،وهذه املرة يطلب
الرجل أرضا لبناء مزنل وعذره بأنه يكره العيش مع والدي زوجته.

األحح  8مايو/أ يار1931 ،م
يف القلعة :مت جلد رجل اكن قد حمك هيلع بالجسن لسنتني مع
 30جلدة بهتمة االغتصاب .اكن اجللد بشلك مربح حبيث أنه مل
يمتكن من الوقوف بعد أن انهتينا منه .إنه أفضل نوع من العقاب ملثل
هكنا صنف.

السبت  31أكتوبر/ترشين األول1931 ،م
أعتقد بأن البحارنة يبدون تعساء ومرىض جدا ،لرمبا بسبب
سوء املومس هذا العام.
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األربعاء  4نومفبر/ترشيو الثاين 193 ،م
صباح حافل بالعمل ،جاء الكثري من الناس للقاء يب :ستيل

 ))Steeleوعبدعىل وآخرون .هناك جضة كربى حول السيطرة عىل

خمزون قطع الغيار الكهربائية ل "اكلندرز (Callenders( ،
يريدوننا أن نأخذه لكه ولكننا رفضنا ألن لدهيم أكرث مما تقدر

قميته ب  300جنيه إسرتليين من املواد اليت ستبىق معنا لسنوات عدة

يف حني أننا ال نريد حتمل مسؤولية ذلك.

األربعاء  25فومفبر/ترشين القاين 1931 ،م

ذهبت لرؤية الشيخ يف املحمكة املشرتكة (ا1ال)Joint 00
وبعد جدال متكنت من إقناعه بتوقيع بالغ مينع عيل بن صقر من
بيع أي من أمالكه حىت يمت االنهتاء من التحقيق يف عقار أخيه .إنه

يدير عقارا هائال ويقول بأنه ختلص من أكرثه.

القال ثاء  8حيمسرب/اكنوو األول1931 ،م

بعد الظهر قدن ا السيارة إىل قرية تمسى كرزاكن حيث القيت
نظرة عىل قطعة أرض اكنت حمل نزاع يف قضية .يصعب جدا أخذ
فكرة حوهلا حيث أن لك القطع املطالب هبا كوقف يه متداخلة
مضن البساتني دون حدود تفصلها أبدا.

األربعاء  9حيمسرب/اكنون األول 1931 ،م

اكن لدي العديد من الناس ومهنم حممد بن صباح الذي باع للتو
بستانا يعد وقفا ،ولكن لكونه خشصية كبرية ال أحد يريد

للحكومة أن تذكرشيائ عن القضية!
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السبت  12حيمسرب/اك نوو األول 1931 ،م

جاء الشيخ عيىس الكبري السن لرحلة صيده السنوية املعتادة
لثالثة أو أربعة أيام ،إنه يقارب التسعني من العمر والزال تواقا
لالنقضاض ،أمتىن أن يهنيه الطقس البارد قريبا  ،إنه يلكف الدولة
أكرثمن ستني ألف روبية سنويا دون أن يقوم بيشء مفيد يف املقابل،

و زوجته تأخذ املال لكه لتوزعه عىل أقرباهئا املفضلني لدهيا مث

تطلب املزيد.

الثالثاء  15حيمسرب/اكنون األول1931 ،م

قامت م (') بزيارة زوجة عبدعيل بن رجب يف الصباح .مقت جبولة
بعد الظهريف سيارة دائرة األرايض .يف املساء اكن عندنا الاكهن

المب ( )120000وعائلة دي غرينري" والرائد "هوملز وبقوا إىل منتصف

الليل تقريبا ،اكن روتينا متعبا دقق براير" يف األمر لدقائق معدودة

قبل العشاء وتتاقشا عرضه الصغري ،إنه بذيء للغاية ،وبرصحي
العبارة إنه "فرنيس ! واعتقد بأن البعض سيصاب بالصدمة ،وعلينا

ان نليغ التدريب عىل مهشد واحد ألنين ال اعتقد بأن املمثلني
سييقبلون به.

الثالثاء  5يناير/اكنوق الثاين1932 ،م
بعد الغداء ،املعمتد ورئيس الدير ،وأنا والشيخ انفضضنا إىل

غرفة أخرى واكن لدينا نقاش مطول حول مسألة هنب األرايض
وأخريا دعينا الشيخ عبدالله والشيخ سملان لمليجء واملشاركة يف

النقاش ،وقد معلوا كذلك .إن شعور آل خليفة هو أهنم ال ميانعون

أي يشء سوى أن ينال البحارنة أي حق يف األرايض .قررنا تطبيق
القانون القدمي لعائلة آل خليفة وهو أن يف حالة موت أي فرد فإن لك
األرايض اليت أوههبا له احلامك ترجع إىل احلامك ليترصف هبا

مكا يشاء .ستكون هذه خطوة جيدة.
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االثنيو  11يناير/اك نو ق القاين1932 ،م

بعدالظهر قدنا إىل السنابس وقد دعوت القايض الكبريالسن
هبدف إقناعه للتنظمي لعريضة تدعو احلكومة لتسمل زمام معلية
اإلرشاف عىل إدارة العقارات ،يف احلقيقة للبدء يف نوع من دائرة
الوصاية العامة .منذ سنوات وأنا أدفع باجتاه هذه الفكرة ولكننا

سنحاول اآلن متريرها ببعض الدمع من الناس وسأمتالك نفيس
كثريا يف املجادلة مع القضاة الذين سيعارضوهنا بالتأكيد.

الثالثاء  9فرباير /شباط 1932 ،م
بدأ نوع من اإلرضاب هذا اليوم ،مجيع الناس أغلقوا متاجرمه
يف السوق احتجاجا عىل البيان ،إهنا غطرسة كبرية مهنم ولكهنا
سترضمه مه حفسب .ذهبت إىل السوق للقيام ببعض الزيارات
ولكن وبسبب غلق املحالت واملاكتب فقد زرت يوسف اكنو فقط
واكن متفهام وعاقال ومع احلكومة متاما ،ولكن يظل هذا
اإلرضاب التجاري متعباجدا وذلك حبمك معرفيت بالشيخ الذي
سيعطيه اهمتاما كبريا وعىل األرحج سيتنازل .بعد ذلك زرت
عبدعيل الذي اكن مع احلكومة متاما .جاء عبدالله بن جربقادما
من مبارك — أرسله الشيخ — ليستفهم حول ما حيصل .أبلغين بأن
الوضع مقلق للغاية .األسواق معطلة وجتمعات من الناس بانتظار

اخلروج يف تظاهرة مع خروج الشيخ .الذين يقفون خلف االحتجاجات
مه :يوسف خفرو ،وهو تاجر كبري من املحرق ،واثنان من شيعة
املنامة .قاموا ببث إشاعات كبرية قائلني للناس بأن احلكومة تنوي
مصادرة نصف ممتلاكت أي خشص بعد موته وقصص خمتلفة
أخرى بأن أطباء احلكومة سيفحصون جثث املوىت قبل دفهنم
وإشاعات كثرية أخرى الغرض مهنا هو بث الذعر بني الناس يف
البحرين وقد صدقوا الكثري مهنا .عبدالله طلب من ثالثة أو أربعة
من قادة االحتجاج الذهاب إىل الشيخ يف الصخري يوم غد ورتب
لذهايب أنا أيضا معهم.
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أالثنين 15فبراير/شباط 1932 ،م
أيضا طردت اكتبا من مكتيب اكن من أقرباء أحد
املشاغبني ،باألحرى إهنا مسألة وقوع ذنوب اآلباء عىل رؤوس األبناء

ولكن يعد هذا األمرعرفا سائدا جدا هنا.

السبت  27فبرير /شباط1932 ،م
ذهبت إىل املحمكة وبقيت هناك لوقت متأخر جدًا حيث اكن
لدي العديد من القضايا الكبرية .جاءين عبدعيل مساء ومكث
عندي بعض الوقت حىت اضطراري للقيام وتغيري مالبيس استعدادا

للخروج إىل تناول طعام العشاء مع "ستيلس )Steeles( .اكنت حفلة

سارةجدا .براير ( )Priorورجال البحرية اكنوا هناك ،تناولوا عشاء

جيدا مث لعبوا لعبة الورق (برج .)Bridge

األربعاء 29مارس/آخار1932 ،م
يف تلك األيام لو رأي أي من طفيليي الشيوخ شيائ يف السوق
فأجعهبم يأخذونه مقابل مبلغ زهيد من سعره قائلني بأنه للشيوخ ،مل
يكن لدى امرأة شيائ سوى بضعة دجاجات جفاء أحد الفداوية

وطلب مهنا دفع مبلغ للشيوخ فقالت بأهنا ال متلك ماال فأخذ نصف
دجاجها .لو اكن حبوزة رجل ماال فإنه لن يبين بيتا ألنه لو فعل ذلك

لقال عنه الشيوخ بأنه غين ولطالبوه باملال .حىت الرجال األغنياء فإهنم
يرتدون مالبس قدمية دامئا وذلك ليك خيفون حقيقة أهنم ميلكون

شيائ .البد وأن األحوال اكنت حقا سيئة يف ذلك الوقت .مل يكن

هناك أمان للمساح المرأة باخلروج لوحدها يف البالد فلو رآها شيخا

شابا ألخذها دون أن يتجرأ أحد أن يشتيك.

) بالعامية البحرينية وتعني فدائيي وخدم (أو عبيد) شيوخ آل خليفة.
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الثالثاء  5أبريل/نيساو1932 ،م
قبيل خرويج جاءين ابن أخ الشيخ (أ وابنأ خته) راشد بن حممد
وقال بأنه لن يقبل منصبه كأمري ما مل تكون له سيطرة عىل
الرشطة ،فأبلغته بأنه إذا مل يقبل فإننا سنقوم برتتيبات أخرى ،يف

واقع األمر أنا مرتاح جدا عندما وجدت بأن تعيينه مل حيظ بتأييد من

الناس .فقد أبلغين الكثريمن الناس بأنه غريمناسب.

الثالثاء  19أبديل/نيساو 1932 ،م

إعادة فتح املكتب بعد عطلة عيد الفطر .يوم حافل جدا بالعمل،
اكن عندي عدد كبري من الرسائل لقرا ءهتا .اتصل عبدعيل وأعتقد

— يف الغالب — اتصل ليذكرين بأنين مل أزره مبناسبة العيد ،وعدته
بزيارة وزرته بعد الظهر بغرفته يف البستان ،وهو ماكن لطيف
ونظيف جدا ،وكعادهتم فقد حتدثوا عن وضع البحارنة قبل عهد

احلكومة احلالية.

األربعاء  20أبريل/نيلساق1932 ،م

حتدثت مع الشيخ حول املنطقة اليت تقدمت هلا هوملز ألمعال
النفط ،فمل يبدو مهمتا جدا ولكنه وافق بأن أم احلمص (نقطة
إسيكس) يه أرض حكومية .وبدا مرتاحا لفكرة البعد الشاسع

بني املصفاة والصخري ،إن أي إزعاج لملنامه  -اليت بالنتيجة يه
العامصة-

اليثريأقل اهمتامه.

السبت  29إبريل/نيساو1932 ،م

بعد الظهر ذهبت مع السيد أمحد إىل الدراز حيث اكن لنا
لقاء يف البيت الذي حصلت فيه ذات مرة عىل مصنوعات خزفية ،بيت
مجيل من الداخل وأعتقد بأنه اكن أنظف مزنل حبريىن رأيته.
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جملس الطابق العلوى اكن رائعا حبق ومفروش بالجساد بشلك
جيد .أفضل بكثري من أكرث العربيف املنامة .اكن لدينا قرابة 30
من الخشصيات الرئيسية من قرى خمتلفة واكن لدهيم انتخاب
اعتيادي ،ومت إعطاء لك رجل مهنم ورقة ليجسل صوته علهيا .يبدو
أهنم أجعبهتم الفكرة فدخلوا فهيا بالاكمل .مسعت مقتطفات قليلة
من التأرخي مث خرجت بعدها ألرى عينا قدمية مذكورة يف التأرخي
وقد مت دفهنا من قبل أحد اخللفاء قبل قرون .يبدو بأهنا اكنت
كبرية جدا لرمبا أكربمن عني عذاري مرتني واكن فهيا بعض املاء
إىل ما قبل  50عاما حسب رجل مسن الذي قال بأنه تعمل السباحة
فهيا .حاليا ال يوجد هبا ماء إطالقا.

السحح  1مايو/أ يا د 1932 ،م
يف املساء اكن لدي اجمتاع أوقاف آخر من أجل انتخاب عضو،
يف منطقة تدىع أبوصيبع ويه قرية مل أزرها من قبل تقع عىل يسار
جنوب شارع البديع .اكنت منطقة هبجية فهيا الكثري من أجشار
التني وبعض من احلدائق اجلميلة .اكن هناك منظرا ملجسد رائع يقع
عىل عني قدمية يصلح ألن يكون صورة مجيلة جدا .لقد مقت
بالتقاط بعض الصور ولكن ألن المشس اكنت غائبة فال أتأمل
النجاح كثريا مع هذه الصور .عقدنا االجمتاع يف العراء حتت بعض
األجشار عىل طرف حديقة فهيا الكثري من املوايش املربوطة يف
ركن .اكن اجمتاعا موفقا جدا وحدث أن الناس استوعبوا فكرة
االنتخاب بهسولة .رجل جعوز صوت يل أنا فاكن عيل إفهامه بأنين
غري خمول .اكنت أحضوكة كبرية .البحارنة يف القرى مه ألطف
وأرس ممن مه من املنامة يف التعامل.

أالوهايواض1932 ،م
جاء الشيخ عبد الله يف الصباح واكن لدي لكاما مطوال معه

حول مسألة أرايض آل خليفة ،اكن عاقال جدا حول املسألة واكن
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مع الفكرة اجلديدة بقوة ،ليست جديدة وإمنا يه عودة إىل النظام
القدمي القايض جبعل اهلدايا املقدمة من احلامك إىل الخشص
املوهوب له ملاك له يف حياته فقط.

اخلميس  12مايو/أيار1932 ،م
استدعيت القضاة يف الصباح مع حممد خليل حول قضية يف

أيدهيم عن رجل باع بعض أمالك األوقاف بعد أن جسهلا لدينا
مكلكية فعلية له ،بيمنا جسهلا معهم بأهنا وقف ،يقع جزء من
املسوئلية علهيم.

اخلميس  26مايو/أ يار 1932 ،م

جاء الشيخ عبد الله مبعية األمري وحتدثا عن جتارة الغوص.
عبدالله وعىل الرمغ من أنه اكن قد كتب رسالة إىل الشيخ حيثه

فهيا عىل عدم تغيري المنط ،فقد بدوا مجيعا مع فكرة رفع املبلغ.
تبىن األمري نفس االجتاه وأصبح يقول كيف أن الغواصني اكنوا

فقراء ،اكنوا يريدونين أن أوافق عىل المساح ل النواخذة بإعطاء
الرجال كيس آخر من الرز (تقريبا  .)5كنت ضد الفكرة وبعد

التحدث لقرابة الساعة وافقت بأن يكون باإلماكن قبوهلا لو اهمت
النواخذة بإعطاء نص كيس دون أن يعتربوه دينا للغوص وإمنا

قرضا عاديا .قال عبدالله بأن الكثري من الرجال جاءوا إليه يف

حديقته يوم أمس وطلبوا منه مفاحتة احلكومة .يوم أمس أودعت
كثريا من الرجال الجسن من الذين مسعت بأهنم سببوا األذى من بني

الغواصني ،ويف هذا الصباح اعتقلت رجال آخرا من إحدى أراىض
عيل بن صقر .بعدها غادر عبدالله واألمري ومت استدعاء القايض

العجوز مث جاءين جحي سملان ليلتيق يب يف مكتيب خبصوص بعض
القضايا يف حدود الساعة  .1 1حيمنا كنت أحتدث معه يف مكتيب
مسعت جضجيا وخىط ألناس ميشون خارج املكتب .مث دخل خشص
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وأخربنا بوصول مجيع الغواصني وذهاهبم إىل الشارع املحاذي للبحر،
بعده دخل رجل آخر ليخربنا بأهنم ذاهبون إىل مركز الرشطة .هرعنا

للسيارة فوجدنا النوخذه من شارع راس يف اخلارج واكن يف وضع
جيد وقال لنا بأن جماميع كبرية من غوايص املحرق جاءوا بالقرب

من الشارع اجلديد وأخذوا لك األخشاب من قاربه وذهبوا عىل

انشارع املحاذي للبحر .قدت السيارة عىل شارع البحر ورأيت هناية
احلشد ومه حيملون عيص وأشياء يف أيدهيم وميضون عىل شارع

البحر و حيدثون جضجيا .اكن عددمه هائال وصلبا إىل درجة أين
أدرت عىل النادي بنية االلتفاف ومواجههتم ولكين أخذت اللفة
اخلاطئة وجتمدت حركيت بسبب الزحام فذهبت إىل املرصف

وتركت السيارة هناك وجريت باجتاه مركز الرشطة مع سملان

والرجلني اللذين اكنا قد التحقا بنا .اكن جضجيا هائال هناك أمام

البحر ،نأينا إىل ركن و رأينا مجعا مهنم مقابل مركز الرشطة تفرع

إىل جهة شارع البحر ،وحتمطت أبواب الجسون ،املمجوعة اندفعت
فتحطم باب الجسن الرئييس .اكن هناك رجالن رشطة مع
بندقيتهيام فوق املركز .اكنت غالبية املمجوعة املجسونة من السود
مما ظننت بأن هناك الكثري من الصوماليني بيهنم .اكن ذلك
إربااك و إثارة عظميني.

اكتشفت بأن أحد الرجال الذين أودعهتم أنا الجسن اكن قد

أطلق رساحه أيضا فأرسلت البقية إىل القلعة عرب املدينة مع بعض
الرجال .تأرحج اجلمع و مجاعات من الناص جاءوا من السوق

يشاهدون .وصل رئيس الدير بسيارته وهو يسوقها خالمل وقد صدم
قليال مهنم ،تناقشنا ما الذي نصنعه ،بعض النواطري" وصلوا
فرتكنامه وتقدمنا إىل األمام .كنت قد بعثت مبذكرة عاجلة من

املكتب لطلب وصول  3 0رجال فورا .الرشطة والنواطري وقفوا
عسكريا عند مركز الرشطة مع بنادق جاهزة لإلطالق .أخرجنا

الرجال من القلعة بأرسع ما أمكننا تاركني الرجال ال  16اجلدد
كقوة حامية .استولينا عىل شاحنة وضعنامه فهيا وقدناها برسعة إىل
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مركز الرشطة .ظهر دي يج يف الطريق وأصبح عدائيا بشدة حىت
حشدته لهيمت باجلمارك .ظهر الشيخ راشد واكن يساعد عىل
إساكت الغواصني وهو حيمل يف وجوههم العصا حماوال إرجاعهم،
اكن رجال أمام احلشد لكه ولكنه ترصف حبسن وروعة .أخرجنا

البنجابية (الرشطة) من الشاحنة وصففنامه ورصخت فهيم سائال ما
إذا اكن قد هرب مهنم أحد ألين توقعت ذلك .نواطري أكرث وصلوا

وكذلك بعض الرشطة العرب ،اكنت معركة حبق فرجال الرشطة
اهلنود وباستخدام أعقاب بنادقهم أمسكوا الغواصني ورضبومه عىل
رؤوهسم وبدأ النواطري باإلطالق واكن إطالقا كثيفا وشديد

اخلشونة ولكين مل أر بنفيس أحدا يرضب .بني لك فرتة اكن

الغواصون يرتاجعون عىل شارع البحر وحنن نتبعهم .جفأة وجدت
محود جبانيب وبيديه بندقية وسيف وهراوة خضمة اكن يقدم هبا
خدمة جلية .اكن الشيخ راشد ميع وذهب إلهيم حبسن عايل،

الرشطة والنواطري دخلوا يف عراك باأليدي عىل طول الشارع  ،قذفنا

بالرجال من عىل احلائط إىل البحر ،دفعت ببعضهم إىل البحر بالقرب
من مسربز عربسواقة السيارة يف مجوعهم .ويف طول الوقت اكنت

البنادق تلعلع فهيم باسمترار و عشوائية قصوى .أخريا اكن ساحل
البحر مليائ برجال فارين جبلدهتم بقوارب استحلوها و أرشعوها إىل

املحرق ،أكرثمه اكد الغرق حيث أهنم اكنوا تعبني .اكن رئيس
الدير يف وسط املمععة يف لك الوقت أيضا ولكانا اسمتتعنا حبق.
اكن بعض القتال رائعا هناك ،فأحد اهلنود أصيب رأسه بغزارة فثارت
ثائرته أقصاها فراح مندفعا حنو الغواصني جبنون يدور ببندقيته

ويطلق هبا عىل رؤوهسم .وعملت بعدها بأن  5بنادق انكرست هبذه
الطريقة .الكثريمهنا اكن حممطا بشلك يسء ومغط بالدم .هرب
مجيع الغواصني فأنا مع اهلنود و محود وخنبة من الرشطة والنواطري

والشيخ راشد أخذنا الزورق العسكري وزورقا آخرا وذهبنا إىل املحرق
لدحرمه .وصلنا هناك و وجدنامه صامتني جفعلنا ندور عىل الساحل

فألقينا القبض عىل عدد من الذين جاءوا إىل الساحل مهنم ،ووضعنا
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الرجال عىل املمرات اليت تؤدي إىل البحر .بالقرب من برئ بن هندي
وجدنا رجال ميتا عىل إثر طلقة نارية اكنوا قد محلوه من املنامة .بعد

أن طفنا املدينة وجبنا بأطرافها عدنا إىل اجلمارك واكن األمري
والشيخ عبدالله وبعض الشيوخ قد وصلوا للتو صعدنا إىل غرفة

اجلمارك يف الطابق العلوي .تركوين قليال فاكن لدي بعض اخلبز
واملوز إذ أنين كنت جائعا جدا واكن الوقت يشري إىل الساعة الثالثة.

جلست هناك ملدة مث بعد ذلك عادوا لكمه مع أخشاص كثريين
آخرين .أرسلت بعض السيارات إىل احلد ألمسع ما اخلبرفأبلغوا بأن

لك يشء عىل ما يرام وأنه يعكس تفاؤال كبريا .نزلت ووجدت

مجعا غفريا وجثتان ملقيتان كطائري الدرجة بعد اإلطالق علهيام يف

حصراء ،وكثريا من الشيوخ ورجاهلم ولكمه بالسيوف والبنادق
واخلناجر .جلست لبعض الوقت مث كتبت بيانا قلت فيه بأنه لقد حدث

ما حدث وأن عىل مجيع الغواصني العودة إىل العمل ،أخذوا الرجلني
ودفنومها ،وعدت أنا إىل البيت مع بقايا جييش تاراك الرشطة

العنيدين العرشين يف املحرق .أخذنا الجسناء معنا ،أحدمه أصيب يف

الصدر ولكنه يبدو  -يف رأيه هو -أنه بلك خري.

اجلمعة  27مايو/أ يار1932 ،م
صباحا مر عيل عبد الله بن راشد وبيده رسالة من الشيخ

يشكرين فهيا ملا مقت به ويستحسن اإلجراءات اليت سنأخذها ضد
األخشاص الذين ظهروا هناك .أبلغين عبد الله بأنه اكن غاضبا جدا
عىل الغواصني وكيف أهنم يتجرؤون مهامجة مركز الرشطة الذي
يعترب مبىن حكوميا ،ولكنه بدا أكرث غضبا ملا وصل له بأهنم
أوموئا إىل الشيخ عبد الله بأسلوب غري مهذب عندما التىق هبم يف

قوارهبم يف طريق عودته من املحرق إىل املنامة ،وقد أخربين ذلك
بنفسه .عاد رئيس الدير وكتبنا معا مسودة برقية مطولة لملقمي
السيايس ' PRنروي فهيا احلادثة .مث جاء جحي سملان وبعد قليل من
الوقت ذهبت معه إىل القلعة حيث قضيت الصباح لكه حىت الساعة
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الثانية أحقق مع املساجني ،يف البدء مل يتلكموا ولكين رضبت

بعضهم حىت تلكموا ،نعم لقد اكن لك يشء بربريا وغري قانوين
ولكن ويف بعض احلاالت ينبيغ عىل الواحد أن يترصف بطريقة غري
قانونية .لقد أعطوين املعلومات اليت كنت أحتاجها وبناء علهيا
متكنت من معل قامئة من أمساء الرجال الذين اكنوا يزتمعوهنم
والذين قاموا معليا باقتحام مركز الرشطة وإخراج الرجال .بعد
الظهر ذهبت إىل املحرق مع كثري من الرشطة والنواطري و بعض
عنارص الشيوخ ودمرنا -عىل حنو مهيب -بيتا اكن يستخدم
الجمتاعات الغواصني مث مقنا باعتقاالت أوسع لملزيد من الرجال ،مث
ركبنا إىل احلد حيث القينا القبض عىل عدد آخر.

السبت  28مايوً/ا يار1932 ،
يف الصباح ذهبت إىل القلعة واكن لدي وقتا مطوال مع الرجال
الذين حصلنا علهيم يوم أمس ،مث عدت إىل املحمكة لمطأنة سملان.
بدا يل بأن احلدث لكه بدأ بفكرة من نفر قليل حركوا الغواصني
للذهاب وإطالق رساح الرجال الذين أودعهتم أنا الجسن .أشعر
باألسف عىل بعض الرجال الذين مل ينوون اإليذاء ولكهنم تورطوا يف
جشار فاضطروا لملشاركة فيه .أغلهبم قال يل بأهنم اكنوا يعتقدون

أهنم قادمون للقايئ ومل تكن لدهيم أية فكرة عن اهلجوم عىل
مركز الرشطة حىت بدأ اخلط األمايم هناك بفعل ذلك.
األحح  29مايو/أ يار1932 ،م

التقاين العجوز الشيخ راشد يف املحرق حيث اكن هناك مجهرة
غفرية تغيط التقاطع الذي خلف اجلمارك وكذلك عىل أسقف
ورشفات املنازل .الرشطة والنواطري مصطفون عىل ثالث جهات من
التقاطع بيمنا اجلهة الرابعة يه مبىن اجلمارك حيث اكت هناك
مقاعد لنجلس علهيا .اكن املساجني يف احلجز .جعلنامه خيرجون
عىل انفراد وينبطحون عىل األرض مع رشيط واحد عىل لك جانب
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منه ،و أحد أعنف رجال الرشطة يعيط لك واحد مهنم  10جادات
بعصا ثقيلة .اكن عقابا حقيقيا ترك آثارا عىل األجسام ،بعد ذلك مت
إرجاع لك رجل إىل نوخذاه ويغوص .اسمتتع اجلمهورجيدا بذلك
واكن معجبا .استغرقت العملية قرابة النصف ساعة جلست بعدها مع
الشيخ راشد وحفنة من عبيدمه (الفداوية) الذين اكنوا حيملون
السيوف و البنادق .بعد االنهتاء من اجللد ألىق عبد الله بن جابرلكمة
قصرية قال فهيا بأنه متت معاقبة الرجال لتحريضهم واشرتاكهم يف
اهلجوم عىل مركز الرشطة وهو مركز حكويم .لقد اكن وجوده
رضوريا ألهنم فهموا -فميا بعد -بأن أوامر عقاهبم اكن مورد
استحسان من قبل الشيخ .مث أخذنا نصف دزينة من السيارات املمحلة
بغوايص احلد وسقناها إىل احلد حيث مقنا هناك أيضا بتكرار
العملية عىل أطراف املدينة ،بعد ذلك عدنا إىل املنامة مع املساجني
الذين لسنا بصدد إطالق رساحهم بعد .أعتقد بأننا تركنا أثرا جيدا
جدا لتفادي وقوع أي يشء من هذا القبيل ثانية .اتصلت بال دي جزي
ولكهنم اكنوا خارجا .اكنت أمسية ساخنة ومتنيت لو أين قد
التقطت صورة ولكين مل أرغب يف احلقيقة ألنين لطاملا خالفت
اآلخرين يف القيام مبثل هذا اليشء يف مثل هذه املناسبات كإرسالية
توجد إشاعات عهنا لرمبا غري حصحية وبعضها بأنه مت اكتشاف
عرشات الرجال امليتون مازالوا يف مصائد األمساك (احلظور) بالقرب
من سرتة ولكين أشك بنفيس يف األمر .الرأي العام اكن خائفا
متاما والكثريمن الرجال املترضرون أحضوا ال يرتددون عىل األطباء
العتقادمه بأن ذلك سيعرضهم للعقوبة بهتمة اشرتاكهم يف احلادثة.

الثالثاء  7يونيو/حزيراو1932 ،م
مت القرار بشأن يشء واحد وهو أن عىل أحصاب األمالك دفع
وهذا سيضمن الدفع
الرضيبة البلدية  -وليس املستأجرين-
أكرث ،وحيث أن غالبية األعضاء مه أحصاب أمالك فمل يروق هلم
األمر ولكن مت مترير القرار بصوت الرئيس.
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االثنني  27يونيو/حسز ير او1932 ،م
قدنا السيارة مع حممد خليل بعد الظهر لرؤية قطعة أرض
بالقرب من برنر اليت باعها الشيخ حممد عىل القصييب ،وهناك

الكثريمن الدواليب (البساتني) يديع البحارنة بأهنا هلم.

القالثاء5يوليو/متوز1932 ،م
بعد ذلك جلست جبانب الينبوع (العني) أحتدث مع غواص من
إحدى القرى القريبة والذي اكن قد قدم لتوه من البحر ،قال بأن
الآللئ اكنت أفضل هذه السنة ،اكن عىل منت السفينة العائدة

ليوسف خفرو وقال بأن الغواصني قد عرفوا بأنه غهشم ومل يعطهم
قسطا عادال من مدخول الآللئ ،تلكم كثريا حول الغوص وقال

بأهنا لعبة حقرية اآلن وال تعود عىل الغواصني بأي رحب.

االثنني  11يوليو/متوز1932 ،م

خرجت مع الشيخ سملان لرؤية قطعة أرض يف سوق الشيوخ اكن

قد أعطاها ألحد أبنائه وهناك بعض الجشار حوهلا مع االبن اآلخر
الذي ميتلك األرض املجاورة.

القالثاء  12يوليو/متو ز 1932 ،م
[ اجمتاع بلدية املحرق  1االقرتاح الذي حيمل أحصاب امللك دفع
الرضائب البلدية  -وليس املستأجرين -مت رفضه باإلمجاع .لقد مت
متريره يف املنامة من قبل أغلبية ضئيلة جدا.

األحسح  18حيمسرب/اكنوو األول 1932 ،م

قام أناس عدي دون والقوا اخلطابات و تلوا القصائد عن الشيخ
عيىس .ينتابىن القرف الشديد عند مساىع للكثري من هذه
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األاكذيب حول فضائله ،إنه حقا اكن رجال جعوزا متعبا للغاية وقد
مت عزله لعدم أهليته وعدم إنصافه مع الشيعة بتاتا.

األدبعاء  21ديسمبداكانوى األول 1932 ،م
يوم أمس أرسل الشيخ عبد الله ليتحدث ميع حول املال لبعض
أقاربه البغيضني قائال بأهنم اكنوا حيصلون عىل عالوات من الشيخ
عيىس .مكا هو احلال فالقامئة املدنية تأخذ  /■ 64من الدخل
اإلمجايل لذا ال نستطيع الزيادة علهيا ،إهنا حقا فضيحة حفشود من
األقارب ال تعمل أي يشء ولكهنا تأخذ املال ببساطة مث تطلب املزيد.
إنين أكره معمظهم كثرياً إىل درجة جتعلين بالاكد أحتدث بأدب
معهم يف هذا املوضوع .قضيت وقتا طويال يف املكتب أحتدث مع
عبدالله بن جرب وأكتب قامئة بأمساء الناس الذين قد يكون لدهيم
قليال من الزيادة وذلك من أجل أن أوفر لآلخرين الذين ميلكون أقل
مما يستحقون.

الثالثاء6يونيو/سحنيران1933 ،م
اجمتاع بلدية املنامة .اجمتاع ممل ،قرروا الرتاجع عن القرار
السابق بأن أحصاب امللك  -وليس املستأجرين -مه املسوئلون عن
دفع رضائب البيوت .إنه أمر يدعو لألسف الشديد جدا ،فأغلب
األعضاء مه أحصاب أمالك وأشباح تفتقد الشعبية متاما.

الخميس  27يوليو/تمو ز1933 ،م
جاء خليفة بن محد لرؤييت حول راتبه وعندما قال بأن لدى
احلكومة الكثري من املال هنرته جيدا فترسع يف تقاعده من
املكتب مهددا بالذهاب إىل إجنلرتا لتقدمي شكوى! ! أفراد هذه
العائلة املالكة سيوئن ،إهنم ال يعملونشيائ ويأخذون  /60من الدخل
فميا بيهنم حفسب ،وبعد ذلك يطلبون املزيد.
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اأأ^بعاء  9اغلسطس/آب1933 ،م
كذلك تعاطيت مع عقار عبد الرمحن آل خليفة ،إهنا قضية

معقدة حتوم الشكوك فهيا حول وصية ملفقة ووثائق مزورة.

القال ثاء  15أغسطس/آب 1933 ،م
ذهبت للقاء بالشيخيف القرص واحلديث عن النفط .اكن خميبا

جدا من حسب رشكة "هوملز لعرضها حول املوقع اإلضايف ،أعطاين

أوامره بكتابة رسالة حول ذلك وحول مسألة "نصف اجلزيرة".
افرتاضه دامئا هو بأن مساحة نصف اجلزيرة يه 100,000
هكتارا يف حني أهنا ال تتعدى ال  30,000هكتارا.

الخميس  7لسبتمبر/أيلول1933 ،م
الشيخ حممد وعبد الله وصال ويريدانين أن أوقع بعض األوراق
لمتنحهم وأتباعهم تلك األرض اليت أعطامه إياها الشيخ عيىس حىت
حيتفظوا هبا إىل ما بعد موهتم وأن ال ترجع إىل احلامك مكا يه

العادة .إنه أمر هام وقد تكفلت به املعمتدية لذا فإين رفضت التوقيع
قائال بأنه متت ماكتبة املمثلية السياسية ' PRحول األمر وعلينا أن

ننتظرجواهبا.

االثنيو  11سبقمبر/أيلول 1933 ،م
جاء عبد الله وحممد لرؤييت وحاوال إقنايع للتوقيع عىل بعض
األوراق حول مسألة ملكية خليفة ،فرفضت قائال بأن املسألة يه
قيد املناقشة .اكن حممد غاضبا .خرجوا ملتابعة األمر مع الشيخ
وإقناعه بالتوقيع الذي سيحصلون هيلع بال شك .اكن حممد متعبا
جدا واكملعتاد يطلب األشياء من الشيخ دامئا ،أدرت باجتاهه قائال
له الشيخ مدين بمك من املال فهدأ حممد .قال يف بادئ األمر بأن
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لك ما ميلك من مال أو حدائق يه للشيخ  -إهنا الطريقة العادية
لللكام دون أن تعين شيائ -هنا غضبت وأرشت مضنا بأئه وبدل
أن يطلب اهلدايا بإماكنه مساعدة أخيه الشيخ ليسدد ديونه.

األثفين 2اكتؤبراتشرين األول1933 ،م
جاء الشيخ سملان يف الصباح وتلكم ثانية ولساعات عن مطالبته
القذرة بفرض الرضائب عىل املسلخ ،إي اإلبقاء عىل احلقوق القدمية
اليت اكن يقتنهيا الشيوخ .جضرت منه كثريا وقد أشغلين عن
أمعايل األخرى ملدة طويلة.

السبت  23ح يسمبر/كا نوو األول1933 ،م
جاءعبد اللهوأزجعينبشأن2000درمه( )108 2000/ -لعائلة
لهشر رمضان .إهنم ال يشبعون أبدا .ال يعملون شيائ لبالدمه ويتسولون
املال دامئا .ذكر يل عن اتفاقية رسية بينه وبني الشيخ تقيض بأنه لو أيد
الشيخ بعد وفاة عيىس فإنه سيستمل مبوجهبا نسبة من الدخل.

الربعاء  14فبراير/شباط1934 ،م
أخذت بعض رجال الرشطة إىل قرية عايل ورضبنا أمام أعني
املأل صبيني مسكت هبما ومها يقطعان األغصان يف أرض ب "عايل
وهو فعل ممنوع .مث أرضمنا النار يف لك أكوام األغصان اليت
قطعوها .لألسف لقد اكن اليوم هو يوم التسوق يف املنامة ولذا فمل
يتواجد هناك سوى القليل من الناس.

السبت  17فبراير/شباط1934 ،م
اتصل الشيخ عبد الله واكن لدي يوسف اكنو لقرابة الساعتني

يساوم حول األرايض وبعد ذلك رجالن آخران لنفس اليشء .اكن
حقا يوما متعبا للغاية.
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الخميس  22فبواير/شباط1934 ،م
خرجت إىل اجلفري مع بعض من الناس لتقيمي عقار هناك،
طلبوا مبلغا عالية للغاية.

األدبعاء  7نوفمبر/تشريق التاني 1934 ،م
استدعيت قايض الشيعة الشيخ عبد الله قبل الفطور .إنه شاب

صغريوذيك جدا .ناقشته حول العداء احلايل فميا بني الشيعة،

لكونه صاحب ملك فقد اتفق ميع بأهنم مه السبب الرئييس وذلك

ألن عندما مت تأجري بساتني المتور اكن لك مهنم ضد اآلخر

وأخذوا البساتني أكرب بكثري مما اكن مبقدورمه أن يمتنوا إنتاجه
أبدا ،مث عندما يرحب

أحصاب امللك نقدا عىل حساهبم نرى

املستأجرين يباعون ويودعون الجسن ،وهذا ما يعرتضون هيلع .فهو

يقرتح بأن يمت االستئجار بالمتور وليس نقدا وأن تكون هناك رضائب
عىل المتور املستوردة )( .ذهبت لرؤية لوتش حول اضطرابات

الشيعة ،رأيت وثيقة وقعها الشيخ عيىس عندما جعلوه يتنازل ،يوافق
فهيا عىل إبعاد اجلمال عن احلدائق ،القضية احلالية يف "سار مماثلة

لقضايا كثرية أخرى حدثت قبل ذلك.

الخميس  8نوفمبر/تشري القا نير1934 ،م
جاء وفد من البحارنة لرؤييت مبوعد ،وحتدثت معهم لساعة
نناقش فهيا نفس القضية وحالة االستياء اليت يبدو بأهنا مسيطرة

علهيم حيال املحمكة .اكنوا عقالء جدا ومل يكونوا منفعلني أبدا.
طالبوا بأن تطبق املحمكة قانونا معينا بانتظام واحتجوا حول قرارات
خمتلفة غري عادلة من قبل سملان .مسعت اجلميع يقولون ويتفقون
بأهنا جيب أن حتال إىل الشيخ محد )..( .ناقشت مسألة البحارنة،
قرر الشيخ عدم تغرمي قرية "سار ولكن جتنهبا بلطف  -مكا

نعرف بأننا ال نستطيع أن حنصل هيلع دون اعرتاضات كثرية.
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الجمعة  16نوفمبر/تشرين القاني1934 ،م
طلبت منصور العريض (10ا1 ٨٣2ه) واكن يل حديث مطول معه
بعد العشاء حول مشالك السنة والشيعة ،واكن معقوال جدا .الشيخ
رفض اللقاء بأي وفد  -أعتقد بأهنا خطوة غبية.

السبت  24نوفمبر/تشر ين القاني1934 ،م

اجلزارون مجيعهم يبدؤون اإلرضاب ،أمرت ال ()Bcladfa
بأخذ المحل وبيعه لكه ،جحم كبري من اإلثارة ،هؤالء مه من
جمموعة من البلوش وخيلقون املشالك دامئا ،إنه جزء من
االضطراب العام الذي يثريه بعض البحارنة ويوجه خصيصا ضد
الشيخ سملان .مجيعهم يكرهونه بشدة.

األسحح  25نوفمبر/تشريو القاني 1934 ،م
مازال اجلزارون يف اإلرضاب ،غرمنا اثنني مهنم مبلغ 10/ -
لبيعهام المحل خارج السوق.

الثنين  26نوفمبر/تشريو القاني 1934 ،م
انهتاء إرضاب اجلزارين هذا اليوم وعودهتم إىل سوق المحل
لزياولوا البيع ثانية اكملعتاد .قبل ثالثني عاما عندما اكن ميدوز
معمتدا سياسيا هنا قاموا بنفس اليشء واكنوا خطريين ومستقلني
منذ ذلك الوقت .قدت إىل الزالق بعد الظهر لرؤية قطعة أرض
شاسعة يديع الشيخ بأهنا ملكيته الخشصية.

األدبعاء  5حيسمبراكانوف األول1934 ،م
اكن الشيخ متعبا جدا ،اقرتح بناء بعض املحالت التجارية
لنفسه يف سقيفة اجلمارك .أرشت له بأن السقيفة ليست ملكية
خاصة له وأنه يكفينا ما علينا من اللكام القوي حاليا.
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الثالثاء  8ينايد/كانهن التاني1935 ،م
دعيت لك من الشيخ عبدالله وعبدعيل وقايض الشيعة اآلخر.
اكن لدى اللك الكثري من اللكام حول عريضة الشيعة اليت يقروهنا
مجيعهم .اكن لدي صباحا مثريا ومسعت أخبارا متفرقة حول الوضع
السياىس املحىل .ستكون هناك خطوة بأن جنعل قاىض الشيعة جيلس
سويا يف املحمكة مكا جيلس السنة هناك ،ولكين أشك يف
إماكنية إقناعهم بالقيام هبذا العمل )٠٠( .بعد العشاء ذهبت لرؤية
القايض السين البارز الشيخ عبد اللطيف .ناقشت عريضة الشيعة وأمور
خمتلفة أخرى ،يبدو بأنه يوافق علهيا بشلك عام ولكنه ناقش
الكثرييف موضوع سيطرة الرشع عىل النساء .تذمر قائال بأن األخالق
اآلن ىه أسوأ بكثري مما اكنت هيلع ألن النساء أصبحن يشتكني
لدى احلكومة عندما يتعرضن لل العقوبة من ذوهين من الرجال .إهنا
مسألة صعبة ،فالرجال يعتربونه حقا هلم أن يقتلوا ذوهيم من النساء
الاليت خيطنئ ،وهذا مما ال ميكن لنا المساح به ،إنه أمر معقول فإذا
فقد آلرجال سلطهتم يف معاقبة نساهئم إذن فيسكون هناك املزيد من
المتادي .فكرة القايض يف حل هذه املشلكة يه أن حتال لك
القضاب اليت ختص النساء إىل حممكة الرشع لتفصل فهيا بقوانني
الرشع اليت تأمر برمج النساء حىت املوت يف القضايا الكبرية ،وهذا
أيضا أمر ال ميكننا حتمله هنا هذه األيام.

اللسبت  12يناير/كانون التاني1935 ،م
جاء الكثري من الناس لرؤييت ومهنم البحارنة الذين بعثوا
بعريضة إىل الشيخ ،اسمتعت إلهيم لوقت طويل ،اثنان مهنم حتدثا
بعدوانية تقريبا.

األسحح  13يناير/كافوق الثانمي1935 ،م
اكن مقررا تقليل مبلغ الدفع املقدم كثريا .أمتىن بأن ال
تكون لنا مشلكة مع الغواصني هذا العام .من جانب فإن األمريشء

و) عبد طي بن رجب
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جيد وذلك يعذي بأن الغواصني مل يكونوا غارقني يف الديون كثريا
للنواخذة ولكنه صعب علهيم حيث وجود بطالة زائدة وليس مبقدور
الناس كسب املال.

األدبعاء  15يظيداكانون الثاني 1935 ،م
أخبرته بأن السوق يتكلم عن شجاره مع عبدالله ،بدا كئيبا
وقال :ال أحد من خدامه احتفظ بالحسابات بشكل سليم وأنه لم
يجد حسابات إحدى الحدائقفي دفاتر عبدالله.

الخميس  24يغايراظنون الثاني 1935 ،م
جاء الشيخ محد مع عبدالله وحتدثا طويال عن موضوع من
سيجلس يف املحمكة ألن الشيخ سملان طلب إجازة لسنة اكملة
وقرر الشيخ المساح له باإلجازة .إنه ألمر غري مرض وغري ذيك جدا

لسملان أن خيرج هكذا ،فالغضب احلايل هو بني الشيعة وبني
الشيخ سملان بشلك رئييس وإذا ما غادر املحمكة فسيقولون بأهئم
أجربوه عىل الرتك )..( .منت لدى الشيخ عادة متعبة جدا ويه إطالق
رساح املساجني يف العيد .إنه معل خطري ،أما القوة فقد وضعت
حدا عندما عرض علهيا إطالق رساح مساجيهنم.

اإلثنين  28ينا ير/كا نوو 1لقاني1935 ،م
يف املحمكة ،مسعت بأن أعدادا من البحارنة قد جتمعوا يف
املدينة ،وأن هناك اضطرابات يف السوق .مل حيدث شيائ يف احلقيقة.

ولكن عندما مسعت هبذا اخلبر وصلتين الرسالة اليت أعددهتا
بنفيس وقد عادت من الشيخ فأعدت إرساهلا إىل زمعاء البحارنة.
كنت مرسورا جدا من الرسالة اليت اكنت مبثابة رد ملطالهبم وقد
اكن بعضها معقوال جدا و وافقنا عىل التعايط معها .ما طالبوا به هو
قانون لملحامك القانونية واعرتاضات معقولة عىل املجالس البلدية

واملجالس األخرى وأن تعود املدارس إلهيم ،سوف لن نمسح لملطلب
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األخريولكننا سنوافق عىل !ألول إىل حد معني .املسأنة تتحول إىل
قضية كبرية ،البحارنة يعانون من عقدة النقص ،فقد عانوا
االضطهاد يف املايض فعال ولكن ليس اآلن حيث  -عىل
العكس -علت رؤوهسم مؤخرا فيعتقدون بأن ال لكمة هلم يف
احلكومة .إهنم قرابة ثليث الساكن ولكهنم فقراء فكبار التجار
هم من العرب وليس من البحارنة ،البحارنة شيعة والعرب سنة).( .
حصلت عىل عدة تقارير يف املساء حول مسألة البحارنة ،هناك
إماكنية أن تكون هذه قضية ملحة .الزمعاء مه أربعة رجال يف
املنامة ومه الذين أثاروا مجيع الناس لملطالبة مبختلف األشياء اليت
في الواقع ال يفهموهنا وال يريدوهنا .اثنان من الرجال األربعة مه
حمرضان سيائن ،االثنان اآلخران مه طيبان ولكهنام مظلالن.

الثالثاء 29يناير/كانوه الثاني1935 ،م
يوم حافل بالعمل .كتب رسائل لتعيني حممد صاحل أمينا ملجلس
بلدية املنامة .وآمل بأنه سيحقق جناحا .جاء القادة األربعة للبحارنة

للقاء يب ولكنين مل ألتق هبجماء عبدعيل يف وقت مبكر بعد ظهر

اليوم ،مكا جاء حسني يتمي أيضا ملناقشة مصائد المسك ،وجاء
ايضا حممد بن صباح ،وهو رجل متعب دامئا .أعددت إعالنا
لالنتخابات البلدية.

األربعاء  30يناير/كا نون القاني1935 ،م
جاء الشيخ لرؤييت بعد املحمكة وهو مهمت جدا حول مسألة

البحارنة وبعد ذلك ومبجرد خروجه طلب الزمعاء األربعة لقاء
فاجمتعت هبم .حتدثنا لساعة ونصف الساعة فاكنوا مرسورين جدا

لبعض الوقت وقالوا بأهئم اكنوا مستاءين لكيا مما عرضنا معله هلم
يف رسالتنا ،اكنت مالحظاهتم خطرية ولكهنم احتفظوا هبدوهئم.
قالوا بأن رسالتنا اكنت هابطة " 10٦٧4وأن عرش الشيخ محد هو
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مدين لدمع البحارنة عندما ختىل الشيخ عيىس .بعد الغداء ذهبت

لرؤية الشيخ يف بيته الواقع بالقرب من القلعة فاكن عصبيا وقلقا
للغاية إلماكنية حدوث اضطرابات يف البالد .أخربته بلك ما قالوه،

ويبدوا بأهنم رأوه وهو هيم باخلروج من املحمكة فقالوا بأهنم سوف

يذهبون لرؤيته يف الصخري" يف اليوم التايل الذي مل يرغب هوبلقاهئم

فيه .ناقشنا أمورا لبعض الوقت مث أرسل هو رسوال هلم ليعملهم بأنه
سيقاهلم حيمنا يكون الوقت مناسبا له .جاء عبدالله بن جربوحتدث

عن جمموعة من األشياء بعقالنية تامة .يف الهناية قررنا بأن يلتيق
الشيخ بالزمعاء ولكنيف املحمكة وحبضور حممد وعبدالله وسملان

وأنا )..( .اكنت لدى الشيخ فكرة بأن يبعث مبمجوعة كبرية من

حراس الرشطة إىل الصخري" وأن يسلح مجيع خدمه -
األفاكر غري رضورية وأكرثها ال عقالنية -

لك هذه

فنصحته .اآلن لدى

البحارنة مسألة أخرى يثريوهنا ويه مسألة التوظيف ،فهم يشتكون

بأن القليل جدا مهنم فقط يف وظائف حكومية و حقول النفط.

الخميس  31يناير/كانوق القاني 1935 ،م
حممد وعبد الله وسملان وصلوا يف وقت مبكر وبدأنا مبناقشة
األمور ،مث وصل الشيخ مع سملان .حتدثنا يف مكتيب ملدة ساعة
تقريبا وقررنا االسمتاع ملا لدى زمعاء البحارنة وأن ال نستسمل بأية
نقطة .قرأنا الرسائل ثانية .مث دخلنا املحمكة وأخذنا مقاعدنا عىل

املنصة وطلبنا الرجال األربعة ،اكنت هناك مقاعد يف األسفل

ولكهنم هنضوا وظلوا واقفني عند احلاجز أمام املنصة -

حيث

يقف املاثلون يف مثل هذه احلاالت يف العادة .تركنامه يتلكمون
فتلكموا بالتفصيل ،يف بادئ األمر خبوف شديد ،بعد ذلك بغضب.
الشيخ حممد تلكم عىل حنو رائع حيث أنه انفعل وصاح بصوت

مرتفع حىت أصبح صوته .....مث ألىق سملان لكمة جيدة جدا ولكن

دون صلة مبا يدور ،اكن الشيخ حمدودبا عىل كرسيه وهو يلعب
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بقفازاته ويمتمت بني حني وآخر مبالحظة ،ولكن وعندما قالوا بأهنم

يرشعون القوانني بأنفهسم فقد أعصابه جفأة وأخذ يف أالسرتسال
فعال ،لقد قام بتعريهتم جيدا وأبلغهم حبزم شديد بأنه لو برزت أدىن
مشلكة أو اضطراب فإنه سيحملهم املسوئلية خشصيا وسيعاقبون،
قال أحدمه بأن هذا ظمل وأنه سيغادر البحرين عىل أول قارب ،فقال

الشيخ مبا معناه إن ذلك سيسعدين ،إذن فاخرج  ،بعد ذلك رصف
الشيخ عهنم النظر وخرج إىل سيارته.

األربعاء  6فرباير/شباط 1935 ،م
دونت مجيع األدلة ضد الرجال الذينكتبوا أمساء الناسيف السوق

وسببوا كثريا من اإلثارة ،القضية باكملها اكنت مرتبة من قبل
البحراين رئيس العصابة وأحدمه وزع األوراق لكتابة األمساء علهيا.

اجلمعة  8فربا ير/شباط1935 ،م

ركبت سيارة وذهبت مع األمريإىل البيتني اللذين كنا قد أغرنا

علهيام ،أحدمها اكن عىل البحر خلف املدينة بالقرب من مزنل امرأة

رديئة تدىع بومبايا اليت أعطتنا املعلومات .اكن يف املنزل معمال

للتقطريومكيات كبرية من العرق (اخلمراملنزيل) املقطرحديثا .مث
ذهبنا إىل مزنل آخريف اجلهة األخرى من املدينة فوجدنا بداخل املنزل
برئا جحرية ،يف الوسط اكن نوع من اخلزانة فهيا زجاجات من
العرق  ،حبثنا يف البيت فمل جند أكرث من ذلك ولكن فميا بعد

مغادريت وجد رجال األمري زجاجات مدفونة حتت األرض .عدت إىل

اجلمارك وحتدثت مع الشيخ عبدالله الذي اكن بانتظاري يف مكتب
البلدية .فاقرتح نوعا من العرض العام فأخذنا لك العلب و ...من
العرق ومحلناها عىل أكتاف الرجال وعلقنا الزجاجات حول أعناقهم

وجعلنامه جيوبون املدينة .لقد جلب هذا العمل متعة للناس يف السوق
مكا إنه سيكون درسا لغريمه.
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الربعاء  13فبراير/شباط1935 ،م
كنت يف القلعة قبل الفطور مث ذهبت إىل املكتب البلدي حيث
قضيت أغلب الوقت يف صندوق االقرتاع .البحارنة صوتوا .جاءت
حشود مهنم وأظهروا اهمتاما أكرث بكثري من العرب يوم أمس.
جعوز أو جعوزان وصال دون أن يعرفا أقل ما جيب علهيم فعله .لقد
صوت قرابة  150خشصا  -أميون يف الغالب .إنه معل شاق
ويستغرق الكثري من الوقت ولكين أعتقد بأنين لو مل أكن موجودا
لاكنت هناك مشالك.

السبت  23فبر!ير/شباط1935 ،م
ناقشنا األعضاء املرحشين من قبل احلكومة لملجلس البلدي.
وافق عىل قامئيت املحمتلة وترك يل قرار تسويهتا .سيكون هناك
الكثري من اجلو العام ضد هذه االنتخابات وحنن مل نعني أحدا من
املمجوعة القدمية املوجودة منذ مدة طويلة بعد.

الثنين  25فبرا ير/شباط1935 ،م
اجمتاع حول مبيعات أمالك آل خليفة حرضه الشيوخ حممد
وعبدالله وسملان ،وحممد عيل .قضيت وقتا طويال دون اختاذ
قرارات كثرية.

الخميلس  26فبراير/شباط1935 ،م
قبل الغداء عرضت عىل الشيخ وجوب طرحه لسؤال مواضيعه عن
الفرس وسوء معاملهتم من قبل احلكومة الفارسية ،حتدث الشيخ
برصاحة أثناء الغداء وحتدث بقوة فائقة .اكن األمر مرباك للوزير
الذي مل يكن مهتيائ للهجوم ووعد بأن يعمل لك ما بوسعه لملساعدة.

السبت  2مارس/آخار1935 ،م
جاء الشيخ حممد واكنت لديه بعض القضايا .إنين أكره جميئه
إىل املحمكة دامئا فهو جيلس هناك ويرصخ يف مستأجريه
املساكني املديونني له باملال.
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العميس  5مارس/آخار1935 ،م
إنه امر مثري للشفقة بأن أرى يف لك صباح مجهرة من الرجال
القلعة وكذلك يف مكتيب بانتظار فرصة حلصوهلم عىل العمل.
هالل حجم هائل من البطالة يف الوقت احلايل.

ال

الخميس  11أبريل/نيساق1935 ،م
املسملون الشيعة يتشاجرون عىل الفرق واآلالت املوسيقية اليت
لتكرم بإعارهتا هلم.

ا0حح  14إبريل/نيسان1935 ،م
كان يوما من األحداث املفزعة اليت ستكون يف ذاكرة
البعرين دامئا .استيقظت متأخرا قليال عىل أن أذهب إىل استعراض
املحرق اكملعتاد .وأنا أبدأ وإذا بأحد الصبيان خيبرين بأن هناك مثة
مشكلة يف مزنل حممد طيب وأن هناك معركة خلف املنزل خلفت
قتلى .ذهبت إىل املنزل مبارشة ووجدت مجهرة كبرية حول املاكن.
تقدمنامع "محود وفوردخويل وجدت بعض الناس (نساء) ملقني عىل
األرض يف الفناء اخلاريج والناس حتيط هبم .اكن داخل املنزل
مكتظا بالناس والكثري الكثري مهنم اكن يبيك .اكن هناك
مواطنان حياوالن معاجلة التجمع يف مجيع أحناء الفناء والفناء
ًمصابوناألخشاه ملقون
ال بعض
اكن
ننبعالصغرية املحاور
واحلديقة
الداخلي
وثاخلككريمق^ن
ميتونةوبعذمهة!حياء
برض ،بظ
طرا
عليه ،أكرثمه اكن من النساء ولكن اكن هناك بعض الصبيان
وجموزا واحدا أو جعوزين .اكن من خمتلف األصناف واألحوال
لبعضهم اكن يف مالبس حمترمة والبعض اآلخر اكن معدما ،اكن
من شبة املستحيل امليش هناك دون أن تدوس عىل الناس .اكن عىل
وجه أكثرهم عالمات زرقاء تدل عىل اختناقهم وا لكثري مهنم اكن
مشبعا باملاء مما يدل بأن الناس اكنوا قد سكبوا علهيم .اكنت
وجوه اكثر النساء مغطية باملناديل مما يبعد احمتال النجاة" .توماس
من اإلرسالية اكن قد وصل يف نفس الوقت الذي وصلت فيه أنا
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تقريبا ،مث وصل ستورم و هوملز بأدويهتم وحقهنم..اخل.بدأت بإبعاد
الناس ومل يكن ذلك أمرا هسال ولكنه اكن رضوريا جدا  ،مث
متكن األطباء من العمل .ومع لك ما قد حدث فإن بعض الرجال مل
يتفقوا مع إزالة األغطية عن وجوه النساء .اكن هناك بعض املشاهد
املؤملة جدا  ،نساء و أطفال وصيب صغرياكن يبدو متاما و كأنه نامئ
ولكن دون أن يكون له خيارا لتغيري ما هو هيلع .بعد قليل وصل عدد
آخر من النواطري وهذا اكن رضوريا ألن ألناس اكنوا حياولون
الدخول باسمترار ألن الكثري مهنم اكنوا قلقون الحمتال وجود بعض
ذوهيم بني املوىت واملصابني" .هاينيج الذي اكنيف مستشىف اإلرسالية
ظهرهناك واكن مفيدا جدا وكذلك هوبر الذي قدم شاحنة من
طراز "فورد  ،مث وصل أناس آخرون اكنوا يف مرامس عزاء هشر حمرم
يف وسط املنامة .يف الهناية حصلنا عىل عدة شاحنات ومحلنا لك
املوىت واملصابني فهيا وكذلك إىل مستشىف النساء الذي أصبح
مزدمحا برسعة يف لك األجنحة والرشفات واألعىل واألسفلكذلك.
بعد نقل اجلميع غادرت املاكن حيث اكن هناك الكثري من الناس
ليساعدوا .ذهبت إىل القوة لرؤية "كول ووجدته ال عمل له به مبا
حدث بتاتا .وحىت عندما أخربته اكن يبدو غريمكرتث ومل يىع
جحم الاكرثة )..( .توىف  66خشصا و يف املساء وعندما اكن
الكثري يدفن يف املقربة حيث اكن الكثري من الشيعة يتظاهرون
خارج املقربة .الشيعة استنكروا بشدة أن يكون يوم العزاء (10
حمرم) يوما إلعطاء الزاكة .وقفوا يرصخون عىل ذوى املوىت قائلني
بأن ذلك اكن عقابا من "عىل و احلسني إىل أهل السنة ،فأرسلنا
هلم الرشطة واختىف البحارنة ' فورا.

االثنين  15إبريل/نيساو1935 ،م
مث سقت السيارة إىل

الصخري وحتدثت مع الشيخ وأقنعته

لتأجيل زواج ابنه وهو مل يكن لريغب يف ذلك ،وأن يمسح بالبدء يف
محلة تربع وكذلك نقطة أخرى أو نقطتني .باألحرى اكن عىل
إخراجه من البيت ألنه اكنيف حمنة معينة.
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الثالثاء  16إبريل/نيلساو 1935 ،م
أبلغته بتحقيق حول املوضوعيف يوم األحد ميع أنا وعبد .رمضان
الزياين كأعضاء آخرين من املجلس .اسمتعنا إىل الكثري من
الهشود الذين اكنوا هناك وبعضهم اكن قد قدم من املستشىف.
لكمه قالوا نفس اليشء بالضبط .توصلنا إىل حمك هنايئ بأنه ال
يوجد خشص الهتامه وإمنا اكن ذلك من فعل الرب.

األحح  5مايو/أيا د 1935 ،م
اتصل الشيخ عبدالله وناقش قضية ثالثة من القضاة الشيعة،
هناك الكثري من االعرتاضات حوهلم يف صفوف البحارنة .الشيخ
عبدالله قام بتنظمي حترك مضاد لالعرتاضات.

األربعاء  8مايو/أيار1935 ،م
مسألة القضاة الثالثة تسبب املزيد من اإلثارة ،الطرف املعارض
 مؤيدو الشيخ عبدالله -أرسلوا بعريضة ضد اإلدعاء تفيد بأهنممل خيولوا المثانية البارزين من البحارنة للتحدث نيابة عهنم ،القضية
لكهامضحكةجدا.

الجمعة  10مايو/اً يا ر1935 ،م
زارين القايض الشيخ عبدالله يف الصباح ليخربين  -يف املقام
األول -بأنه اكن ينبيغ عيل مناقشة القضاة الثالثة معه  -وهذا ما
اكن ينبيغ عيل حقا ولكين دأبت عىل تأجيل املوضوع مرارا .وبعد
لكام كثري أطلق مفاجأته بأنه ينوي اخلروج يف إجازة وأنه سيغادر
إىل العراق يوم األحد .إهنا أكرث التطورات غري املتوقعة ولست أدري
ماذا ستكون النتاجئ ،أتفق بأنه يستحق إجازة فمل أحاول شيه عن
قراره .إنه ذاهب إىل املدينة املقدسة ومهنا إىل خراسان (مهشد) ببالد
فارس آخذا معه  -مكا عرب هو -بعض زوجاي .يؤسفين بأنه
فاضب ولكن هيلع أن يعاتب نفسه حيث أن رتب وضعه عىل حنو جيد
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جدا والرأي العام يتلكم عن املال الذي حصل هيلع كقايض.
سيصعب العمل بدونه وأتوقع أن يقول الناس بأنه طلب منه أن يذهب.

النين  13مايو اأ يار1935 ،م
أدت مغادرة الشيخ عبدالله إىل حالة شعور رائعة بني البحارنة فهم
يقولون بأن احلكومة طردته بسبب مجعه املال بطريقة غريحصحية
عربتليق الرشاوى  -أعتقد بأئه حصل عىل الكثري ،اللكام عنه
ال يتوقف .أخرجت إعالنا بأننا منحناه إجازة .قد يصدقه الناس

ولكين أستبعد ذلك.

الثالثاء 14مايو/أياد1935 ،م
بعد اإلفطار ذهبت إىل لبديع ،اجمتاعيف ملحرق ،جملجسديد
يتضمن أعضاء حبارنة ألول مرة.

الخميس  30مايو/أيار1935 ،م
هنا واخربين بأن  4من
عندما استيقظت وجدت عيل مريزا
الجسناء البحارنة من قضية الزجن قد فروا .احلراس يف مركز

الرشطة أبدوا محاقة فادحة .اكن محود ميىش مبحاذاة شارع
البحر بالقرب من البنك يف حواىل الساعة  8مساء ،وعندما رمق
رجلني ميران رسيعا جبانبه ظن بأهنما اثنان من املساجني ،أرسع إىل
مركز الرشطة وسأل ما إذا اكن الرجالن يف الجسن ألنه رآمها
خارجا .أخربوه بأن ذلك مستحيل ألن الرجلني يف احلجز ،فرفضوا
دخوله ليعد املساجني .يبدو بأن محود اكن خمطائ .الحقا وبعد تغيري
مناوبة احلراسة اتضح بأن  4من املساجني اكنوا فارين من النافذة
بإزالة القضبان والتسلق مث الروب.

 )10ا لضابط عيل مريزا أحد أبرز ضباط الرشطة يف البحرين أنذاك ،وهو ينحدر
من أصول فارسية.
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السبت  1يونيو/سحز يرا ن1935 ،م
جاء أمري املحرق وهو يشك بأن امرأة أخرى قتلت يف احلد ،تلك
اليت حاول أخوها قتلها قبل عامني .اكن الشيخ ضد نصيحيت متاما
حيمنا قال :أطلقوا رساح أخهيا يف العيد  ..وهذه يه النتيجة.

الثالثاء  4يونيو/حزيراق1935 ،م
ال خرب عن البحارنة اهلاربني من مركز الرشطة ولكن عملنا
 4رجال ،فيبدو بأهنم
برسقة قارب من قرية عسكر" من قبل
فروا .ال هيمين األمر كقضية الزجن مبقدار ما هيمين بأنه من السيئ

هروهبم من احلبس.

األحح 14يهليو/تموذ1935 ،م
جاء القايض اجلديد لرؤييت ،إنين أكرهه دامئا ولكن ليس
لدينا من هو أفضل منه ،ويف نفس الوقت اكنت واكلة املعمتدية قد
أصدرت أمرا بالتحقيق يف قضية عقارات ارتكهبا الشيخ عبدالله

الذي هو ويل أمر طفل وأرملة واتضح بأنه وجد قرابة  600رطال من
السكك الذهبية الربيطانية ( )soverignsأخذها لنفسه فقط .جاء
ثالثة رجال وقدموا الدليل بأهنم حفروا وأخرجوا املال من البيت

وسلموه للشيخ عبدالله تلبية ألوامره .الشيعة متحمسون جدا واجلميع
يقول بأنه هرب جفأة لعمله بأن الناس قد اكتشفوا موضوع املال -

قبل أيام قليلة  -ودون عملي بالقضية-

كتبت إليه طالبا منه العودة

للعمل كقايض وأنا أضغط هيلع لمليجء عاجال-

واآلن ستتخذ

واكلة املعمتدية  -متاما بشلك حصحي -اإلجراء ضده بهتمة
جنائية ،األمريف غاية التعقيد .إنين أحبه ولكنين أعتقد متاما بأنه

اختلس املال وال ميكنين تربير سبب اختفائه الفجايئ خالل يوم واحد

من تأرخي اإلخطار.
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األحح  12يناير/كا نون الثاني1936 ،م
هناك الكثري من القيل والقال يف السوق حول عبدالله بن جرب
الذي قيل بأنه ال حيظى بتأييد الشيخ .انه أمر يؤسفين لو اكن
حصحيا ألنه عبدالله بن جربولو أنه حيصل ا لكثري من الشيخ إال إنه
مفيد جدا يف إبعاد الناس عنه .لك خدام القرص يغارون من عبدالله
ويتآمرون هيلع و هكذا اكنت احلال دامئا .الخشص املفضل لديه
اآلن هوشاب بغيض يدىع حسن .

االثنين  13ينايراكانون الثاني 1936 ،م
جاء عبدالله بن جرب للقايئ وحتدث كثريا .أخربين عن أوقاته
املمتعة يف فارس ،مث سألته ما إذا اكن القيل والقال حصحيا فأكد
ذلك .ناقشت األمر بالمتام وسأمعل ما يف وسيع للدفاع عنه .إنه
مثبط بسبب سوء التعامل معه هكذا بعد خدمته للشيخ ملدة 23
عاما ،وهذه يه احلال دامئا فالشيخ ال يعمتد هيلع إطالقا.

!لخميس  15يناير/كانون الثاني1936 ،م
جاءىن عبدالله بن جرب وألقيت نظرة عىل احلسابات الىت
استفرس عهنا الشيخ فوجدهتا سملية.

األحح  2فبراير/شباط1936 ،م
انتخابات جلنة األوقاف الشيعية ،هناك اهمتام كبري بشأهنا.
أعتقد بأنين سأفاجهئم بأخذ عضوين من لك منطقة وهبذا أكون
قد جلبت لكا الطرفني إىل السلطة.

الثالثاء  4فبداير/شباط 1936 ،م
اسمترار انتخابات جلنة األوقاف .البعض من الناس مضحكون
جدا فهم ال يدرون لصاحل من سيصوتون ولذلك فهم يستشريونين،
فإذا مل يمتكنوا من اختاذ قرارمه أقرتح أن يصوتوا لصاحل أنفهسم
وهذا ما سريوع أولئك.
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األدبعاء4مادس/آخاد1936 ،م
هذا اليوم هو يوم عيد ،قضيت معظم الصباح زائرا يف املدينة —
اكلعادة — لعائالت مثل اكنو والقصيىب وعبدعىل ،والقاىض
العجوز الذي يعيش اآلن يف مزنل مجيل مبين عىل الطراز العرايق.

األحح  22ما دلس/آ خاد1936 ،م
تناقشت مع الشيخ عبدالله حول مسألة تعيني قاض .ثالث يف
املحمكة ،خفيش من فكرة االبن األكربللشيخ عبدالله .تلكم
حبرية تامة عنه وعن خمتلف اآلخرين من أقربائه .إنين مل أمسعه
يتلكم هبذه الدرجة من احلرية أبدا.

السبت  28مارس/آخار1936 ،م
ذهبت إىل السوق مع خالد صاحل وعبدالله بن جربلإلطالع عىل
التخطيط املقرتح لتطوير سوق الشيخ .سيبين الكثري من
الداككني واألسواق اجلديدة من بعض عائدات النفط.

األسحح  19إبريل/نيسان1936 ،م
معليا قضيت معظم الصباح يف املحمكة أعاجل قضية دعوى
القايض السابق للشيخ عبدالله .حرضت لك القضاة الشيعة يف
املحمكة ونظرت يف لك جسالهتم ،اكنوا يتجادلون باسمترار
ويترصفون عىل حنو غري الئق .قررنا بشأن نقطة وتركنا النقطة
األخرية إلحالهتا إىل بعض أهل االختصاص يف الدين للبت فهيا حيث
أن ما قدمهتا الجسالت بدت لكها متناقضة مع بعضها البعض.

الخميس  23إبريل/نيساق1936 ،م
ناقشت النفط واالتفاقية اجلديدة وخباصة حقنا يف جمموعة
جزر حوار اليت خيىش الشيوخ أن القوة لن تمسح هبا .أعتقد
شخصيا بأن األمر غريقابل للجدل.
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السبت ٠ 25ن أبريل/نيساق1936 ،م
قضية سيئة لعبد بائس أمسكت به الدوارس بالقوة يف األخرض
( .)Lakhdarأرسلت تقريرا حوله إىل "لوج عىل أمل إقدامه عىل

إجراء فوري.

األربعاء  29أبريل/نيسان 1936 ،م
ذهبت إىل املكتب لرؤيته فوجدته غاضبا جدًا حيث ميملت بأن

الشيخ عبدالله قد أخربه بأن هيلع أن يدفع املزيد من نصيبه من مال
النفط ألقربائه .وهو اآلن متكمت بشدة عن هذا األمر.

الثنين  28فبراير/شباط1938 ،م
اجمتاع مطول يف الصباح ملناقشة تشكيل دائرة لرعاية عقارات
القارصين ،سار االجمتاع بشلكجيد جدا ولكندونتوافق ين لشيعة

والسنة ،فالشيعة يرغبون أن حيدث هذا اليشء بعيدا لكيا عن القضاة.

الخميس  31مارس/آخار1938 ،م
استغرق أقل من ثالث ساعات من الوقت للوصول إىل حوار .
بدت القلعة من عىل مسافة بعيدة واكنت منظرها يزداد روعة أكرث

فأكرث مع اقرتبنا مهنا .هناك دعامة صغرية جيدة ومع وصولنا

وجدت الرشطة وقد اصطفت صفا واحدا عىل هنايهتا .اكن هناك
الكثري من القوارب يف املنطقة وحقا فإهنا قرية مزدمحة باجلمال
واألبقار واحلمري .هرع إلينا لك أناس القرية .أستقررنا يف الغرفة

العليا للربج ويه أكرث الغرف جاذبية وفهيا سالمل تؤدي إىل السطح
وساللم إىل األسفل ،إىل حد ما تشبه الطاحونة .ال يوجد ماء بعد

ولكهنم مازالوا حيفرون.
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الجمعة  1أبريل/نيساق1938 ،م
[ما زلت يف حوار 1ذهبت حىت هناية اجلزيرة ركوبا عىل ظهر
مجل .أخذت ميع أربعة رجال من قسم اجلمال ،وكنا خارجني

حلوايل مخس ساعات )٠( .هذه بعض األماكن اللطيفة جدا يف
اجلزيرة والبد بأهنا ستبدو جذابة جدا بعد نزول املطر .هذه السنة

كل النباتات واألمجة جافة ،ولكن ترى هناك مكيات من
النباتات ،مك ينبيغ هلا أن تبىق خرضاء لبعض السنني .رأيت
الكثري من األعشاش الكبرية ،وطيور البحر ،ونوع من صقور
البحر )..( .يف املساء ذهبت إىل القرية ورشبت القهوة مع هدمن ،

وهو زميل كبري السن متعب إىل حد ما ،إهنم مستاؤون منا ألننا مقنا
بتطويراملاكن الذي يبدوبأهنم يعتربونه ملاك خاصا هلم.

السبت  2أبريل/نيسان1938 ،م
[ يف حوار  1بعد الفطور مشيت طويال عىل طول الساحل خلف
القلعة ،يف ذلك اجلانب هناك منحدرات بيضاء عالية جدا ،وكهوف

رملية صغرية ،للجزيرة شلك خمتلف متاما معا يه علهيا من جههتا
األخرى األمواج الكبرية تتحطم فوق اجلزر الصخرية جهة الرشق)..( .

مشيت ثانية يف املساء مث ذهبت لرشب القهوة مع مراقبنا العريب

ومهندس آالت احلفر ،بقيت مدة طويلة اسمتع إىل قصصهم ولكامهم.

الجمعة  22أبريل/نيلساق 1938 ،م
قضيت الهنارباكمله يف مركزالرشطة أحتدث مع املائت من

الناس الذين يجء هبم هناك بسبب عدم محهلم جوازات سفر -
أوقفت حوايل  500مهنم يف القلعة .أهنيت يويم بزيارة إىل ماكن

السيدات يف البالد ،ورمغ أن الكثري مهنن أجنبيات إال أهنن كن
حيملن جوازات سفر.
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القال ثاء  26أبديل/نيلساو1938 ،م
مجعت األجانبيف الرفاع.

األحح  1مايو/أيار1938 ،م
قضيت العصرفي المحرق أتفحص المبعدين ،كان ال بد أن أطلق
سراح البعض.

األسحح  8مايو/أيار 1938 ،م
اتصل القصييب حول بيع بيته وأرضه .إنه يطلب أكرث مما
عرضت هيلع وهو  75000/ -للبيت و و 0/30,000لقطعة األرض.

سريتفعانإىل 80,000و120,000/ - = 40,000
األربعاء  1 1مايو/أ يار1938 ،م
أخذت ملكية القصييب ب  ، 1 20,000/ -لرمبا عايل قليال.
وأعتقد بأنين كنت سأحصل علهيا بأقل من هذا السعر.

األسحح  15مايو/أيار 1938 ،م
أخذت ميع حممد خليل وناقشنا القانون العقاري الفاريس الذي

حيتوى عىل تعقيدات.

االثنين30مايو/أياد1938،م
الشيخ راشد حول ديونه -

تفكريه غريمعقول ،لكونه من آل

خليفة يعتقد بأنه غريملزم بتسديد ديونه.

األدبعاء  19أكتو بر/قشر يو األول 1938 ،م
هيجان البحارنة.
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الخميس  20أكقوبر/تشرين الول1938 ،م
يوسف خفرو ،ومضان عدم تشويشه يف هذا اهلياج  -ناقشت
املحامك  -استياء عام ،جمموعة القضاة مل تتدرب .اقرتحت قضاة أجانب.

السبت  22أكتوبر/تشرين األول 1938 ،م
وفد من حبارنة القرية ضد قاضيني

االسحح  15يناير/كانون الثاني 1939 ،م
اكن الشيوخ هنا لغاية الساعة الواحدة بعد الظهر ملناقشة النفط.

سملامنع فكرة إعطاء حوار ل - DCLولست أدري ملاذا.

األسحح  29يناير/كا نو ن الثاني1939 ،م:
توجهت إىل املحمكة و أصدرت احلمك يف قضية عيل بن

خليفة :سنتان ونصف السنة جسن و سنتان ونصف السنة إبعاد خارج
البحرين .مل يقل هو شيائ.

االشنين  6فبراير/شباط1939 ،م
اجمتاع يف الصخري ،قدم هوملز عرضه الهنايئ ل حوار .اكن
هادائ جدا ومل يقل لكاما غري رضوري أو غريمناسب .وحيث مت
تلقين مسوه جيدا فهو مل يقل سوى القليل جدا فانهتت املقابلة .اكن

العرض متاما مكا توقعناه .عدت إىل املكتب وراجعت مع الشيخ
حممد مسودة رساليت اليت رأى بأهنا جيدة .قضيت أغلب الهنار

لطباعتها وبعد ذلك خرجت ثانية إىل سموه يف املساء وجعلته يوقعها،

إنه قرأها ثانية بعناية فائقة وناقش بضعة نقاط مث وافق عىل

الرسالة ،النقطة الوحيدة اليت بدا مهمتا هلا يه أرضه املخصصة
للصيد وأن ال تتأثر -

ياهلامنوجهة نظر أنانية.
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االثنين6مارس/آخار1939 ،م
جاءين الشيخ عبد الله وناقش أمر زوجته ومستشىف عوايل

وكذلك حتدث عن ابنه ،ال يتظاهر بأنه متأسف و يقول بأنه لو اكن
قد مات قبل عام أو عامني لاكن أفضل .إنه مات بفعل إدمان اخلمر.

األسحح  18مارلس/آخار1939 ،م
اكنت لدينا مقابلة مع مسوه لوحده وتناقشنا تعيينه لوريث

عرشه .اكن قد سأل ما إذا اكن "ل) 18قد اتفق مع هذه الفكرة
فأخرب بأهنا اكنت فكرة جيدة ،مث حاول جاهدا جلعل دبليو و
آي يقوالن ما إذا عبدالله أوسملان ،ولكننا (حنن االثنان) رجعنا

إليه الطفل حىت صار اقتنع بالفكرة وأخريا اتفق بأن األمر حباجة
للوقت يك يمت اعتبارها — حيث أنه أخربنا بأن نأخذ األمر بعني
االعتبار .ال أعتقد بأنه سيستقر رأيه .فكريت يه نوع من احلل
الوسط — اكن هنا من يسعون بازدواجية من قبل.

السبت  22أبريل/نيلسان1939 ،م
يف واكلة املعمتدية لبعض الوقت يف الصباح ،ناقشت قضية

املطالبة ب "حوار ،رأيت رسالة  HWخبصوص األمرلكه ،تبدو
قضيتنا قوية ،ليس لعبدالله بن جامس أية جحة سوى أن اجلزر يه
قريبة من ساحله.

األربعاء  26أبريل/نيسان1939 ،م
جاء مسوه والشيوخ ليتحدثوا عن زيارة ملكية -

والزبارة.

مجيعهم مزنجعون بشدة حيث قيل بأن عبد الله ينوي البناء يف
الزبارة .كتبت توكيدا -

ولكن دون جدوى.
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األحح  20أغلسطس/آب1939 ،م
جاء الشيخان عبدالله " ٨وسملان  Sوناقشنا األرايض ،هناك

أناس يستخرجون الرتاب والطني من أرض حكومية.

األحح  24لسبتمبر/أ يلو ل1939 ،م
جاءين الشيخان عبدالله و سملان وتناقشنا أمورا متنوعة مبا فهيا
مسألة املبلغ الذي جيب دفعه للحكومة الربيطانية كتربع للحرب،

قررنا أن يكون املبلغ (" 4لكوك ) أي  30,000جنهيا وقد اقرتحنا
هذا عىل افرتاض حصولنا عىل املبلغ من حقنا املمنوح من النفط.

الئالثاء  2ينا ير/كا نوه الثاني1940 ،م
يف الصباح اجمتاع يف الصخري" ملناقشة تعيني طبيب وكذلك
فكرة جلب أجانب للدفاع.

األربعاء  3يناير/كا نو الثا نمي1940 ،م
مث الشيخ عبدالله فالذهاب إىل واكلة املعمتدية إلخبار دبليو

( )٦٧حول الطبيب ،العرض هو  1250يب إم ( )0110ملدة  6أهشر
وأخربت ( )14أيضا بأن مسوه وحنن مجيعا ال ميكننا املوافقة عىل
جلب أجانب  -وخصوصا البلوش  -قوات للدفاع عن حقل النفط.

السبت  13يناير/كا نو و التاني1940 ،م
جاء الشيخ سملان وناقشنا احلقوق لطريق وأرض ميرس

" )..Mhyser". 0ذهب مع الشيخ عبد الله إىل املصفاة و فارسيه
' Farsiaلرؤية قطعة أرض حتتاجها بابكو
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السبت  27يناير/كانوق القاني1940 ،م
جاء الشيخ خليفة والوسيط ( )factorحول مشلكة مع بعض
قرويي "هشراكن.

القل ثاء  13فبد!ير/شباط 1940 ،م
اتصل مسوه يف القوة وتناقشنا الرتتيبات لتعيني خليفته .إنه

يريد ترتيبات رسية مضن وثيقة معدة وعلهيا هشود وحيتفظ هبا يف
البنك .هوقرربأن يكتهبا نرزان .اكن عبدالله ب .جهر" موجودا

ورتبنا لألمر ،العمتاد تعيينه جلب هو الوثيقة القدمية اليت تعود إىل

 42عاما .حنن قرأنا .إنه ألىق خطابا مطوال عن سملان والذي اكن
يسهتدف عبدالله بشلك رئييس.

الخميس  16فبراير/شباط1940 ،م
يوم ذو أمهية تأرخيية بالغة يف تأرخي البحرين .وقع مسوه وثيقة

يعني فهيا سملان كوريث لعرشه وخليفة له .مت ذلك يف بيتنا .قام
نرايان يوم أمس باستنساخ اجلزءاألكربمن الوثيقة القدمية اليت

اكن قدأعدهاالشيخ عيىس واليت عني خالهلا محد .هشودالوثيقة
اكنوا مه :الشيخ راشد و الشيخ عبداحلسني و "هييل والشيخ

عبداللطيف بن سعد و "هيو وأنا و عبدالله بن جاهر و "نرايان الذين

اكنوا حارضين .مت توقيع الوثيقة يف غرفة الرشفة الربنده .إهنا
وثيقة رسية وال ينبيغ إفشاء األمساء ،فمسوه أرصعىل هذا اليشء

ألنه يتوقع بروز مشالك ضده لو عرف الناس .وصل القدير أوال مث
مت وضعه يف مكتيب ،مث وصل مسوه قبل الوقت بكثري')..( .دي يب

يج تال مضمون الوثيقة له ثانية ،اهمت بدقة مث رشحنا له كيف
وأين هيلع أن يكتب مث يوقعها — اكن أشبه ما يكون بلعبة
العواقب-

اكن يكرر يط الورقة .وصل مسوه والراشد وذهبنا معا

إىل الغرفة الكبرية حيث كنت قد نصبت آلة تصويري هناك — مع
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طاولة وحرب .نظر الهشود الثالثة ببذاءة مقصودة ،الشيخ ر سأل معا
حيدث .مسوه جلس وكتب جبهد جهيد ،وبعدها مقنا أنا و د .ب .ج.

نطوي الورق إلخفاء املضامني .الشيخ أ .ل .وقع وبعد ذلك جلس لك
من الشيخ ر و الشيخ أ .ح .و مسوه حول الطاولة للك الوقت
وحفصوا الوثيقة بدقة برفعها إىل األعىل ،بعد توقيع لك مهنم،
عندما مت التوقيع قال الشيخ أ .ل : .لقد وقعناها وانهتى األمر،
أخربمه ما هو مضموهنا .دي يب يج شاركنا وحتدث عن خطبته
اليت هيلع إلقاهئا قريبا — بالطبع اكن يتظاهر بأنه ال يريد من يوجهه

— مسوه نظر إليه مبهتجا ضاحاك جدا .القايض اآلخر قال ال ينبيغ

علهيم التحقيق — إهنا مسألة دولة )٠٠( .القايض الشييع يبدو هيلع

الذاك ،وهويف معامة بيضاء كبرية وعباءة (بشت) بلون أسود أنيق
مع حلية سوداء ونظارات .الشيخ عبداللطيف ذو صوت صاخب إىل حل

ما ،رجل كهل صغري البنية مع نظارات وعىل وجهه شال جيلس أمام

الطاولة فيستغرق منه وقتا طويال قبل البدء بالكتابة .الشيخ راشد،
جعوز بوجه قدمي ذو جتاعيد .وهو البايق الوحيد من بني الباقني الذين
هشدوا عىل وثيقة الشيخ عيىس قبل  40عاما — حلية مصبوغة باللون

األمحر ،مالبس غريمرتبة بالتأكيد ،مييل بثقله عىل عصاه.

اب ج -يورليان  ،و ميدانيا ،و حذر يف ترتيب وثيقة إلخفاء
مضاميهنا.

الربعاء  6مادلس/آخار1940 ،م
ذهبت إىل بيت الشيخ عبد الله بن أمحد للنظر يف خالف حول
أرايض.

السبت  9مارس/آخار 1940 ،م
اجمتاع ضد املالريا ،يتحول إىل نقاش حول حقوق املستأجرين
وأحصاب امللك واستزناف البساتني.
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االثنين  8أبريل/نيلساق1940 ،م
نورى واجلماعة عرجوا عىليف طريقهم إىل العراق -

من بني

اهلدايا اليت حصلت علهيا هوغالم عبد أسود أبنويس (ebony
.)black slave boy

االثنين  22أبريل/نيساق1940 ،م
ركبت مع "غن ( )Gunnوقابلت ماكس ( )Maxوليىل
( )Leilaعىل طريقهم إىل جزيرته.
الخميس  9مايو/أ يا ر1940 ،م
رأيت الشيخ راشد بن عبدالله و ألغيت رخصة سواقته ملدة عام

بسبب قيادته السيارة خممورا.

الخميس  23مايو/أ يا ى1940 ،م
جاء الشيخ عبدالله وذهبنا إىل واكلة املعمتدية ملناقشة األمور

املختلفة اليت أفرزهتا احلرب ،خصوصا اخلطوات اليت ستؤخذ
للتأكد من اللكام الكثري املعادي للربيطانيني من قبل اهلولة
والفرس والذي لكما يزداد سوءا ازداد قوة.

األربعاء29مايو/أيار1940،م
عدت متأخرا جدا ألنين تعاملت مع "جالريب .رشيد يف "مرسي
ذلك الشاب الذي تقمص خشصيات شيوخ خمتلفني يف العراق — و
اعرتف بلك يشء يف الهناية.

األسحح  2يونيو/حزيران1940 ،م
كذلك ناقشنا ذكر النساء وحقوقهم يف الوثيقة ،الشيخ سملان
( )Sأمحق جدا حول األمر -

وأعتقد بأنزوجهتهي اليت تدفعه إىل
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االعرتاض  -والسبب كله يعود إلى الشيخة زهرة (Shaikh
 )Azerhaفيافتتاح لمستشفى.
الخميس  13يونيو/سحزيران1940 ،م
اكنت يل جلسة مطولة مع بايرد حول قوات دفاعه املتشلكة
من  400مواطن حميل ،ال يبدو هيلع فامها أي يشء إطالقا عن
تنظميهم و ال ميكنين أن أختيل نوعية النجاح اليت سيحققها مع قوات
دفاع بريطانية — عىل أية حال فاكن من اجليد إدخاله يف هذا اليشء.

الثالفاء 18يونيو/حزيران1940 ،م
قضيت جل الصباح أراجع االمتياز النفيط اجلديد مع الشيوخ

لكمة فلكمة .الشيخ سملان اعرتض عىل بعض اللكامت اليت
غريناها — لنرسه  -إىل لكمات بنفس املعاين.

الجمعة  12يوليو/تموز1940 ،م
ذهبت مشاال لرؤية "فشتني  :تراب حضل امسه "قطعة اجلرادة و
اآلخرخصورحتفره بابكو وقد بنهتناك نوعا من اجلزيرة الصخرية.

الخميس  25يوليو/تمو ز1940 ،م
رسينا يف "فشت اجلارم .

الدبعاء  31يوليو/تموذ 1940 ،م
يف املكتب ويف املحمكة لدقائق معدودة إلصدار احلمك يف
قضية اخليانة .أعطينا الرجل  10سنوات آر آي مع مصادرة لك
الممتلكات التي نالها من الشيخ ،والصيب الذي كتب الرسالة سنتان
مأدآي .سيكون احلمك منوذجا جيدا لآلخرين من هذه النوعية.
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السبت  17اغلسطلس/آ ب 1940 ،م
جاء الشيخان عبدالله " ٨وسملان  Sوناقشنا رشاء ملكية
حممد عيل زينل اه10ن ، 22بالقرب من اجلمارك ،اكن هناك فرق

شاسع بني تقديري أنا لمثهنا وتقدير الشيوخ )..( .املحمكة،
لالسمتاع إىل قضية "بيالدزا اكتب املحرق الذي هرب حبوايل -

 . 800/القضية أظهرت انعدام مؤسف يف اإلرشاف عىل احلسابات
— إهنا فرصة ذهبية الستئصال بضعة أخشاص غري مرغوب فهيم
هناك ،أحدمه سيدخل الجسن عىل أية حال.

اإل فنين  19أغلسطلسى/آب 1940 ،م
حمكت عىل اكتب املحرق الختالسه أموال البلدية ،سنة واحدة

جسن مع أمعال شاقة وهيلع إرجاع األموال املأخوذة .إهنا عربة جيدة.

الثالثاء  27أغلسطس/آب1940 ،م

دفعتلمحمدعليزينل""5ذ1ه10ذ22؟  90,000للبيت الذي
اشترى منه سموه  -ربما يستحق .50,000
الجمعة  30أغلسطس/آب 1940 ،م
ذهبت إىل نوع من امللتىق العبادي بنادي العروبة .ألىق الشيخ

عبداحلسني خطاا مكا ألىق عدد من الشباب أبياتا من الشعر ،اكن

منمظا بشلك جيد جدا مع برودة معتدلة يف الطابق العلوي .هؤالء
الشباب العرب وحىت األطفال ليس لدهيم أي شعور باحلياء إطالقا.

السبت  16نوفمبر/تشريو القاني 1940 ،م
ذهبت ثانية بعد اإلفطار وقضيت أغلب الصباح مع الدكتور
سنو نتفحص البيوت اخل .الفقراء يف حالة فظيعة واملاء يطفح يف
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بيوت أكرثمه إىل مستوى قدم واحد ،ويف بعض مهنا يصل املاء إىل
الركبة )..( .أمطار غزيرة جدا ثانية ليلة أمس ،حتمط املزيد من
األجشار ،وإحداها اكنت ترضب يف نافذة غرفة النوم طوال الليل.

اكنت هناك حاالت وفاة بفعل اهنيار البيوت.

السبت  30نوفمبر/تشرين الثاني 1940 ،م
القلعة ،أخذت لفات بالسيارة،

وشاهدت الناس حيركون

مساكهنم من منطقة الفيضان إىل األرض اليت وفرناها هلم ،اكنوا

يبدون مبهتجني جدا )٠٠( .يف هناية االجمتاع هتمج عيل كوزاي لو و
الشيخ "اكمو و عبدالله سعيد حول شؤون املدرسة ،مل يحجن أحد
من أبناهئم يف االمتحان فاكنوا مه ساخطون جدا عىل األوالد الذين

رسبوا ألهنم ال يمسح هلم بالعودة للدراسة .جتمعنا واكن هناك
كثريا من اللكام واالهمتام عن جممل القضية.

االثنيو  2حيسمبر/كانوو األول1940 ،م
المحكمة ،حيث استقال عبد الله بن راشد رئيس كتاب القسم
القضائي بعد  10سنوات من الخدمة .وجد القضاة صعبون جدا في التعامل.
العح  5يناير/كانوو القاني1941 ،م
خرجت لرؤية الشيخ محد ،وقد بدا أفضل من السابق ،ناقشنا
تعيني قاض جديد -

وهو والد زوجته.

ا0هح  16فبرا ير/شباط1941 ،م
جاءين أمحد خفرو خبصوص ابنه الذي أقدم "فالنس عىل
سربه ،إهنا قضية غريسارة ويف غاية الصعوبة ،إهنا محاقة من

"لالنس ان يتعامل معه بالقوة.
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االثنيو  17فبر! ير/شباط 1941 ،م
بعد العشاء أعطى سموه صورته ومبلغ  30,000روبية إلى "جالرز
غولت لصندوق الحرب-دفع  5000من جيبه والبقية من أموال الحكومة.
الخميس  13مارس/آخار 1941 ،م
جاء الشيخ عبدالله بن محد ليخربين بأنه سيرتك املحمكة إىل
األبد ،يا له من شاب غيب إنه ومنذ فرتة مل يويل اهمتاما بعمل املحامك.

ا لقال ثاء  25مارس/آخار1941 ،م
يوم غد سيغادر غلوم (100110ا ،)٧10أمه البائسة العجوز أقنعته
بالذهاب إىل بالد فارس حيث حيمتل جتنيده يف اجليش هناك .لقد قىض
معنا قرابة  1 0سنوات  -وهو وقت طويل وأنا ال أحب التخيل عن خديم.

الخميس  24أبريل/نيسا1941 ،م
جاء الشيخ سملان لتجسيل أرضه الواسعة القريبة من باربار .

السبت  31مايو/أ يا رما لس السبت1941 ،م
مقاليت يف اجلريدة املحلية حول اإلجراءات الوقائية اجلوية
اكدت أن تسبب رعبا يف البالد ،جفأة أحس الناس حبمتية وقوع
جهوم وقيل بأن احلكومة أعلنت جهوما فاستعد الكثري من الناس
ملغادرة املنامة باجتاه الساحل.

األدبعاء  11يونيو/حذيداق 1941 ،م
جاء الشيخ عبدالله بن محد ثانية خبصوص بيته ،فهو يريد إما
أن يشرتيه مسوه منه أو أن تشرتيه احلكومة  -بسعر باهظ -
احمتاال .قيل بأنه يرغب يف العودة إىل املحمكة لو اشرتيناه منه ،هذا
ما اعتربه أنا ابزتازا.
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الجمعة  27يونيو/سحزيران1941 ،م
رأيت عيل مريزا يف الصباح وكذلك عبدالله بن محد .هناك
بعد خروج عبدالله برز خسط عام
إثارة كبرية حول املحمكة
بشأن تعيني مسوه لدعيج هلذا املنصب بصفة دامئة .دعيج متلهف

بشدة لتثبيته هناك .خشصيا أفضل دعيج هلذا العمل.

األدبعاء  2يوليو/تموذ1941 ،م
بعد العشاء خرجت مع الرشطة إذ مجعوا لك الفرس الذين
يظهر بأهنم أتوا بال جوازات  .with t pants 1معلوا حىت
الساعة  2بعد الظهر ،أنا غادرت مبارشة بعد منتصف الليل .اكن
من بيهنم بعض الرجال اللطيفني وبعض آخر شباب يف غاية الوسامة،
أخالقهم أ لطف من ا لعرب ،وحىت ومه يف تلك ا لظروف.

االثنين  18سلس/آب1941 ،مع
قضية أهايل "جدحفص ،إهنم مشاكسون جدا واكنوا خيلقون
الكثري من املشالك فميا بيهنم واكن هلم مؤخرا اضطرابات
ومشاجرات .بدا اللك متساويا من حيث حتمل املسؤولية فأودعنا
الفريق باكمله مع مجيع الهشود الجسن ملدة  24ساعة ،لملناورة
بالقرب من الطريق الرئييس الذي يشاهدون فيه ،جمموعهم .27
هكذا بإماكن نا التدقيقيف هذه املشاجرات الدامئة.

الجمعة  19حيسمبر/كانون األول1941 ،م
هناك الكثريمن االمشئزاز حول ما إذا ينبيغ عىل الشيوخ دفع
رسوم اجلرس ،الشيوخ الشباب وحممد متعصبون جدا حيال املوضوع.

) الكلمة الواردة هنا هي  pantsوهي تعني مالبس داخلية أو سراويل ولكن
 ومن باب المعقولية في سياق الكالم -أخذناها كخطأ يقصد بهبلكريف ( 00٤5أي جوازات اختصارا).

القالثاء 23حيمسرباكنوى الول1941 ،م

وأنا أمعل يف احلديقة وصل الشيخ عبدالله بن محد ،بدا شاذا
جدا حيث اكن يرتدي طبقات وطبقات من املالبس رمغ ديفء اجلو

هذا اليوم ،وأخربين بأنه ذاهب إىل اهلند ،وهو غاضب الضطراره
الرتاجع وجعل أخاه العزيز دعيج يستأنف معل املحامك .يؤسفين،
ولكن أداء عبدالله يف املحامك أفضل ودعيج هو أيم يف نظري

لكين لست متعاطفا حيث أن عبدالله غادر املحامك مكتئبا واآلن
ال ميكنه العودة ثانية .الشباب لكمه ال يفكرون بيشء سوى الراتب
-

ولواكن العمل تطوعيا ملافكر فيه أحدمه.

السحح  4يناير/كا نوق الثاني1942 ،م
االنتخابات البلدية .عدم اكرتاث تام ،فقد صوت  400من بني
 2000خشص .إنه يوم بارد جدا وقد يكون هذا سببا لبقاء العديد
يف البيت.

الخميس  15يناير/كانو القاني1942 ،م
جاء الشيخ دعيج حول قضية رسقة يف بيت الشيخ مبارك الذي

هو غاضب بسبب حتويل القضية إىل املحمكة الصغرى.

االثني  19يفا يد/كا نه الثاني1942 ،م
ذهبت مبكرا إىل املحمكة ،عقار الشيخ جامس وقضية ضد صياد

المسك من سرتة الذهيامج الرشطة اخلاصة بالقرب من خلزانات.

االثنين  26يناير/كانوق الثاني1942 ،م
عراك يف املدينة بني مواكب هشر حمرم ،يا هلا من إثارة عظمية.
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القال ثاء  27يناير/كا نو ن التاني1942 ،م
ذهبت إىل املآمت بعد العشاء ،لك يشء هادئ جدًا ،الفرس و بن
رجب يقولون بأهنم ال يرغبون يف اخلروج يوم العارش (عاشوراء) واكنوا
عبوسني بوضوح .أمحد بن سلوم الذي مل خيرج عادة قال بأنه سيخرج.

األربعاء  28يناير/كا نون الثاني 1942 ،م
بضعة مواكب ضعيفة إىل حد ما ،ال سيوف ،معزو السالسل يف

احلقيقة اكن ينقصه احلماس .اللك اكن مهذبا جدا

األسحح  1فبر! ير/شباط 1942 ،م
قضيت أغلب الصباحيف املحمكة اسمتع إىل قضية حمرم ،أعداد
من الهشود ولكن القليل من األدلة املؤكدة ضد الذين اعتقلنامه.

ا لقال ثاء  3فبراير/شباط1942 ،م
أهنيت قضية حمرم وحمكت عىل الناس -

أعطيت أحاكما

خفيفة جدا وأعفينا عن عدد مهنم لغياب األدلة الاكفية.

األد بعاء  4فبرا يد اشباط 1942 ،م
جاء الشيخ عبدالله و الشيخ سملان ،اكن قد أرسلهام مسوه

الذي طلب منه بعض البحارنة إطالق رساح مساجني حمرم -
شعرت بانزعاج شديد من هذا األمر.

1لسبت  7فبرا ير/شباط1942 ،م
ناقشت قضية اثنني من سجناء البحارنة ،بديا يف موقف متشدد

واستنكرا سهولة العقوبة .مشاعركثرية كانت مرتاكمة.
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الجمعة  20فبىا ير/شباط1942 ،م
تلقيت رسالة بأن مسوه قد مات يف الرميثة )..( .خرجت لرؤية

الشيخ سملان حول األمر ،وجدت البعض من إخوته وآخرين يف
املجلس ،أخذين إىل غرفة أخرى وسملت أنا الوثيقة ،اكن لنا
لكاماطويال ،اكن فرحا  -بوضوح-

أنميتلكهايف ده ،طلب

مين البقاء معه واكن لطيفا ميع ولكن مهسبا نوعا ما بشأن
الواجبات املستقبلية .اخل ،قلت له كيف يأيت عبد الله يف البداية

ويقول بأنه سيدمعه ويف الرميثة يقول له حممد و عبدالله بأنه هيلع

النجاح و بعد ذلك توافق العائلة -

غري معرتضني هيلع .مع تلك

الظروف ال يبدو بأن أي أحد اكن سيكون هكذا.

الخميس  12مارمر/آخار 1942 ،م
جاء الشيخ عبدالله وأخربين بأن ي .ك .التىق به واكن ممتلائ

باللكام ضدي ،قال بأتيت كنت أثري الحمرق ضد خليفة .إنه رجل
جعوزمؤذجيدا.

الجمعة  8مايو/أ يا ر1942 ،م
اعرتضنا وحسبنا سفينة فارسية اشتهبنا يف كوهنا مليئة بأناس

حياولون الدخول بدون جوازات سفر.

التال ثاء  9يونيو/حزيراق1942 ،م
وصل البحارنة الشيعة يشكون العرب السنة لعدم مشاركهتم

فيأمعاالإلغاثة.
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الخميس 11يوفيو/سحنيران1942 ،م
جاء مسوه ليتحدث عن احلادث الذي أقدم فيه الشيخ أمحد بن
حامد عىل قتل حفيد سملان بن مطر بإيقاعه من سيارته.

ال اثنيو  15يونيو/حزيراو1942 ،م
ناقش الشيخ عبدالله اخلالف الشييع -السين عىل مساعدة الفقراء.

الخميس  18يونيواحزيواال1942 ،م
جاء الشيعة البحارنة ملدة طويلة وناقشوا

أمعال اإلغاثة

وكذلك مسألة الزتويد باحلجارة.

األسحح  19يوليو/تموذ1942 ،م
نزاعات يف دائرة القارصين بني السنة والشيعة -

إهنم اآلن يف

وقت يسء للغاية وخيتلفون حول لك يشء.

الثنين  3أغسطس/آب1942 ،م
القلعة ،الكثريمن الرجال يريدون ترك الرشطة وهذا أمر مقلق
إىل حدي ما ،يقولون بأن بإماكهنم كسف مال أكرثيف ماكن آخر

يف أمعال احلجارة أو طوامق السفن اخل .رأيت البعض مهنم.

الثالثاء  4أغلسطس/آب1942 ،م:
بعض املشالك الداخلية يف الرشطة ،عدد من الرجال تقدموا

بطلب اإلعفاء لقراري غريالذيك بترسحي رجلني .رأيت بعضهم يف
القلعة .املكتب.
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السقبت  8أغسطلسر/آب1942 ،م
التقيت بعدة رجال اكنوا قد تقدموا بطلب اإلعفاءمن اخلدمة
فأخربهتم بقرار رفيض لطلهبم  -أصبحوا مستاءين جدا من قراري.
من جممل التحقيقات أعتقد بأن جزء املشلكة هو أهنم يكرهون
الشيخ خالد خ الذي عادة اليسمتع إلهيم بأية مناسبة.

الخميس  20أغسطس/آب1942 ،م
تناولت العشاء يف واكلة املعمتدية لىك ألتىق باخلطوط
الربيطانية اجلوية ما وراء البحار ( )٨00و روسلة الذي جلست جبانبه
يف العشاء ،اكنوا قد التقوا للتو ب "ونستون واكنت لدهيم رغبة كبرية
يف زيارة موسكو .ناقشت تجسيل الرجال للعمل أو احلراسة يف بالد
فارس .قلت بأئين أعتقد بإماكنية حصولنا عىل حنو مائتني مهنم هنا
 -ظننت بأن السياسيني اكنوا قد أخربومه شيائ آخرا.

األسحح  23أغلسطس/آب 1942 ،م
التقيت وفدا شيعيا بشأن الجشار الدائر حول العمل اخليري،

يبدوبأهنم موجوعون جدا من األمر.

االثنين  24أغلسطس/آب1942 ،م
يف املحمكة أغلب الصباح ،قضية مشوقة جدا حول شييع هيين
املذهب السين بسب معر .إذا اكن علينا معاقبة رجل هلذا فعلينا
أيضا معاقبة املائت ملسرية هشر صفر أيضا.

القال ثاء  25أغلسطم/آ ب1942 ،م
رأيت احلاج أمحد حيث أخربين بأن مشاعر البحارنة ضد آل
خليفة قد بلغت ذروهتا.
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الثالثاء  29سبقمبراأيلول 1942 ،م
جاء جرببن مسمل واثنان من البارزينيف احلد جلمع املال للفقراء هناك.

الجمعة  11حيسمبر/كانوق األول 1942 ،م
مسوه يريد إطالق رساح حفيد "مطر ( )Muttarحيث أن الشيخ
أمحد دهس بسيارته وقتل أحد أفراد العائلة يف الصيف ومل يفعلوا
شيائ بشأنه.

الثالثاء  2فبراير/شباط 1943 ،م
منصور ( )Aragthالعريض [أتصور بأنه منصور العريض
وآخرون ،أخريا حول توزيع المتور عىل الفقراء .الشيعة مزنجعون جدا
بشأن احلصص لسبب ما ،وجلنهتم ترفض التدخل يف معلية التوزيع.
إىل "كرزاكن عرصا آلخر انتخابات البالد التيسارت سريا حسنا
جدا .حرض الكثريجدا من املسنني وجلسنا حننيف جملس نظيف.

األدبعاء  3فبراير/شباط1943 ،م
جاء الشيخ عبدالله ،وناقشين يف موضوع إرسال أبناء الشيخ
حممد إىل بريوت -

عىل نفقة احلكومة .الشيخ عبدالله قال بأنه

خشصيا يعتقد أن إرسال األوالد إىل اخلارج معل خاطئ حيث أهنم
سيكونون طعمة لعادات سيئة  -وذكر أ بناءه الذين يرشبون مجيعا.

السبت  6فبراير/شباط1943 ،م
مسوه بىق من حوايل  9:30حىت الواحدة تقريبا ،الشيخ عبدالله
استخدم اجلرس عذرا ملغادرته مبكرا .ناقشنا أمورا خمتلفة ،لقد
وقع امليزانية بدون مشالك سوى تعليقه عىل التقدير املخنفض
لعائدات اجلمارك .ناقشنا إغاثة الفقراء فوافق برتدد عىل منح الشيعة
 1000أخرى.
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األسحح  7فبراير/شباط 1943 ،م
عندما رجعت التقيت خمتلف الناس .الفضيحة يه حول سعر

المتور بادعاء أن الفقراء يف تزايد ،أغلب الفقراء احلقيقيني مل
حيصلوا عىل يشء يف حني أن التجار والناس  -الذين يتلقون

املرتبات-

مت الدفع هلم بخساء.

األحح  28فبر! ير/شباط1943 ،م
الاكتب السابق ملرصف خضوري الذي تلىق مين رفضا لبيع
أرض عىل الطريق اجلديد للبحر.

األربعاء  10مارس/آخار1943 ،م
إنه ألمر حمزن للغاية ،فهناك حشود من شديدي الفقر
يتسكعون هنا طلبا لأللك ،األحوال تتحول إىل سيئة جدا ،اجلرامئ
يف ازدياد وخباصة يف صفوف الصبيان ،وهناك ارتفاع يف البطالة.

وهبذا القدر من الصعود اهلائل يف غالء املعيشة يترضر الفقراء عىل

حنويسء.

السبت  13مارس/آخاى1943 ،م
جاء مسوه والشيخ عبدالله وناقشنا أسعار القطن (- ) 121000
التجار يتحمكون يف األهسم بتداوهلا فميا بيهنم بأسعار خضمة يك
ال يمتكن الفقراء من رشاهئا إال يف السوق السوداء.

^لثالثاء  27أبريل/نيساو1943 ،م
مسوه كعادته ألىق خطابا مطوال حول لك الذي اكن يعمله
ملساعدة شعبه يف البحرين أثناء األزمة.
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القالثاء 25مايو1943،/م
جاء مسوه والشيخ عبدالله ،مناقشة طويلة حول صندوق
املحاربني ،مسوه غريمتحمس جدا لكنه وافقيف الهناية عىل إعطاء
 £4000لكنه يرفض الطلب من الناس بالتربع وأنا أوافقه لكيا.
ناقشت لك نقاط القضية ،اكنوا سيعملون األفضل لو اكن األمر
يتعلق باجلنود املجروحني ،أنا أخربهتم عن جلنة األمعال اخليرية
للحرب فاهمت االثنان كثريا وبدهيي أننا فكرنا بأن املستشفيات اخل
أكرث استحقاقا للدمع.

األحح  13يونيو/حذيدا1943 ،م
روى يل نارايان

قصة عن مسوه عندماأعىط مؤخرًارغيفا

من اخلبز لعدد من الناس الذين كتبوا إليه طلبا ملساعدة مالية وأنه
اآلن يطلقون هيلع امس شيخ األرغفة الصغرية .أتعاطف قليال مع
الكثريمن الناس الذين اكنوا يستجدون هذا الرجل العجوز ،إنه

ألمركبري.

الخميس  24يونيو/سحزير!^ 1943 ،م
الرشطة مل تصطف يف الطابور ألهنم اكنوا يف اخلارج ليلة
البارحة العتقال الفرس.

األسحح  14نوفمبر/تشريق الثاني 1943 ،م
اجمتاع جلان إغاثة الفقرا ،اكن سيائ جدا ،الشيعة اكلعادة
اختلفوا مع اآلخرين بأهنم أفقر الطبقات وأهنم األقل ماال واألكرث
فقرا .بعد ساعتني استطعنا الرتتيب خلطة استغاثة جديدة أمتىن أن
تكون أكرثسالسة من السنة املاضية.

) اكتب بلجريف اهلندي اجلنسية.
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االحت  20فبرا ير/شباط1944 ،م
ذهبت إىل حديقة البديع وأعطيت الكثريمن مالبس ل القدمية
من القلعة للفقراء املعدمني فبدوا مرسورين من هذه اخلرق اليت

أعطينا مه.

األأدبعاء  22مارس/آخاد1944 ،م
سلكت طريق امليناء  Meneلرؤية بستان األوقاف ،وهذه من
القضايا اليت بني أيدينا .داخل البستان مجيل جدا مع أجشار كثيفة
تغطهيا أوراق زاهية.

االفنين  3أبريل/نيساق1944 ،م
أخربين "هك بأنه سيمسح ل عيل ابن شيخ قطربامليجء إىل هنا

ألغراض طبية.

الثالثاء  4أبريل/نيسان1944 ،م
جاء مسوه خبالف العادة قبل الوقت بكثري ،اكنيت لديه رسالة

'هك خبصوص عيل ابن شيخ قطر .إنه اكن غاضبا حقا فأطلق عنان
نفسه ميقت "هك ويج يب ويعيد إثارة عىل لك ما حدث سابقا
مهنام .أنا والشيخ عبدالله قضينا ثالث ساعات نسمتع إىل شتامئ
عنيفة .كتب رسالة غاضبة مصاغة بشلك سيئ جدا إىل "هك .

السبت  8أبريل/نيساو1944 ،م
أجل "هك زيارة شيخ قطربسبب احتجاج مسوه العنيف ،وأرسل
رسالة بالطائرة إىل الدوحة.
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الخميس  20أبريل/نيساق1944 ،م
يف املكتب ،قضيت صباحا مشغوال أقابل أناس خمتلفني ،عرب.
متاعب كبرية حول املوظفني ،اللك يريد املغادرة للحصول عىل

مرتبات أعىل مما لدينا يف الوقت احلارض.

السبت  29أبريل/نيساو1944 ،م
ناقشت بعض قضايا األرايض للعم حممد ومسوه حتدث عن

العادات العائلية والزتامات الرجال بدمع العالقات العائلية .اكن
مثرياجدا.

القالثاء2مايو/أياد1944،م
زرت قلعة القطارة ،وهو عبارة عن مبىن صلب كبريعىل مقرية

من القلعة القدمية ،ستكون مشلكة صعبة يف حلها حيث أن آل
خليفة لن يتحملوا قرهبا مهنم وأي من "كيو ال يتحمل أيضا وإنين
واثق من أهنم سوف هيدموهنا.

الثالثاء9مايو/أياد1944،م
مسوه جدا ملئ باللكام حول عبد الله السلميان بن سعود وزير
املالية الذي اكن بائع صنادل يف سوق املنامة.

االثنين29مايو/أياد1944،م
يف املحمكة .صباح ممل وجلسة مطولة ،قضية هتريب وقضية
عبدعيل أ و قضية الدوي .يبدو بأن عيل ودعيج يكرهان إصدار
احلمك يف قضية الهتريب ،الحقا مسعت بأنه اكن أخ زوجته
(أوزوجأخته).
3ا) عبدعليبنرجب
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مايد/أيارمايس1944م.
(ذكر ملرات عدة مناقشة "قضية الزبارة )

الخميس  1يونيو/حذيران1944 ،م
اكن هنا الشيخ حممد ،يريد الذهاب جوا ليأخذ خليفة إىل
دمشق وذلك حىت يمتكن من إمكال الرتتيبات لرشاء حديقة مهد
الزعرت(.)Muhd Zatum

الخميس  15يونيو/حذيداو1944 ،م
استيقظت مبكرا لتويل قضية كإعدام ،الرجل "مهري من
طرف الساحل ،أدينيف حممتة واكلة املعمتدية

()Redncy

بقتل النوخذه ورسقة الحشن .حمكت هيلع دون أي تردد ،ومل يكن
لدي جتاهه أية شفقة إذ اكن ذلك قتال مع سبق اإلرصار والرجل هو
من المنط اليشء اهلابط.

االثنين  26يونيو/حز يران1944 ،م
جاء حسني حول رشاء قطعة طويلة من بستان البديع مبحاذاة
مزنله  -هو ضد عوجان (.)Aujan

التال ثاء  27يونيو/حذيران1944 ،م
مسوه معرتض بشدة حول األجانب الذين يكسبون الكثريمن
املال بيمنا الناس املحليون ليسوا كذلك.

) الوكالة هي ممثلية محلية للمعتمدية في كل إمارة أو مشيخة خليجية،
والمعتمدية هي المكتب اإلقليمي في الخليج الذي يتبع حكومة الهند البريطانية التي
كانت تابعة لوزارة الهند في لندن .إن المستشار لم يكن -رسميا -تابعا إلحدى هذه
المؤسسات وإنما كان مستشارا ماليا فحسب إال إنه فرض قوة شخصيته وأصبح
مستشارا وآمرا وناهيا في جميع مفاصل الدولة وحتى القضاء .وبعد استقالل الهند في
1947م انتقلت مسئوليات الوكالة والمعتمدية إلى وزارة الخارجية البريطانية.
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القال ثاء  27سبتمبر/أيلول1944 ،م
بعد الشاي ذهبت لرؤية الينبوع الذي في وسط البحر بالقرب من
طريق سترة القديم والذي تريد فاطمة الغتم (Qattam 1ه )12102
االستفادة منه.
األسحح  1أكقوبر/تشرين الول1944 ،م
افتتح إم مدارس البنات يف املنامة ومت إدخال  1 20بنتا جديدة،
إحداهن فقط لدهيا أب "عاطل فنظرن لكهن إلهيا ،حسب لكام
إم فإن الوضع اآلن أفضل بكثري من العام املايض .استمثرنا
 10( 10,000لك).

الثالفاء  3أكتوبر/تشدين األول1944 ،م
اتصل الشيخ حممدولكين مل ألتقية بسبب أن سنو اكن ميع،
مث نزلت ألجد مسوه وعبد الله وحممد قد جاءوا قادمني من "واكلة

املعمتدية" ( )Residencyحيث اكن قدأخرباهك" بأن ال مال لديه
لريسل أبناءه ثانية إىل بريت .هو ومسوه ختامصا حول املال ،وعبدالله
غادر املاكن مبكرا ،لكامها باردين بإفراط ،مسوه غاضب جدا
وأخربنا عن مسألة سملان وأنه سيعرف بأننا مل نناقش معه حول
القانون .عندما غادر حممد سملان اغتاظ غضبا شديدا حول معه.

الخميس  26أكتوبراتشديو األهل1944 ،م
القلعة ،وصلت متأخرا جداحيث اكن عيل أن أعاجل قضية
خاصة تتعلق برشيط فقد بندقية -
أول مرة -

منذ جمييئ هنا-

إهنا مسألة جادة جدا حيث أهنا

تفقد فهيا بندقية .استعملت العصا عىل

البعض من الرجال حىت توصلت إىل الرجلني اللذين اكنا موجودين يف

اخلارجيف تلك الليلة ،أعتقد بأن أحدمها أولكامها يتحمل املسؤولية.
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االثنيو  30أكتوبر/تشريق األول1944 ،م
يف املحمكة ،رصفت أغلب الصباح عىل قضية خالف حول
أراض تعود إىل عرشة أعوام اكن ينبيغ حلها منذ زمن بعيد.

االثنين  27نوفمبر/قشدين القاني1944 ،م
اختلفوا حول العيد فالعرب عيدمه هو يوم السبت ،وشيعة املدن
يوم األحد وشيعة القرى يوم االثنني  -ياله من غباء.

الخميس  4يناير/كانوق القاني 1945 ،م
نظرنا إىل خرائط األرض الىت اقرتحنا بناء ميدان السباق اجلديد
علهيا ،يبدو األمر مجيال عىل الورق ولكن البد من مسح ميداين لألرض.

االثنين  8يناير/كا نو ن القا نمي 1945 ،م
الكثريمن القضايا الصغرية وبعد ذلك قضية الذخرية الكبرية
 اكنت مثرية جدا ،عبدالكرمي هرع إلينا باألخبار بأن "جندستتازل عن املعرضن يف املخمكة لواكله املعمتدية ()Residency
وأعرتف بأهنم أخذوا الذخرية من راشد خفرو .أمرنا جبلهبم بسيارة
واثنان من الثالثة جعال يقاومان متاما ،أما الثالث فاكن بدويا ذو
مظهر خسيس جدا وأجزم بأن بإماكنه قتل أي خشص برمشة عني،
أنكر جزءا من القصة ،إىل هنا يكىف فقد حمكنا عىل خفرو ب 6
سنوات أشغال شاقة مع غرامة مالية قدرها  10,000روبية ،إنه
حمك متصلب ولكهنم يستحقون حقا.

) الضابط عبدالكرمي سملان ،أحد أراكن ضبط األمن يف البحرين آنذاك
) الوكالة هى ممثلية محلية للمعتمدية في كل إمارة أو مشيخة خليجية،
والمعتمدية هي المكتب اإلقليمي في الخليج الذي يتبع حكومة الهند البريطانية التي
كانت تابعة لوزارة الهند في لندن .إن المستشار لم يكن -رسميا -تابعا إلحدى هذه
المؤسسات وإنما كان مستشارا ماليا.. ..فحسب إال إنه فرض قوة شخصيته وأصبح
مستشارا وآمرا وناهيا في جميع مفاصل الدولة وحتى القضاء .وبعد استقالل الهند في
1947م انتقلت مسئوليات الوكالة والمعتمدية إلى وزارة الخارجية البريطانية.
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القالثاء 9يناير/كانوق القاني 1945 ،م
من الواحض أن بعض أفراد عائلة خفرو يرتصدون إتش و آي حول

قضية الذخرية .بعد الغداء جاء يوسف خفرو لرؤييت وطلب مين أن
أنصحه بطريقة إلطالق رساح قريهبا أرشت له بأنين كقاض أصدر
احلمك ال ميكن أن أسىع اآلن ألن أخيل رساح الرجل .أخربين بأنه ال

يربئ الرجل من هتمته أو احلمك الصادر حبقه ولكن العائلة لكها
تطلب منه بإحلاح ولذلك جاء لرياين  -أشار مضنا إىل إماكنية ترشية
الشيخني م وعبداللهولكنسوف لن يكون ذلك شيائلطيفا.

القال ثاء  16يناير/كانون القاني1945 ،م
جاء السيد سعيد وحمسن جعفر ،األخريواكملعتاد بغيض جدا وممتلئ
بالشاكوى جدًا قائال بأن احلكومة مل توظف الشيعة وهذا لكام

خسيف ،كذلك حتدث عن مطالبات عدة ملختلف أرايض األوقاف.

الجمعة  2فبراير/شباط1945 ،م
جاء عبدالله بن جرب ( )ABJوحتدث ىل عن فضيحة ،أمحد
بن عيل الذي باع بيته عىل يوسف بن حممود ،دفع املشرتي 20,000
إيل الشيخ عبدالله لمترير معلية البيع ب  5000إىل سيد هامش
و 15000إىل املسكني أمحد بنعيل.
الفنين  5فبراير/شباط1945 ،م
انهتيت من قضية احلد وحمكت عىل رجل باحليازة وليس
الهتريب .ختيل فقد اكن هناك بعض االحتيال ألن عيل بن أمحد
اكن مييل لصاحله.

) قد يعنى بلكريف هنا عبدالله بن جبر
)الذيعرفته من هذه الفضيحة هيان البائع باع ب  20,000ولكنهاستلم
 ،15,000وهناك احتياللمبلغ 5000

111

التال ثاء  6فبدايداشباط1945 ،م
جاء مسوه ،اكن مرسور جدا من شيخ قطر لحسب حراسه.
وقرر أن يمسح للناس بالذهاب هناك ولكين خشصيا ال أعتقد بأن
أحدا سريغب يف الذهاب .إنه يمتسك بإدعائه بالزبارة و لكن يعترب
يا هلا من رمحة
ذلك رشفا  -يف الوقت احلارض -فهو راض
عظمية لللك.

ألثالثاء  13فبدايباشباط 1945 ،م
مسوه والشيخ عبدالله ناقشا الزبارة ولكن عىل حنو مقيد
وحادث السيارة و قضية األسلحة اليت تورط فهيا أحد سواق الشيخ
عبدالله .إنه معل أخرق ،مث خرجنا أنا ومسوه والشيخ عبدالله يف
سيارة صغرية وتفحصنا ختطيط الشارع وكيفية توسيعه ،مسوه
وقف ضد نقل مساجد الشيعة ألهنا ستثري جضة كبرية .استغربت
لألمرحيث أنه ال يكن أي تعاطف صادق مع الشيعة.

اللسبت  17فبراير/شباط1945 ،م
حبضور الشيخ حممد ناقشوا موضوع املدرس الفاريس من
الطائفة الهبائية الذي قيل بأنه يقوم بعمل تبشريي .الكثريمن اهلرج
واملرج حول املوضوع ،الشيخ حممد متحمس وصاخب جدا.

السبت  24فبر!ير/شباط1945 ،م
قابلت ويلكن خبصوص املدرس الهباىئ الذى تقرربشأنه اآلن
أن يرحل.

األسحح  1مادس/آخار1945 ،م
جاء ،الشيغ م لكيف لمل ؤره) يطلب منا إذنا بتصديرنشاي.

قيل بأن أبنه عيت كسب  251من ًاهتريب  ،فقد يتاعد أتاه;
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األسحح  25ما^س/آخاد1945 ،م
تدفق متواصل من الناس لرؤييت ،الدكتورة دويغ ()Doeg
تريد نصيحة حول عقد لؤلؤ
"باركر" حول أرض للقوات
"بابكو ملوقف السيارات،
اخلطوط اجلوية الربيطانية
"هيوتسن" (،)Hewettson

حصلت هيلع  -باألحص -بلخبطة،
اجلوية امللكية ( ،)RAFو"بل ،و
أعطيهتم موقعا يتداخل مع اكبل
عربالبحار ( ،)80٨0مث العقيد

^أربعاء 28مارس/آخار 1945م
صباح مزدمح ،جاء أناس خمتلفون ،سيد سعيد و م اجلزر
حول قضية أرض بني األوقاف والقصييب.

السبت  31ما رس/آخ ار 1945 ،م
جاء مسوه ومل يأت الشيخ عبدالله ،مسوه راجع حساباته

فاكتشف بأن الشيخ عبدالله نال خالل العام الواحد 143,000
والشيخ حممد  ،126,0000إذن فللكهيام دخل جيد جدا يفوق
 10,000جنيه إسرتلينييف السنة!

األسحح  1أبريل/نيلسان 1945 ،م
حديث مطول مع م كعيب ( )Khabiحول ملكية األجانب
لألرايض ،مسوه يريد منع أتباعه من البيع عىل األجانب.

االثنيو  2أبريل/نيساق 1945 ،م
مث يف مركز الرشطة حيث مسعت الكثري عن معليات الهتريب
من قبل أفراد عائلة آل خليفة.

القالثاء 10أبريل/نيكسا1945 ،م
رأيت ثورننت و"بنفولد حولقطعة أرض للبدالة جلديدة.

113

األسحح  15أبريل/نيلساو1945 ،م
وصل الشيخ عبدالله ليسمتع إىل قضايا االستئناف ،تعامل مع
بعضها ،واحدة مهنا عن وكيل والدته الذي  -وبشلك قانوين
جدا -أخذ بيتخشصكدين.

التال ثاء  17أبريل/نيساق1945 ،م
جاء مسوه ،وأخريا حل قضية سياده ( )Siadaالقدمية عن
احلدائقيف "عراد ،كنت ممتتا جدا لرؤية هنايهتا،

السبت  21أبريل/نيساو1945 ،م
جاء الشيخان ،أوالً الشيخ عبدالله مع شكوى مطولة حول راشد

(ابنه الذي سكر ورضب قصابا) .طلب أن نرسله إىل حوار فوافق
مسوه )..( .قال الشيخ خليفة بأن يف قضية راشد هناك الكثري مما
يندى له اجلبني ،فيف الواقع أن األب واالبن يالحقان نفس املرأ.

االثنيو  23أبريالني^ساق 1945 ،م
الشيخ راشد كتب إىل دعيج هيدده باخلروج إىل قطر -
دعه يذهب  -إهنا فرصة للتخلص منه إال أهنم ال يروهنا هكذا.

قلت

الثالثاء  24أبديل/نيلساو 1945 ،م
جاء مسوه والشيخ عبدالله وكذلك الشيخ حممد ،ولكهنم مل
يبقوا طويال حيث أهنم اكنوا ذاهبني لزيارة مدرسة القضاة الدينية،
شأن مضحك ،فهويف الغالب وسيلة إلعطاء وظائف مدفوعة األجر
لبعض العاجزين جدا عن التعلمي ،أحدمه هو ابن أحد القضاة .تبدو
الصعوبة يف إجياد طالب من أية فئة معرية مناسبة .الشيوخ ناقشوا

األمر ملدة طويلة ،والشيخ حممد هو األكرث معقولية حول هذه املسألة.
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األربعاء 2ما يه/أ ياد1945 ،
وضعت مسودة خطة لمنط جديد من االنتخابات البلدية يف
احلد  ،كونه منطا جديدا فإنه بإماكن نا تطبيقه يف مناطق أخرى
وأعتقد بأنه سيمت تبنيه يف املدن األخرى.

الخميس  10مايو/أار1945 ،
بعد

ذلك

ذهبنا

أنا

ومسوه

إىل

واكلة

املعمتدي ة

( )Residencyحلديث عن "الزبارة" وقد جرى بشلك جيد جدا،
مسوه أخذ يكرر لكامه بإرصار ،اآلن لديه لكيشة جديدة:
"لك ما أريده هو شيائن ،مسعيت وحقوق شعيب البد وأنه قدم
انتباهته هذه عىل األقل لدزينة من املرات.

القال ثاء 22مايو/أيار1945،م
اكن هناك لكاما متواصال بني مسوه واألمعام ودعيج حول
مشاجرة آخري يف حفل زواج باحلد حيث  -اكلعادة-

رغب أب

من قبيلة السادة تزوجي ابنته من خارج القبيلة واآلخرون معرتضون،
يتكرر حدوث هذا اليشء بشلك ثابت ويسبب مشالك دامئا ،وهو

جائز رشعا بيمنا حمرم عشائريا ومسوه يف مثل هذه احلاالت يدمع

العادات العشائرية ودعيج الذي هو جمرد مأمور يف املحمكة اليت

وصلت إلهيا القضية ،فأي االجتاهني جيب أن يتبع.

) الوكالة هي ممثلية محلية للمعتمدية في كل إمارة أو مشيخة خليجية،
والمعتمدية هي المكتب اإلقليمي في الخليج الذي يتبع حكومة الهند البريطانية التي
كانت تابعة لوزارة الهند في لندن .إن المستشار لم يكن -رسميا -تابعا إلحدى هذه
المؤسسات وإنما كان مستشارا ماليا فحسب إال إنه فرض قوة شخصيته وأصبح
مستشارا وآمرا وناهيا في جميع مفاصل الدولة وحتى القضاء .وبعد استقالل الهند في
1947م انتقلت مسئوليات الوكالة والمعتمدية إلى وزارة الخارجية البريطانية.
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ال ثنين  28مايو /أيار 1945 ،م
رأيت الشيخ عبد اللطيف الذي يتسول قطعة أرض من مسوه فال
يأخذ ما أعطوه بل يطالب باملزيد ويف موقع أفضل  -إنه مثايل ،فهو
رجل صغري مغرور ومتعب وحقا جاهل جدا.

الخميس28يونيو/حذيدان 1945 ،م
رجال البديع ما زالوا يف حالة إرضاب ومسعت بعد ذلك بأن لك
رجال القوارب التابعة ل جري ماكس قد أرضيوا .يعرف الرجال
بعدم وجود معال آخرين فيصنعوا ما يشاءون.

القالثاء3يوليو/تمون1945 ،م
التقيت ( )KRخبصوص السيارات والمحل ،هو وسيد حممود
اكنا يف غاية الصخب واحلماس -

البحارنة ال يفقدون السيطرة

عىل أنفهسم أبدا.

األدبعاء  18يوليو/تمو ز1945 ،م
ذهبت لرؤية حديقة حسن مديفع قرب اجلفريفهوينقصه املاء
ويريدنا أن نمسح له حبفر برئ .إنه رجل صغري لطيف ،أنيق ومسين

ولطيف ،ولكنه ياكد انيبيك هذا اليوم حلديقته املحترضة.

األدبعاء  8أغسطس/آب1945 ،م

سيد سعيد(لل^ )5. 5ومحسن حول قطعة أرض.
األربعاء  13فبراير/شباط1946 ،م

باع الشيخ عيىس املنطقة املسقفة من اجلمارك ب ،2,000
واشرتاها ب 1 8,000
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الحح  17فبراير/شباط1946 ،م
مع دعيج حول قضية ضبط بعض أفراد آل خليفة الرفاع ومه
يعملون يف الهتريب ،مسوه غاضب بشدة من املوضوع.

االسحح  24فبرا ير/شباط 1946 ،م
اجمتاع أحصاب األمالك للعمل عىل تنقيح نظام اإلجيارات ،دام
حوايل ساعتني وبعد لكام مطول حصلنا عىل بعض األجوبة لألسئلة
اليت وجهناها هلم.

الجمعة  1مارس/آخار1946 ،م
يف جدة طوال الهنار  -قضيت وقتا طويال يف الجسن
وأشبعت اثنني من الجسناء رضبا  -أحدمها سبب لنا مشالك يف
السابق وحاول حتريض البقية يك ال يعملوا.

الخميس  14ماىس/آخار1946 ،م
مسوه خطب فينا حول املبلغ الذي قام هو برصفه عىل اخلدمات
احلكومية وأيضا حول وضع الطعام حىت انهتى إىل قوله بأنه إذا جاع
شعبه فعىل من يقع اللوم سوى احلكومة الربيطانية ،اكن لكاما
مبارشا جدا .وبدا "يج يب مزنجعا أكرث فأكرث ومسوه ماض يف
اخلطاب )٠( .التقيت زمعاء الشيعة حول عقار احلاج حممد النوخدة وهو
جعوز حبراين  iمرناس رمان ترك قرابة  5لك (إي.)500000

االثنين  18مارس/آذاد 1946 ،م
الضابط العراىق (علوان) رضب سائق سيارة أجرة ،قضية
مزجعة للغاية وما تقوم به الرشطة أمريسء.

) سجن جزيرة جده البحرينية

السبت  23مارس/آخار1946 ،م
مسوه اعرتض عىل تفاصيل امليزانية املعطاة للبلدية وذلك بسبب
أن الناس قد عرفوا باملبلغ الذي حيصل هيلع من ملكية النفط.

القال ثاء  26مارلس/آخ!ر 1946 ،م
وصل الشيخ حممد من مرص  -ورمغ عمله بعودته مع وقت
استالمه حصته من النفط إال أنه حسهبا مسبقا.

األدبعاء  17أبريل/نيلساق1946 ،م
رأيت السيد سعيد و التاجر ( ),Jajarحول عقار حممد الناخذا،
الرجل البحريىن العجوز الذى يعيش بالقرب من حمطة الطاقة والذى
بدا فقريا جدآ وقد ترك " 5لك" ( )500000وحيث أن مديره
سيتعاىط مع إرث ديين كبري مما يعين بأن الشيخ عبدالله سيعيش
نعميا أبديا.

السبت  20أبريل/نيسان1946 ،م
ناقش مسوه إجياراته تناسبا مع قيود اإلجيارات اجلديدة .يفكر
بأهنا سيئة جدا لملستأجرين.

األسحح  21أبريل/نيلساو1946 ،م
عيل أبل حول تعويض األرايض.

السبت  4مايو/اً يار1946 ،م
مسوه يصبح متعبا جدًا حول أمورخمتلفة ذات صلة بقطر ،إنه ال

يبيع األرايض عىل يب يس إل ( )PCLوحياول إيقاف رشاهئم من
أي خشص آخر.

) أحد أركان ضبط األمنفي البحرين آنذاك

األسحح  12مايو/أ يار 1946 ،م
صعوبة بالغة يف احلصول عىل أي من الشيعة للرتحش لالنتخابات
البلدية.

الوبعاء  15مايو^أياد 1946 ،م
جاء راشد بن عبد الله وهو يف حالة سكر وقام ميثل مهشدا
وينجش ويقول بأنه سيرتك البحرين ألن أباه أراد تزوجيه من فتاة ملجرد
رسور األب وأكرث بكثري .طردته حبزم من مكتيب.

القالثاء21مايو/أيار1946،م
االنتخابات البلدية أمس واليوم ،بدأنا نظاما جديدا بدوائر
انتخابية وأماكن للتصويت يف لك الدوائر ال  7من املدينة.

السبت  8يونيو/سحنيران1946 ،م
جاء مسوه مبكرا جدا ومبزاج سيئ يعود سببه يف الغالب إىل
بعض الشؤون العائلية .بىق لوقت طويل جدا ومكفوض دعا ملناقشة
قانون اإلجيارات الذي اعرتضوا هيلع كثريا .مررنا هيلع قمسا بقسم.

الربعاء  26يونيو/حزيراق1946 ،م
رأيت يف سوق األربعاء رجال  -عىل ما يبدو -يبيع باملزاد
طفال صغريا حمموال عىل أكتافه ،وقد وصل إىل  .4000مسعت
بعد ذلك بأنه من العرف املحىل السائد فعل ذلك لصد عيون
احلاسدين عندما يكون الطفل مريضا ،أو لو اكن األطفال ميوتون
فينجو واحد مهنم فقط.
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الخميس  1 1يوليو/تمو ز1946 ،م
ذهب "ماكس إىل جزيرته آخذا معه خالد الذي رفض عرضه له
بإدارهتا .جاء حايج أمحد ،ولكام  -اكملعتاد -عن املؤامرات
اخل وبعد ذلك عبدالله بن جرب ( )ABJلرؤية ماكس ،قال بأئه
نيابة عن ماكس.
سيعتين ب أم الصبان

!لثالثاء  23يوليو/تموز 1946 ،م
بعد الظهر ذهبت مع ديك سنو وحممد خليل لرؤية أرض مضن
ملكية القصييب ( )Rozaibiواليت سنأخذها لتحويلها إىل حديقة.

السبت  3أغسطلس/آب1946 ،م
انزجعت منذ الصباح من صيب زجنباري أتاين زامعا بأن
النوخذة (ربان السفينة) يريد بيعه كعبد ،إنه يتلكم العربية
بصعوبة بالغة.

الربعاء  21أغلمطس/آب 1946 ،م
سيد سعيد و التاجر جاءا لرؤيىت وحتدثا عن سوابق أفعال آل
خليفة ،قصة الرجل ذو اخلامت الذي مت قطع إصبعه و السيد قال عن
الطفل الذي فقد لك مرياثه.

األدبعاء  1 1سبتمبد/أيلول 1946 ،م
نسيب مسوه يشتيك بأن الشيخ عبدالله عيىس اكن يزوج أحد
خدامه البنة حممد بن خالد غري ا لرشعية بدون موافقته ،يف احلقيقة
مكا ىه طريقة عبدالله ،فإنه سيأخذها بنفسه.

)22
 )23احدىجزرالبحرين

لعل بلكريف يقصد هنا عبدالله بن جبر
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األدبعاء  18سبتمبر/أيلول1946 ،م
حرض أمحد بن محد حول قضية رفعها مستأجروه هيلع ،اذ أن
مجيع ماليك الداككني واملاكتب  -غري املتضمنني يف قانون تقييد
ا إلجيارات -يرفعون إجيارا هتم وعىل ما يبدو جيعلون ا لناس تدفعها.

السبت  21سبتمبر/أيلول 1946 ،م
مسوه مل يأت ،إنه خارج إىل إحدى حدائقه بالقرب من الزالق ،
أحببت الذهاب إىل هنالك لتفادى نشوب جشار عائىل ،واللقيط ابن
األخ املتوىف لزوجته و الذي يمت تزوجيه من أحد خدام الشيخ عبد الله.

التالثاء24سبتمبد/أيلول 1946 ،م
جاء مسوه والشيخ عبدالله اكملعتاد ،وبىق لوقت طوبل جدا ويف الهناية
حيمنا اكن هيم باخلروج بدأ اللكام حول الزبارة وتلكم الشيخ عبدالله
عن البنت اليت سيزتوجها خادمها وقال بأهئا مل تكن أفضل مما اكن
ينبيغ أن تكون .عىل ما يبدو إنه خالف عائيل حقييق.

االثنين  30سبتمبر/أيلول1946 ،م
الشيخة العجوز فامطة الغمت (12100ا)902ترتدد كثريا عىل
مكتيب حول شؤون األرض واملاء مع بابكو.

الثالثاء  1أكقوبر/تشديى األول1946 ،م
جاء مسوه مبكرا خبالف عادته وبدا متفائال جدا من حديثه مع
"يه  ،جاء "يه و غالوي إىل القرصيف العارشة ومل أعد إىل
املكتب اال  .12:30مسوه اكن معقوال جدا  -أنا متأكد بأن
"يه قد فاته مقدار كبري ،كنت أرى بأنه مل يتابع مطلقا ،أنا و
غالوي كنا مسمتعني فقط تقريبا .حسمبا قال "يه فإنه قد أخرب
مسوه أنه لن يعيط جوابا .إنه مل يفاجئين بدبلوماسيته الكبرية .مسوه
سأله ما إذا اكن موافقا عىل اجلدال مع قطر وعىل رسالة "هك أو
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إذا اكن يرغب أن يقول بأن األمر قد فشل  -مسوه اكن يناقش
عىل أمكل وجه بيمنا اكد "ىه يقرتب أكرث فأكرث إىل أسباب
السكتة الدماغية .يف احلقيقة أن مسوه اكن غاضبا جدا من األمر
وظل طويال هكذا بعد ذلك وهو يكرر نفس األشياء املرة جدا ،
لكن ىه احلقيقية متاما عن الربيطانيني.

القالثاء  15أكتوبر/قشريو األول1946 ،م
جاء الشيوخ وحتادثا مع أربعة عرب بارزين حول قسم األوقاف
السنية ،مسوه عا جل املسألة عىل حنو جيد جدا وحصل مهنم عىل رد جيد،
اتفقوا عىل رضورة وجود جلنة وقالوا بأهنم أخربوا الشيخ أي إل مرات
عديدة بأن هيلع القيام بذلك ولكن الناس يعرفون حقيقة ما حيصل حول
األوقاف اخل ومه دمعوا وجهات نظر مسوه بقوة حول املسألة.

اللسبت  26أكتو بر/تشريو األول 1946 ،م
جاء مسوه والشيخ إتش  ،مل يكن لدهيما ا لكثري لقوله ولكن
اكملعتاد ناقشنا الزبارة  -من منظار خمتلف إىل حد ما -حول
تلك الزمرة من العائلة الىت تعادى عبد الله والىت تعيش تقريبا
باستقاللية يف الوهرة .

االثنيف  1 1نوفمبد/تشرين الثاني 1946 ،م
أودعت مخسة رجال الجسن ،هشرا واحدا للك مهنم مع
غرامة ،وذلك لبيعهم السلع بأعىل من سعر الرقابة ،نادرا ما وجدت
ا لناس خائفني هكذ ا ،أمتىن أن يكون لذ لك ا ألثر ا جليد.

االفنين  9ديسمبر/كانوق األول1946 ،م
املحمكة ،قضايا قليلة جدا ،فبحسب قول دعيج وأمحد الناس
منشغلون جدا مبحرم حبيث ليس لدهيم الوقت الاكيف للدخول يف

المشاكل.
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الفل ثاء  10حديلسمبر/كانوو األول1946 ،م
مسوه مزنجع جدا من بعض الشيوخ الشباب الذين يعاندون

ويقولون بأهنم لن جيلسوا مع بعضهم البعض يف املحامك.

األدبعاء  29يناير/كانوو الثاني1947 ،م
اكن لدي لكاما مطوال مع خليفة حول الزيارة  -فقد انتقد
أمورا خمتلفة أكرثها ضد مسوه وأخربين بأن الشيخ عبدالله أخذ

أكرث املال املخصص للخدم وكذلك مسوه أخذ بعضه.

القال ثاء  4فبراير/شباط1947 ،م
اكن صبايح متعب جدا،

الزيارة -اكملعتاد -لوقت طويل

وبعد ذلك وقت صعب يف شؤونه املالية اخلاصة ،بدأ بالشكوى بأنه

جيب أن يستمل من الدولة ماال أكرث ألن الدخل اآلن أعىل مما اكن
هيلع ،اكن علينا أن ئعريه  2( 200,000لك) هناية السنة بيمنا هو
يرفض دفع هذا املبلغ.

السبت  15مارسى/آخار1947 ،م
يوم حافل بالعمل يف املكتب ،رأيت عيل بن خليفة الذي

اليتحادث مع الشيخ أمحد بن محد (أخوه قايض) ،فلكامها
يعطيان أحاكما خمتلفة يف نفس القضايا ،إنه وضع خمجل.

1لحح  16مادس/آخار1947 ،م
جاء الشيخ عبد الله حول أرض ملجسد يريد أحد القضاة تأجريها
مكرآب ،عىلشايطء لبحر،
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القل ثاء  18مادسى/آخ!د 1947 ،م
مسوه اكن خارجا للصيد ولكن الشيخ عبدالله  ٨جاء

وناقش الشيخ عبداللطيف ورغبته يف تأجريأرض املجسد مكرآب،

قذى عىل طريق البحر وأ ريد إيقافها ولكن ليس ذلك بيسري.

الخميس  20مارس/آخار1947 ،م
"روسل براون حوألرضيف املحرق ملحطة الوقود.

االثنين  31مادس/آخار1947 ،م
ناقشين عيل بن أمحد حول مشلكة تعايط الكحول املتزايدة

بني الناس باسمترار ألنه ممنوع وأن ذلك ييسء لنا بشدة حيث أن

بعض الشيوخ الشباب يسكرون دون أن يردعهم أحد.

الجمعة  4ابريل/نيساق1947 ،م
فتح بعض البحارنة برئا قدمية ومعيقة جدا عىل كثبان الرمل

وبدؤوا يف بناء حديقة.

ل لعتبت 1 5بريل/نيسا1947 ،م
جاء الشيوخ ،خ بن سملان ،واخلروج حول بيع قطعة أرض.

القالئاء 27مايو/اياد1947،م
كذلك التقيت زمعاء البحارنة خبصوص الرسوم البلدية  -مسوه

مل يعطهم أي تجشيع وقد غادروا مستاءين  -إهنم ال يفرحون إال إذا
اكن لدهيم ما يعرتضون بشأنه.

124

الخميس  12يونيو/حز يرا ن1947 ،م
حريق يف القرية بالقرب من سوق اخلميس ،إنه الثاين خالل
عامني أو أكرث  -مريب إىل حلح ما ،قد يكون سبب ذلك التعويض

الكبريالذي أعطيناه إىل القرية القريبة من قلعة الربتغال.

الدبعاء  15أكقوبر/قشريو الول1947 ،م
بعد املحمكة حتدثنا يف السياسة لفرتة قصرية ،اإلدعاءات
الفارسية وعدد الفرس القاطنني هنا حاليا .دعيج وعيل يعتقدان بأن

مثة يشء البد من معله للحد من األقلية مستقبال لئال تكون بيد
فارس ذريعة للتدخل.

السبت  18اكتوبر/قشرين الو ل 1947 ،م
اللك يرى بأن الشيخ عبدالله اكن وراء املشالك األخرية وأنا

أعتقد ذلك بالاكمل .يبدو ماكرا أكرثمن ذي قبل مع إنه حمبوب
ظاهريًا .أنا متأكد من أنه يبغض سملان وأخوه حممد.

السبت  25اكقوبر/قشرين األول1947 ،م
جاء "هيو يف الصباح وذهبنا لندعو الشيخ عبد الله الذي مل
جنده يوم أمس ،بدا -مكا هو دامئًا -بغيضا جدا وهو حماط
باألبناء الساكرى ،ليسوا ساكرىيف احلقيقة ولكهنم يبدون مكا
لو أهئم مجيعا اكنوا كذلمكؤخرا.

االثنين  27أكقوبر/قفري األول1947 ،م
الحقًا جاء الشيخ خليفة وتناقشنا أمورا شىت ،أخربين عن بضعة
حقائق غريمرغوب فهيا عن عالقة بامرأة ،ىه أرملة حممد بن عبد
الله  -مدللة "ثورنربغز اليت يه اآلن ال يشء سوى عاهرة.
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القالثاء  28أكتوبد/قشدين اأول1947 ،م
إنه ناقش بالتفصيل أمر الشيخ م والشيخ عبدالله ،جاء االثان

واشتكيا بأهنما لن يناال ما فيه الكفاية ،الشيخ م  32/-والشيخ
عبدا لله  150/-ودخلهام السنوهيوفيحدود 3000و  2000جنهيا

إسرتيينيا د بدون رضائب.

الخميس  30أكتو بر/قشريو الو ل1947 ،م
ذهبت لرؤية "مسيث يف اجلمارك وناقشت مسألة القامئة املدنية -

أثناء غيايب أقدم مسوه عىل زيادة عالوة غالء املعيشة واليق باللكفة

الاكملة هلذه الزيادة للعائلة عىل الدولة وبذلك فقد أعيط لنفسه دخال

إضافيا بقرابة لكني 0ي ، 200000يا له منعمل مشني.

الخميس  20نوفمبر/تشرين ا لتا فمي1947 ،م
قليالً من الجشار بني جندي وحبريين يف املأمت والذي جلب بعض
االهمتام ،سعيد السيد ( )Said Sydانفعل جدًا لذلك جفاء هو

واآلخرون لرؤييت بشأن ذلك بعد العشاء.

القل فاء  2حيسمبد/كانون األول1947 ،م
جاء مسوه وبىق .لوقت طويل ،مسعت ببدء مظاهرات وإغالق
أسواق تعاطفا مع فلسطني ،األوالد مجيعهم خرجوا يتظاهرون،

نصحت مسوه بغلق املدارس لكنه مل يوافقين الرأي ،يف املساء عىل

أية حال تغري رأيه وأرسل ىل رسالة  -بعض احلوادث ،تعرضت سيارة
يوسف خضوري لبعض التلف وكذلك بعض الهيوديف املسرية

) التاجر اليهودي يوسف خضوري
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أيضا ،حاخامهم العجوز قد مت رضبه ومت حتطمي نوافذ املرصف.

"هاريسن أيضا أوقفوه ورصخوا هيلع كشيويع وأمرييك ،الكثري
من الشعارات املضادة ألمرياك اخل .أخرجت الرشطة ألداء واجهبم.

( ).اكنت املسرية أكربيف وقت العرص ،الكثري من البحارين
الفرس انضموا ومه يرضبون صدورمه وكأهنم يف هشر حمرم واكن

األوالد الصغار يرددون ترانمي حمرم .محلوا الرايات اليت أودعوها يف
املجسد )( .وصلت اإلشاعات املدمرة بأنواعها إىل "عوايل عن قتل

ونهب الناس ،ولكن الناس يف عوايل لزموا املخمي بتعقل.

األدبعاء  3ديسمبد/كانوو األول1947 ،م
املزيد من املسريات الخسيفة ولكن بدون شغب حيث أننا تعاملنا
معها مكا نتعامل مع مواكب هشر حمرم وجعلنا الرشطة تواكهبم
 -ذهبوا إىل البلدية وهتفوا حتت الرشفة ،اكن مسوه جالسا فوق

الرشفة ،ولكن أكرث الناس اكنوا هيتفون لمسوه واحلكومة
الربيطانية لذا مل يكن األمر ليرضنا بيشء .أغلقنا املدارس بأنفسنا.

ذهبت لرؤية "يه  ،ودود ولكنه جاهل متاما بلك ما حيدث  -بدا

وكأنه قد أحب تقريري واكنت لديه بضعة أسئلة حوله.

الخميس  4حيسمبر/كانون األول1947 ،م
أكرث األيام بؤسا ،يف حوايل الساعة  1 0:30جاء عبدالكرمي

منفعال وأخربنا بأن حشدا من الناس اكنوا يهنبون كنيس الهيود
(السيناغوغ)  ،ذهبت معه وكنت يف السوق جىت وقت متأخر من
العرص .مت هنب  12بيتا للهيود بالاكمل ،لك يشء هناك اكن
مرسوقا أو حممطا ،األبواب والنوافذ وحىت إطارات النوافذ اكنت قد

) الضابطعبدالكريم سلمان ،أحد أركان ضبط ا ألمنفي البحرين آنذاك

127

أزيلت ،مت هنب ثالثة داككني ورضب عدد من الهيود -أغلهبم من

النساء واألطفال -بشلك خطري ،ئقل الكثري إىل املستشىف .ماتت
امرأة يف الليل بسبب اإلصابات .قضيت وقتا مثريا مع الرشطة اليت
اكنت حئارب الغوغائيني حقيقيا بداخل البيوت وعرثت ما أمكنين

عىل اكربقدر مهنم  -لقنت الكثريمن الرجال دروسا سيتذكروهنا
ويف الهناية قبضايت اكنت متمنلة تقريبًا من االتصال بأنوفهم

ووجوههم .اكن يوما سيائ جدا ولكن بشلك عام اكن أداء الرشطة
جيدا .قضيت بقية اليوم يف مركز الرشطة .الناهبون اكنوا تقريبًا

لكمه من الفرس وبعض العامنيني ،القليل جدًا مهنم اكنوا عربا من
البحرين ،بيهنم الكثري من نساء البلدة .يف املساء أنا و الشيخ دعيج
مقنا جبولة لزيارة بعض بيوت الهيود  -اكن منظرا مأساويا ،رأيت

الناس يف بعض البيوت وقد تكوموا يف الزوايا .العديد من العرب
ترصف بشلك حسن جدا.

السبت  13حيسمبر/كانوق االول1947 ،م
اكنت لدي حممكة خمصصة للتعامل مع حاالت الشغب،
حمكت

عىل البعض ب 9

هشور واآلخرين بني

3

إىل

6

هشور بهتمة

الرسقة.

أالفنيئ  15حيهمبداكانوف الول1947 ،م
كنت يف املحمكة أغلب الصباح ،تعاملت مع بقية قضايا
الشغب من رعايا البحرين .مسوه أخرب دعيج بأننا أصدرنا أحاكما
طويلة األمد جدًا .مسوه يترصف عىل حنو غيب وبأسلوب عصيب حيال

القضية باكملها ،واحض بأنه خيىش اختاذ موقف متشدد.
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الوبعاء  17حيسمبد/كانوو الو ل1947 ،م
اكنت لدى آر يب رسالة عاجلة منذ أيام قليلة هتدده حبرق

مزنله ما مل يقدم عىل طرد خشص هيودي.

السبت  3يناير/كانون القاني1948 ،م
جاء مسوه ولكنه مل يبق وقتا طويال جدًا  -الزيارة ومناقشات
حول الآللئ األجنبية وشؤون أمالكه اخلاصة .إنه جيين إجيارات
هائلة لداككينه اجلديدة وماكتبه يف بيت زينل القدمي.

االثنيو  12يناير/كا فو ق القاني1948 ،م
املحمكة ،اكن الشيخ دعيج لوحده إذ أن عيل بن أمحد ليس
عىل مايرام ،جاء هنا ملناقشة قسم القارصين يف املقام األول .نقرتح
أجورمتغرية للعقارات ومكااكن متوقعًاهدف مايلس (.)Mylis

السبت  31يناير/كانوو القاني1948 ،م
الشيوخ اكملعتاد ،ناقشنا موت غاندي ،بدا مسوه حزينا هيلع -
لكنه مل يكن مزنجعا جدا .اكن لديه قامئة من املواضيع اليت

يريد التحدث ميع بشأهنا  -إنه يقلدين متاما فهذا ما أمعل أنا معه.
ناقشنامسألة حول األرض ويوسف خفرو.

االحح  1فبر!ير/شباط1948،م
يف حممكة االستئناف ،أهنيت أربع قضايا فقط ،الشيخ
عبدالله جيد جدا فهيا مع أين أالحظ أحيانا إشارات امليل ملساعدة
أصدقائه من أحصاب القضايا.
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السيت  7فبىاير/شباط1948 ،م
اكن لدي لكاما مطوال وغري سار مع مسوه حول الشؤون
املالية ،فقد قام -أثناء غيايب -بزيادة مجيع العالوات العائلية ودفعها

وكذلك عالوات أخرى دفعها بنفسه سابقا من أموال الدولة .اكن
شديد العناد ومستاء من طريقة سريالنقاش.

السبت  21فبرا ير/شباط1948 ،م
جاء الشيخ حممد ،يطلب المسح له بشق برئ يف قطعة أرض

ليك يبيعها -بالنسبة إليه فإن أية وسيلة تؤدي به إىل احلصول عىل
املال تكون جيدة مبا فيه الكفاية.

األحح  22فبراير/شباط 1948 ،م

اكنت لدي حممكة استئناف مث اجمتاع حول عذاري (، )Idari
جمموعة من البحارنة جاءوا معرتضني عىل لك ما معلناه،
حمرضون من قبل حمسن التاجر ( )Mursem Jajarاحمتاال
العتقاده بأنه سيحصل عىل القيام بالعمل بنفسه.

القال ثاء  24فبر!ير/شباط1948 ،م
كتب مسوه رسالة ضعيفة جدًاإىل الواكلة السياسية (ه)1
حول الزبارة ،اكن يفرتض هيلع القيام بدعوى مفصلة مع لك

النقاط لكنه  -اكملعتاد -مل يفعل شيائ سوى أنه يطلق أحاكما

عامة .بشلك من األشاكل أنا ال أعتقد بأنه يريد حل القضية ألنه
بدا غاضبا جدا عندما أقنعناه برفعها وإعطاىئ إياها ملراجعهتا.
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السبت  28فبرايراسباط1948 ،م
ناقش أيضا بلدية املنامة اليت يرفضها بنفسه ،ومسألة األعباء

اليت يدفعها البحارنة واعرتاضهم عىل الزيادة الطفيفة جدا .عند

ذكر البلدية غادر الشيخ عبدالله إىل املحرق.

الخميس  3يونيواحز يرب 1948م
قواعد مباين حكومية جديدة عىل وشك االنهتاء ،اكن علينا

حفر  12إىل  15قدما قبل أن نصل إىل الصخور الصلبة ولكفة البناء
حتت األريض يه قرابة  )..( .20,000اكنت لدي حممكة خاصة
لالسمتاع إىل بعض الهيود الشباب الذين قاموا برضب سائق سيارة

أجرة  -أجلت احلمك  -مسوه أراد إبعادمه.

االثفيو  7يونيو/حزيراو1948 ،م
املحمكة ،تتاولت قضية الهيود الشباب الثالثة اليت تسببت يف

جدال قبل أيام ،حمكت علهيم بالجسن لهشرين ،وهو حمك أكرب
بكثريمما يف احلاالت االعتيادية ،ولكن الظروف أثرت عىل القضية.
اكن هناك عدد كبريمن الناسيف املحمكة يسمتعون إىل القضية.

الخميس  10يونيو/حز يرا ن1948 ،م
جاء "غهان ( )Gahanلرؤية الشيخ عبدالله الذي مير موصل
الكهرباء بأرضه يف املحرق.

االثنيو  14يونيو/سحن يدا ن1948 ،م
اسمتع "نيل إىل قضية الهيود ،وقام بتغرمي لك واحدمهنم -
 ، 20/وأراد أن يجسن السائق العريب لهشر واحد إال أن عبدالكرمي
طلب منه أن يعيد النظر  -ألسباب سياسية.
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االثنين  5يوليو/تموز1948 ،م
حمادثة مشوقة حول العجوز الشيخ جامس ،كيف باع أحد
الشيوخ حديقة البلدية ل " "Liveymeمن اإلرسالية.
ذهب زينل والشيخ إىل الشيخ 'ل

للحصول عىل توقيع للورقة،

الشيخ ل مل يوافق إطالقا ،كتب إىل الشيخ عيىس يقول بأنه اكن
هييئ صك بيع احلديقة وكأهنا احلقيقة -بالطبع فهم احتسبوا ماء
برئ القلعة ،أي أن البرئ اكنت مضن الصفقة .دخل الشيخ عيىس يف
الجشار ورفض المساح بالبيع.

اال ففين  12يوليو/تموذ 1948 ،م
قايض الشيعة الشيخ عبد احلسني هيدد باالستقالة مامل حيصل
عىل قطعة أرض مثينة يف السوق أمام بيته ،تلك اليت أعطاها مسوه -
خبالف رغبيت -إىل السيد حممود.

السبت  31يوليو/تمو ز1948 ،م
رأيت الكثريمن البحارنة كبار السن من القرى ،واكن أمرمه
غريبا ،أتوا خبصوص توزيع املالبس.

الثالثاء  3أغلسطس/آب1948 ،م

بعد الشاي خرجنايف الزورق اجلديد إىل "إيزرج" (،)18921100
مشيت يف اجلزيرة إىل املجسد وجلست هناك أتلكم مع خشص
حبريين لغاية عودة الزورق ألخذنا  -املاكن رائع متاما إال أن القرى

يه أماكن قذرة ونتنة .هناك خنيل رائعة يف اجلزيرة.

) لعل بلكريف يعني الشيخ جاسم.
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السبق  2أكقوبر /قشر و الو ل1948 ،م
ذهبت لرؤية تومسن  .ناقشت العادات الغريبة للشيعة حول
الزواج ،وذلك بسبب إحدى القضايا اليت حتدثت له عهنا حول بنت يف

 12من العمريريدونزتوجيها باإلكراه.

السبت  16أكقوبر/تشرو األول1948 ،م
مسوه والشيخ عبدالله ،ناقشنا قضية حبارنة يستخرجون وثائق

جنسية فارسية ،إنه إجراء خطرييف الوقت احلارض.

الربعاء  15حيسمبر/كانون األول1948 ،م
"نارايان جلب يل رسالة من الشيخ خليفة ويه من إخوة وأبناء
أمعام مسوه يطالبون فهيا حبصة أكرب من مدخول النفط ،ذهبت

إىل القلعة دون أن أخربخليفة ،مسوه أرسل إىل "نارايان وحدثه
خبشونة حوهلا ،خشصيا ال أشعر بأي تعاطف معهم ألهنم مهام
يستملون من مبالغ عالية فإهنم هيدرون أغلهبا.

السبت  18ح يسمبر/كا نو و األول1948 ،م
مسوه بيق لساعتني يناقش "العريضة" (Round Robin(27
اليت أرسلها إخوته وأبناهئم ملطالبته مبزيد من الدفع  -كعادته أراد

أن حيوهلا عىل صندوق الدولة .بعد مغادرته توصلت إىل مقرتح
سيلكفه  120,000وهو مبلغ ميكنه حتمله ببساطة.

) مصطلح إنجليزي يعني العريضة التي تكون أسماء الموقعين عليها على نحو
دائري تحاشيا لتفضيل أحدهم على اآلخر.

القالثاء  28حيسمبر/كانو الول 1948 ،م
جاء مسوه وقىض وقتا طويال يناقش قضية أقربائه الذين يطلبون

زيادة يف الدفع ،إنه  -وبوضوح -مذعور من هتديداهتم بالذهاب إىل
السعودية والعمل هناك  -حىت مع قلة األمعال هناك فإنه يكون

مبقدور معمظهم كسب أجر واحد! خبالف نصيحيت أعىط 14
مهنم قرابة  1000روبية إضافية هشريا ،ضاعف مرتب األمعام وبقية
العائلة  -ممن حيمتل استحقاقهم -زيادة صغرية ،إنه يتصور بأنه هبذا
اكن ذكيا جدا يف حني أنه -يف حقيقة ا ألمر -قد وقع يف حبا هلم.

الثنيو  3يناير/كانوو القاني1949 ،م

قضية مدنية كبرية بني ابن أخ(أوأخت) حمسن التاجر ()Jajar
ومعيه االثني ،األول يطالب بعقار أبيه مهنام ،كثري من اجلدل
الصاخب.

السحح  9يناير/كانوو القاني1949 ،م
أمحد العمران حيث ناقش التأثري السليب للجشار بني مسوه
والشيوخ الشباب .واآلن اللك يسأل ملاذا حيصل هؤالء عدميو الفائدة

عىل املال دون أن يعملوا شيائ.

األسحح  16يناير/كا نو ق التاني1949 ،م
حاليا هناك الكثري من القلق حيث لك الكتاب والصغار

يطلبون مرتبات أعىل .العالوات اإلضافية آلل خليفة أزجعت الكثري

من الناس الذين يشعرون -ومه عىل حق -بأهئم حيصلون عىل القليل
ومه يعملون يف حني حيصل آل خليفة عىل الكثري دون أن يعملوا
شيائ يف املقابل.
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القال ثاء  1فبدايرد/شباط1949 ،م
ناقشنا الزبارة اكلعادة .مسوه هبيئة جيدة .تفحصت خريطة
اخلط البحري حول رسالة من واكلة املعمتدية خبصوص إدعاء

مسوه بأن الطريق من سرتة إىل "زفريل ( )Zafirelميريف مياه
البحرين  -وذلك طبقا للتقسميات اليت يف اخلريطة.

السبت  12فبىاير/شباط 1949م
اجمتاع حول الفندق ،عوجان  Aujanذاك املحرك األسايس،

هو الرجل الذي يرشب ولذا فإن ال أحد من التجار املوثوقني سيدخلون
غ رشاكة معه .مسوه رفض منح االحتاكر ولكنه قال بأن
احلكومة ستدفع  1 2/ 1لاكً ( )150000وتمسح بأرض دون

اجيار ملدة  15سنة .طلب من املعنيني باألمر استشارة جلنهتم و إعطاء

رديومغد.

الثالثاء 1مادس/آخار1949 ،م
جاء مسوه وهو عصيب إىل حد ما واكملعتاد بسبب قضية متعلقة
بالقائمة املدنية .أمر بدفع زيادة هشرية مببلغ  800لبعض األقارب
واغلبهم بالفعل يستحقوهنا ،وأنا اعرتضت فتضايق جدًا.

االثنني  14مارس/آخار1949 ،م
ملناقشة مع "يه ا جسن للجسناء األوروبيني  -باألحرى مصدر

جديد

لإلزعاج حيث أننا لسنا جمهزين إلطعامهم.

احلح ٠ 27ارس/آد 1949 ،م
اجتماع جلنة األوقاف الشيعية قرابة الساعة ،لك السادة كبار

السن املحرتمون من القرى الذين بدوا أيضا حتت سيطرة الرئيس،
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حمسن التاجر هو الذي حتدث هلم .أخربهتم بأنه سيمت نقلهم إىل
مناطق أفضل.

القال ثاء  12أبريل/نيساق1949 ،م
أريته األمر املليك الربيطاين اجلديد اخلاص بالبحرين
( )Order 10 Councilوبقية اإلمارات ،بالطبع فهو يريد ترمجة
اليشء بأمكله ،ناقشنا أقسام خمتلفة منه فرفض معمظها خصوصا
البند القائل بأن عىل الناس حتت امرته احلصول عىل ترخيص مسبق
من واكلة املعمتدية لرشاء أو بيع األرايض ،ومكا قال مسوه هذا
يعين بأن نصف الساكن مترر أمالكهم خارج سلطته.

السبت  23أبريل/نيسان1949 ،م
كذلك ناقشت جزيرة

الفاسية

(، )Fassia

مسوه يقول

باحمتالية عدم قدرتنا باملطالبة هبا ألهنا بني الكويت والسعودية.

القال ثاء  26أبديل/نيساو1949 ،م
مسوه يف حالة عصبية نوعا ما .ناقشنا نظامنا األخريحول عدم
بيع البحرين لألرايض فهو ينطبق عىل األجانب أيضا ،مكا أن
قانونه مينع البحرينيني من الذهاب إىل قطر.

السبت  7مايو/أ يار1949 ،م
بىق  -باألحرى -لوقت طويل ،قبل الزيارة اكن قد بدا عىل
الشيخ عبدالله استعداده ألخذ موقف ضعيف جدا ولكين أخربئه

 Order 10 Council )28هو نوعمن النظام التشريعي الملكيفيدول الكمنولث
ويصدر عادة بتوصية من مجلس شورى الملكة في بريطانيا العظمى .وفي المملكة
المتحدة يجعل هذا النظام باسم الملكة.

بأن هذه يه مسألة اختبار وأمجع اجلميع عىل أن هناك قانون آلل
خليفةوقانونآخر للناس ،وهذا حصحي متاما.

االثفين  12حيسمبر/كانوق األول1949 ،م
قابلت عائلة سكرنز يف حديقهتم اليت قضيت وقتا أحفصها ،

فهي تقع عىل رقعة كبرية جدا ،حوايل  1 2هكتارا من األرض.

الثنين  19حيسمبر/كانوق الو ل1949 ،م
ذهب الشيخ خليفة إىل جزر البينه ملعرفة ماذا يدور هناك فوجد

عالمة من اإلمسنت منقوش علهيا بأن اجلزيرة عادت إىل ابن سعود.

ذلك يعين بأننا فقدنا امتدادا آخريف البحرلعملي بأن مسوه سوف لن

يعملشيائ بشأنه.

الخميس  2فبرا ير/شباط1950 ،م
رأيت العقيد وود حول القوات امللكية اجلوية (آر أي إف).

أخربئه بأننا سندفع ضعيف املبلغ األصيل وليس أكرث.

السبت  4فبراير/شباط1950 ،م
ذهبت مع مسوه إىل واكلة املعمتدية حيث قضينا قرابة الساعة
نتلكم يف غالهبا عن الزيارة .صاحل املانع ( )Manaهوحقًا
الخشص الذى سينجز الىشء ،إنه يريد من مسوه أن يعطيه أرضا يف
البحرين ألنه يشكك يف أمن النظام القطري ،هلذا السبب فهو
حياوألنيحصلعىلحل لزناع.
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الخميس  9مارس/آخار1950 ،م
جاء عيل بن أمحد ويىق لوقت طويل يتحدث عن مرشوع افتتاح
دار للسيمنا ويطلب قرضا .إنه كبقية الشيوخ الشباب ال حيب مسوه
ألنه يعتقد بأثه خبيل .إنه ألمر مؤسف أن يفتقد مسوه للشعبية بني
صفوف الشباب من شيوخ آل خليفة ،إهنم جمموعة ال قمية هلا بتاتا
ويترصفون بشلك سيئ كأبناء ابن سعود تقريبا.

االثنين  13ما^س/آخار1950 ،م
الكثري من القضايا فميا بيهنم ،قضية صغرية لزلة يف السياقة
لعبدالله اكنو صديق "جميس .اللك حاول ميع أن أمرر القضية
ولكن اكنت ستيسء لنا وخصوصا يف الظروف احلالية.

لخميس  20أبويل/نيساق1950 ،م
جاء الشيخ عبد احلسني كعادته يطلب املزيد من األرايض
لعائلته املوجودة هنا.

القلئاء  25أبريل/نيماو1950 ،م
اهمتام بالغ حول االنتخابات البلدية ،يظهر بأن الشيعة مل يفعلوا

شيائ بشأهنا واآلن نادمون عىل ما حصل حيث أهنم يريدون إدخال
بعض األعضاء.

السبت  13مايو/أ يا ر1950 ،م
مسوهيف مزاج جيد ،ناقشنا الصعوبات اليت يواجهها املستشاريف
قطر ،الفرس يف البحرين ( )1811حيصلون عىل اجلنسية البحرينية،
مهاجرون هنود.
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القال فاء  6يوفيو/حزيراق1950 ،م
مسوه ناقش شؤون عبدالله درويش وحديقة التينه

()Tinar

بالتفصيل ،إهنا حديقة ذات تأرخي وإنين أتفهم متاما استياءه من
الذهاب إىل ذاك الفاريس يف قطر .اكن عندي منصور العريض
وناقشت دوره يف القضية ،إنه اكن وكيال فهيا .عبدالله درويش
يريد اآلن رشاء حديقة من ع .ر .القصييب ( )AR Kozaibiقريبة

من املدينة.

الربعاء  13لسبقمبر/أيلول1950 ،م
بعد وجبة الغداء ذهبنا حنن مع دك سنو يف بالزورق إىل "فشت
اجلارم ومقنابتفحص وتصويراجلزرلكهاوالبرئحيث رأيناقاربا
ميأل املاء هناك.

الخميس  28سبقمبر/أيلول1950 ،م
اجمتاع إدارة الغذاء ،اعرتاض باإلمجاع عىل اقرتاح مسوه بإعادة
فرض الرسوم اجلمركية عىل البضائع من أجل رفع أسعار المتور
املحلية ومساعدة آل خليفة الذين ميتلكون أغلب البساتني — األمر

برمته ما هو إال فكرة خمزية وقد كنت أعمل بأن األعضاء

سيعرتضون.

الثنين  19فبراير/شباط1951 ،م
املحمكة  ,قضية مرشوب حكويل ،علوان أبلغين بأن الرجل
قام بزتويد الشيخ عيل بن أمحد  -وقد الحظت بأنه اكن له دورا
صغرياً يف أحداث القضية

) بستان عريق بقرية "سماهيج شمالي المحرق (خلف مطارالبحرين الدولي) وفيه

بركة سباحة وال ينال موجودا.
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السبت  24فبرايراشباط1951 ،م
األعضاء الشيعة األربعة استقالوا من بلدية املنامة بسبب اختاذ
املجلس قرارا حول أمر معني وبعد ذلك تراجعوا عن قرارمه  -إنين

أتعاطف معهم .عريضة علنية ضد الشاه تطالب بإدارة األوقاف من
قبل د ائرة مناسبة .إنه أمر جيد أيضا.

السبت  24مارسى/آخار1951 ،م
بعد العشاء توجهت إىل "سرتة النتخابات األوقاف ،جاء حوايل

 60إىل  70خشصا لإلدالء بأصواهتم .حبارنة "سرتة مه أقذر الناس
وأسوأمه حصيا يف البحرين.

السبت  7أبريل/نيساق1951 ،م
ناقشت السلوك السيئ للشيخ عبداللطيف الذي يشكو منه اجلميع

 -مسوه قال بأنه "هويل" حقييق رمغ أنه يتظاهر بأنه عريب أصيل.

االفنين  9أبريل/نيلساو 1951 ،م
ناقشنا اسمتالك األرايض لألغراض املختلفة .حتدث "الرمت
( )Lermetteعن أرض "نارايان" ( )Narayanاليت أمتىن أن

يشرتهيا.

السبت  14أبىيل/نيساق 1951 ،م
مسوه غاضب إىل حدماألنين مل أوافق عىل معل ابنه عيىس
كقاض يف املحمكة الكربى .فأنا متأكد بأن ذلك سيسبب
الكثريمن التعليقات املعادية.
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السبت  21أبريل/نيساق1951 ،م
مث مسوه .اكن لدينا زمعاء البحارنة لقرابة الساعتني نتجادل

معهم حول العودة إىل البلدية .إهنم مجيعا عنيدون وساخطون جدا -
مع أهنم اكنوا عىل حق حسب اعتقادي عندما استقالوا يف البداية.
اللك اكن مهناك جدا مع هناية الصباح .احنرفوا عن القضية

األصلية وبدءوا مبناقشة المتثيل يف املجلس مطالبني بوجود ممثلني
أكرث هلم يف املجلس.

الئال ثاء  24أبديل/نيساه1951 ،م
مسوه ناقش وضع البحارنة والبلدية .إنه غاضب جدا من ذلك مع
مشاعر سلبية مؤكدة ضد منصور الذي يقول هو بأنه تلكم بشلك
غريمالمئ .إنه ال يفهم جحج منصور اليت يه حبق وبإنصاف حصحية

وتستند إىل مبادئ أكرث معومية .بعد ذلك ذهبت لرؤية حممد دويغر
الذي هو أعقل العنارص الشيعية الشابة.

الخميس  26ابريل/نيساق 1951 ،م
ذهبت إىل املكتب وناقشت مع حممد دويغر مسألة األعضاء
الشيعةيف لبلدية.

السبت 1 28بريل/نيساو1951 ،م
ناقشنا أنا والشيخ عبدالله قضية الشيعة بالتفصيل ثانية .اللك
متفق بأنه وضع غريمريض جدا ولكن يصعب إصالحه.

االثني^7مايو/أياد1951،م
جشار يف املدرسة بني املدرسني العرب والبحارنة وقد تلكم
أحدمه حول استعادة حقوقهم بالقوة اخل اخل ،وهو ابن أحد الزمعاء.
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الثالثاء8مايو/أيار1951،م
عاد عبدالكرمي من اململكة املحتدة وقد بدا جيدا اكلعادة،
وحتدث حول موضوع الشيعة يف البلدية .الشيخ ( )٨أخربين بأن

هناك مقدارمما يمسيه هو نوع من األفاكرالشيوعية تسيطرعىل
األجواء مكا بدت يف اخلطابات والقصائد اليت يكتهبا الشباب يف
األندية .بدا مهمتا بشأهنا .بعد ذلك توجهت لرؤية الزمعاء الشيعة

وتقدمت باقرتاح آخر ،وقضيت ساعة من الوقت متحدثا معهم.

االثفيو14مايو/أيار1951،م
الزالت مشالكنا السياسية املحلية حول البحارنة والبلدية بال

تقدم.

الخميس  17مايو/أ ياى1951 ،م
تلكمت مع نارايان ( )Narayanعن مسوه ،فقد أصبح
مكروها جدا بسبب أسلوب حتايله عىل مستأجريه.

السبت  19مايو/أيار1951،م
مث ناقشنا مسألة البحارنة والحقًا ذهبت إىل باب البحرين واكن

يل حديث مع سيد حممود حوهلا  -ال أمل يف أن نتوقع عودهتم اآلن.
أنا مع فكرة ملئ أماكهنم.

الثالثاء29مايو/اياي1951،م
مسوه يصبح غري معقول جدا ضد الشيعة،

يتكلمون معه.
1142

السنة لكمه

القالئاء  5يوفيو/حزيرا1951 ،م
مدافع اإلعالن ببداية هشر رمضان تنطلق عند منتصف الليل

ولكن الشيعة -ومكا اكن متوقعا -لن حيتفلوا يف نفس اليوم مع

السنة.

الفنين  15أكتوبر/قشريو ا0ول1951 ،م
رأيت ناش ( )Nashمن يج بريتش حول االقرتاح بقطع ألرض

بداخل ملكيته وبعد املحمكة ذهبت معه إللقاء نظرة ميدانية عىل
املوقع.

القالثاء 16أكتوبر/قشريو األول 1951 ،م
مع أمحد العمران لبعض الوقت حول ما حيدث مع بعض

املدرسني الشيعة يف لبنان .احلالة السنية-الشيعية يمت إثارهتا هنا من
قبل املسألة الفارسية.

القل ثاء 23أكتوبر/تشريوالول1951 ،م
جاء مسوه والشيخ ( )٨الذي طلب الكهرباءملنزله يف الدير" عىل

غريغفلة حبقيقة أن هناك  700من الناس ينتظرون الكهرباء يف القرية.

الجمعة  1يناير/كانقق القاني1952 ،م
1

دامئا يبدو يل األمر غريبا بأن أجلس يف مثل هذه الغرفة الفاخرة

مع منظر لطيف يف احلديقة وأنا أتذكر بأن قبل سنوات قليلة اكنت
اجلزيرة جمرد راكم رميل بال نباتات أو أي يشء آخر.
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القال ثاء  15يفاير/كانوو القا نمي1952 ،م
جاء مسوه ،واكن أقل اعرتاضا بعض اليشء مما اكن هيلع
مؤخرا .لقد أصبح اآلن رسيع الغضب بشلك مروع ويشك يف لك
خشص .يقول خدامه بأن احلياة أصبحت مستحيلة يف الرفاع وهو دامئا

يف حالة من الغضب .مكا أن للعالقات أيضا دور كبرييف ذلك.

السبت  26يناي^/كانوق القاني1952 ،م
ناقشت قضية السعودية  -فاحلكومة أخطرت "جري ماكيزني
جفأة وعائلة "اكنو الذين مه ولكاء ويفرغون آل 00يف الدمام.
يقول مسوه بأن الذين وراء ذلك مه عائلة القصييب وبعض

األمريكيني.

ا الثنيو  4فبرا ير/شباط1952 ،م
رجعت ألجد مسوه يف املكتب يف أسوأ حالة من املزاج غري
املعقول واملتعب مع أرقام النفط .جحته بأن البحرين متتلك أصغر

احلقول يف اخلليج لذا فإنه يتوجب عىل الرشكة أن تدفع مبلغا

أكرببكثريمما ئدفع لألماكن األخرى .إن استنتاجه يشء مفرط
متامًا مبعىن اللكمة لذا فإين أتساءل ما إذا أصبح هو فعال مصابا
يف عقله إىل حد ما  -وهذا ما تقوله عائلته ويقوله خدمه.

السبت  9فبرا ير/شباط1952 ،م
رأيت أمحد العمران الذي اكنت معه رسالة من اجلامعة
األمريكية يف بريوت تتحدث عن أنباء الضطرابات جادة يف اجلامعة

اليت شارك فهيا أبناؤنا من البحرين ،اثان مهنم مها من أبناء
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الشيوخ .إنه أمر اعتيادي حيث أن صغار الشيوخ مه أسوأ ترصفا من
غريمه.

السبت  16فبرايى/شباط1952 ،م
جاء مسوه متأخرًا بعد نداءات حبرية يف الرفاع ،ناقشته يف

عالقاته املمخورة  -موقفه اكن ضعيفا ،أنا متأكد بأنه خائف
مهنم مكا ناقشنا تتقيح النفط .اكن جدا متضايقا من مظهر

"روبرت وهويعرفلك يشء عهنم.

الثنيو  18فبراير/شباط 1952 ،م
الشيخان عيل ودعيج بديا كئيبان إىل حد ما ،سعدت أنا لنقص
املرشوب الكحويل نتيجة إلقاء القبض عىل الرجلني اإلجنلزييني
الشابني اللذين اكنا ميوالنه .مسوه أصبح مؤخرا يتدخل يف الكثري
من القضايا يف املحمكة عندما يلجوئن إليه حوهلا ،وهو أمر يبعث

للخسط .باخرة الشيخ خليفة التجارية الكبرية جتلب بعض الفرس
إىل هنا ويف العادة نستويل عىل الباخرة  -ولكن يف هذه القضية

يقول مسوه بأنا نكتيف بتغرمي النوخذه (الربان) مبلغ 1500
حفسب ،وهذا غرياكف مقارنة باألحاكم األخرى اليت نصدرها.

الثالثاء  19فبراير/شباط1952 ،م
صباح متعب جدا مع مسوه الذي اكن منذهال و ساخطا ألنين

مل أستطع أخذردواحض من "ماكس و"بالنتاين حول طلبات مسوه

اجلاحمة لالتفاقية اجلديدة حلق النفط .جاء الشيخ عبدالله ولكن
مسوه مل يذكر له عن ترصفات ابنه الشيخ عيل بن عبدالله الفظيعة

الذي قىض من الساعة العارشة ليال حىت الساعة الواحدة صباحا
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جيول ويدور يف عوايل قبل ليال قليلة .اكن لدي لكاما مطوال مع
"سكرن" وبعد ذلك كتبت لمسوه موجزا لعرض سكرن" والذي

يبدو أن مسوه أخطأ فهمه لكه.

الربعاء  20فيراير/شباط1952 ،م
يف القلعة ،ولبعض الوقت صارحت الشيخ خليفة حول إخوته،

يقوهلا برصاحة تامة أنه ال ميتلك السيطرة علهيم .إنين أكره العائلة
بأرسها.

الثالفاء  26فبرايد/شباط1952 ،م
بابكو قلقة بشأن سلوك بعض الشيوخ الشباب الذين مه يف
طور التحول إىل العدوانية القصوى و يشتكون عن عدم متكهنم من

االلتحاق بنادي بابكو .مفاوضات نا ال تبدو بأهنا تمثر رسيعا.

الخميس  28فبراير/شباط1952 ،م
الشيخ أمحد بن محد حول قطعة أرض يريد طفييل رشاءها،
الشيخ عيل بن خليفة بن دعيج يعرتض عىل عدم امتالكه ما يكيف

وبالتايل يطلب املزيد من املال.

السبت  1ما^س/آخار1952 ،م
مسوه معرتض بغباء حول التنازل عن النفط ويصعب الصرب معه.

الواقعأهناليفهم ألمر ،ويتومهبأن  Coyحياول التغلبعليه.

) الرئيس التنفيذي لشركة النفط بابكو .
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السبت  8مارس/آخار1952 ،م
الشيخ عبدالله ومسوه ،بىق مسوه حىت الساعة  12يتحدث

عهنا ،وهو يكرر قول نفس اليشء مرارا وتكرارا ويزداد انزعاجا
أكرث فأكرث ،إنه غاضب عىل "سكرن ولكنه يعتقد بأن
املمثلية السياسية يه وراء لك يشء وأهنا ال تريد للبحرين أن
حتصل عىل مال أكرث .إنه غريمعقول متاما )..( .التقيت مبحسن و

م عيل التاجر (٣ههنل) حول آبارمه األربعة اليت تتسبب يف تلف آبار

جماورة  -كعادهتم فمل يكونوا معقولني متاما.

األدبعاء  26مارس/آخاد1952 ،م
قضيت أكرث الصباح يف القلعة — بدأت أرتب املنضدة ووجدت
عرشات الفواتري غري املدفوعة التابعة للشيخ خليفة  ،الشيوخ الشباب

لكمه مدينون ويشرتون األشياء كآالت التصوير المثينة ،دون نية
تسديد سعرها أبدا.

الثنيو  28إبديل/نيساق1952 ،م
ناقشت قرار بابكو بزيادة مجيع الرواتب،

إنه سيجلب

االضطراب القتصاد البالد لكه ثانية.

الخميس  1مايو/أ يار1952 ،م
جاء "سكرن و روسل براون ملناقشة اقرتاحهام الذي صادقت

هيلع نيويورك للتو لزيادة األجور لكها ثانية .أنا خشصيًا ضده
كثرياً ،ألنه من أجل جعل بابكو ممتاشية مع أرامكو وأنا
استكره أن نتبعهم .بعدها أروين رد رسالة تنقيح النفط ،إهنم بالطبع

) الرئيس التنفيذي لشركة النفط بابكو .
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يقبلون خبطة ال  50-50ولكهنم يرفضون مجيع املطالب األخرى.

مسوه سيكون غاضبا جدا.

األدبعاء7مايو/أيا1952،م
قضيت بعض الوقت يف القلعة .الكثري من الرجال الذين يطلبون

القروض،

رفضت لك قروض بناء البيوت .استقبلت خمتلف

األصناف من الناس يف املكتب ،نظرت يف طلب حممد خليل حول

احلصول عىل أرض بالقرب من القلعة لتوسيع ساحة االستعراض.

السبت17مايو/أيار1952،م
مسوه والشيخ عبدالله  ، ٨اكن لدى مسوه محى شديدة.

ناقشنا مفاوضات النفط بالتفصيل وأيضا الزبارة ،اليت تبدو فاعلة

ثانية .القلعة يه سبب املشلكة.

الثنين19مايو/أياد1952،م
عىل بن أمحد وقد بدا بغيضا ،باع بيته وقطعة أرض ب
 ، 2.80,000بناية سيئة ومنطقة صغرية عىل شارع اجلفري ،وقد

وجدنا البائع الذي ادىع بأن معره هو  10سنوات ولكنه اكن
تقريبا  ، 14إنه إبن أحد النجديني )..( .جاء عيل بن عبد الله لرؤييت
 -وهو سكران -حول حبيبه الذي اعتقلناه لرضبه ناطورا يف

عذاري .أخربته بأن يذهب لمسوه مكا هددين بذلك.

القلثاء 20مايو/أيار1952،م
مسوه والشيخ عبدالله .تتاقشنا الزبارة اكملعتاد مكا اكن

لدي دعيج ملناقشة القضايا املختلفة املرتبطة باملحامك ،هو عاقل
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جدا دامئا ،يؤسف أن مسوه ال يؤيده  -إنه أفضل إخوته بكثري .مسوه
يوافقنا كثريا عىل اعتقالنا لصديق عيل بن عبدالله وقال أتركوه يف
الجسن خالل رمضان.

األدبعاء  28مايو/أيار 1952 ،م
رأيت "هايد وانزجعت كثريا عندما عملت بأنه هو الذي دفع
املال الذى اكن مفقودا من حسابات الرشطة والذى أعتقد بان
الاكتب عيل فتاح هو الذي اختلسه .غريب كيف ميكن للرجال أن

يكونوا عاطفيني هبكذا غباء مثل "هايد .

الجمعة  13يونيو/حز يراو1952 ،م
عرصا خرجت بالسيارة لتقدمي التعزية يف موت الشيخ خليفة بن
سملان ليلة أمس .يف الظاهرأنه رفض الرعاية الطبية حىت أصبح ميتا

تقريبا ،مث نقلوه إىل "عوايل حيث مات .مسوه اكن مزنجعا جدا
بشأن التشويش الذي سببوه بعدم إخباره فورا بأنه اكن مريضا  -ال
أعتقد بأنه أحس بأىس كبريلفقده.

السقبت  14يونيو/حز يىا1952 ،م
قررت عدم إتباع بابكو لزيادة اجلميع  30روبية هشريا .الناس ال
حتتاج وال تستحق ملا تقوم به من معل .العديد مهنم بيطء جدًا.

السحح  22يونيو/حز يرا ق1952 ،م
جاء "روسل براون وبيهني ملناقشة أمورخمتلفة خباصة رغبة

الرشكة يف بناء بعض املدارس للحكومة يف القرى .حنن منانع
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معهلم هذا ،فهم يعتقدون بأهنا دعاية جيدة هلم ،يف احلقيقة يشء

قليل من وجهة النظر تلك.

السبت  28يونيو/سحن ير! ق1952 ،م
أخربه الشيخ عبدالله بأنه يريد الذهاب إىل بريوت  -ويأخذ معه

نصف دزينة من النساء  ،وهو أمر غري رضوري بتلك الدرجة أيضا .إنه
غيب جدا فميا خيص شؤونه العائلية ويبدو حقا بأنه حتت سيطرة

زوجته الكبرية  -بنت املور ( ، )Muerالمستوى وال اعتقدها

مجيله وبالتأكيد فهي ليست صغرية .لديه نوع من املشلكة
الروماتزمية ،مثل آالم األعصاب يف الظهر .سئلكف السفرة بضعا

من آالف اجلنهيات.

الثنيو  30يونيو/سحزىياق1952 ،م
يقول علوان بأن هناك لكاما يف السوق بأن مجيع الكتاب

الشباب ينوون اإلرضاب لملطالبة برواتب أعىل وكذلك كنوع من
االحتجاج بأن لك رؤساء الدوائرمه من الشيعة ،معمظهم من ذوي

األمعال الشاقة واخلدمات طويلة األمد.

اخلميس  24يوليو/متوز1952 ،م
مل حيرض "جميس

ألنه يرشب الشاي مع موظيف

صوت

البحرين  -والذين -باملناسبة -انشقوا وينوي بعضهم البدء بصحيفة

أخرى اعرتاضا عىل األصلية.

السبت  26يوليو/متو ز1952 ،م
150

اكن لدي لكام مطول مع منصور والتاجر واملديفع حول
االنتخابات البلدية ،ال يبدو بأن لدهيم شيائ ليشتكوا عنه رمغ
رسالهتم الطويلة لمسوه.

االسحح  17أغسطس/آب1952 ،مه
جاء مسوه لبعض الوقت ،ناقشنا رسالة من أخيه عبد الله من
بغداد كتهبا بأسلوب جهويم جدا يطالب فهيا بزيادة الدفع .حنن
مجيعا نعتقد بأنه يعاىن قليال من خلل عقىل .اكن يف لبنان ورصف
مبالغ طائلة هناك بعد أن حسهبا مقدمًا من لك إجياراته وإجيارات
أبنائه .رأيت مبارك بن محود وهو فرد آخر من العائلة ،إنه جمنون.
ويصعب فهم أسلوب التعامل معه.

االفنين  18أغلسطس/آب 1952 ،م
قبل املحمكة حتادثت مع دعيج حول قضية البلدية وقررت أن
أطلب من مسوه املوافقة عىل جلنة مؤقتة من السنة والشيعة
بالتساوي ،كتبت له رسالة وأرسلهتا بيد "جميس إىل الومسية -
حيث يقيض هناك أياما -فوافق.

الخميس  21أغمطس/آب1952 ،م
مسعت بأن البحارنة ال يلعبون دورا يف قضية البلدية ،يا له من
التواء.

الجمعة وو اغصطس/آمي52 ،و1م
العيد ،لدى الستة هو يوم غد  -عىل لك حالفهفاك الكثري
ألن يكون
من اختالف الرأي ألنه مكا يبدو فقد رئب ال BS

) لعل بلكريف يعني اختصارا شيعة البحرين
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يوم السبت والذي هو ليس حصحيا حبسب التقومي ،الشيعة مددوه
عىل مدى  4أيام  -قرى خمتلفة حتتفل بأيام خمتلفة.

الخميس  25سبتمبر/أيلول1952 ،م
جاء الشيخ خليفة وأبلغ عن أفعال عيل بن عبدالله الذي هو دامئ

السكر ويتسبب يف أذى خطري لنضسه .وافق الشيخ عبدالله عىل

إرساله إىل حوار".

الخفيو  29لسبتمبر/أيلول1952 ،م
أحصيهتم فاكنوا حوايل  1000رجل يف مأمت الفرس (مأمت
العجمم  -وقد بدا ليبأن الكثريمهنم اكنوا من القادمني اجلدد.

القل ثاء  7أكقوبد/قشريق الو ل1952 ،م
ناقشت آخر دفعة من اهلنود الذين أنزلوا عىل ساحلنا عن طريق
ربان (نوخذة) قطري .مسوه غاضب جدا منه.

االثنيق  13أكتوبر/قشرين االول1952 ،م
جاء مسوه بعد أن ذهب إىل املحرق ،إذ طلبه مخسة من العرب

السنة األساسيينيف عريضة العرب حول االنتخابات البلدية .املشلكة

األخرية هذه نمظها خالد اكنو الذي بدا غاضبا برشاسة .إنه يعادي
الشيعة بشدة .اكن لدي اجمتاع مطول ويف الهناية اتفقنا عىل دعوة

الجمتاع مشرتك بني طريف السنة والشيعة والذي سأترأسه بنفيس -

كطرف حمايد افرتاضا.
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!لقال ثاء  14أكقوبر/قشديو الول1952 ،م
مسوه والشيخ عبدالله  ،األخري غاضب بسبب فاتورة من
"أرامكو يقول بأنه ال يدين هلم بيشء  -بالطبع عندما تذهب
جمموعات الصيد هذه هناك فإن لك األقرباء والتواقون أخويا ال
يدفعون هلم )..( .قضية الدفع لألطباء .كنا ننوي إلغاء املزاوالت

اخلاصة ولكننا وجدنا بأن اهلنود جينون الكثري حبيث إنه ال
ميكنا فعل ذلك.

الخميس  16أكقو بر /قشد يو الو ل1952 ،م
اجمتاع مطول بني األعضاء السنة والشيعة من البلدية ،ساعتان
ونصف الساعة من اللكام الغاضب دون إحراز أي تقدم.

السبت  15نوفمبر/قشريو القافي1952 ،م
أيضًا الشيخ عبدالله الذي سيخرج إىل رحلة صيد  -أخريا حل
جداله مع أرامكو عىل الفاتورة األخرية لرحلة الصيد  -اكملعتاد
جادل بأهنم طلبوا منه مثنا لرحلة مل خيرج فهيا .أخرياً حسبوا 1 000
روبية .للشيخ عبدالله مدخول سنوي مقداره  12000جنهيا عىل

األقل! إهنم ال خيجلون من هذه األشياء.

األدبعاء  19نوفمبو/قشريق الثا نمي1952 ،م
اجمتاع ،أمرين مسوه أن أناقش التغيريات يف نظايم الغوص
والصناعة .الناس الذين التقيهتم — ليسوا جمموعة مناسبة جدا-

حتدثت معهم ملدة ساعتني تقريبا دون أثركبري وأخريا قررنا انتخاب
جلنة لدراسة قوانني الغوص احلالية اليت كتبناها لكها ولكننا مل
نطبعها .البعض مهنم بالطبع اكن يعرف أقل بكثري مما أعرفه أنا
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عن قوانني الغوص ،النواخذة الذين استاءوا أخريا من املسألة برمهتا
مه الوحيدون الذين يعرفوهنا.

اخلميس  8يناي^/كانوو» الفايف1953 ،م
يوسف خضوري

جاء منيبا عن الهيود ليشتيك عن الدعاية

العنيفة ضدمه )..( .مسوه ينوي البناء يف الصحراء عىل قطعة أرض
اشرتاها من الشيخ م الذي حصل علهيا من الشيخ محد ،ألنه ومكا

يقول إذا ال يبنهيا فإن أحد أفراد العائلة سيطلهبا.

املبت  10يناير/كانوو الفاني1953 ،م
مسوه اكن لطيفا جدا ولكنه حاول أن جيعل غودفري يقول
بأن ال ' Coyستدفع ملرشوع مد أنابيب يف منطقة ما — إنه ال

يستيح إطالقا من طلب املال من الرشكة.

السحح  1 1يناير /كانوو الثاني1953 ،م
اجمتاع مع"بريل اسمترلبعض الوقت.جدال اعتيادي" ،يك أتش

مارياد ( Maryadملاك) يتقدم باقرتاح غيب يفرتض أن يكون نيابة عن

الغواصني-من الهسل هيلع أن يقرتح ألنه ليس هو الذي سيدفع املال.

اخلميسى  15يناير/كافوو القاني1953 ،م
الشيخ حممدبن عيىس آل خليفة ( 04مسافرغدًاإىل بومباي

 -اكملعتاد عذر طيب ،حيث أن معره  74أو ما يقرب وال يبدو سفره

رضوريا.

) تاجر يهودي
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األىبعاء  21يناير/كانون القاني1953 ،م
الشيخ خليفة اكملعتاد حتدث عن احلاجة إىل رفع مرتبات

األخشاص وقال بأن مجيع املسوئلني واآلخرين األوروبيني متذمرون -

يف حني أن أألمر ليس كذلك حقا .إهنم ال يدركون بأن الناس
يقللون من معهلم باسمترار إذن فملاذا حيصلون عىل زيادات
باسمترار؟.

السبت  24يناير/كانوو القاني1953 ،م
جاء الشيخ عبدالله وتناقش عن بعض املخدرات اليت يريد ابنه

عيل تناوهلا ،لقد مت المساح لعيل بالعودة من إبعاده الطويل إىل
"حوار".

الحح  25يناير/كانوو التاني1953 ،م
قدت إىل الرفاع لرؤية بيت الشيخ عبد الله بن محد الذي يريدنا

مسوه أن نشرتيه ألن عبد الله مدين ،ماكن كبريجدا عىل مقة

منحدرات الرفاع مع منظر رائع من فوق السطح لكن غريمرشق

وبال ماء .ال خيطر ببايل ما الذي ميكننا أن نصنع به.

القل ثاء  3فبراير/شباط1953 ،م
منت متاخرًا ألنين كنت خارجا أغلب الليل إىل ماكن محبق
كبرية جدا الهتم منطقة كبرية من بيوت العشيش (برسيت)

،

الهتم احلريق حوايل  1 50مهنا ،ولكن الغريب يف األمر بأن ال أحد
قد أصيب بأذى .إنه أكربحريق حدث لدينا واكن البد وأنه تسبب
يف رضر بليغ حيث يف الوقت احلارض يلكف بناء بيت العشيش

) "برستي هي الكلمة العامية ألكواخ العشيش التي كان يصنعها اهل البحرين
سابقا منسعف النخيل.
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الواحد قرابة  500زوبية ،فمل تعد طريقة رخيصة للعيش .اكنت

هناك رياح هاجئة ومل يكن بوسعنا معل يشء لكن حلسن احلظ

حرصهتا الطرق .فقد مائت الناس اكمل أمالكهم  -إال أن معمظهم
ال ميلك كثريا .أفرتض أن أمثن ما ميلكون يه أجهزة املذياع (الراد

يوات) اليت حيمتل امتالك العديد مهنم لواحد مهنا .جاء مسوه ولكنه

مل يكن مهمتا كثريا باحلريق ،إنه ال يدرك معق الرضر )..( .اكن
ميع عبدالكرمي

و حممد صاحل يف منطقة احلريق مث بعدها

خرجت للنظريف طريقة لنقل الناس إىل ملجأ األيتام ،ولكن ال أحد

أراد الذهاب إىل هناك،
فأسكنومه لدهيم.

تقريبا اكن لللك أقارب وجريان

السحح  15فرباير/شباط1953 ،م
العريض واملديفع حول أمور خمتلفة ،ناقشهتام حول البلدية
لكين وجدهتما عنيدين متصلبني ،عىل أية حال مفنصور هو رجل

ميكن لملرء أن يتحدث معه.

الدبعاء  18فرباير/شباط1953 ،م
"مورهاوس ( )Moorhouseمن رشكة "كيبل أند وايرلس

حول تأجريأرض لملحطة الالسلكية اجلديدة بالقرب من عايل.

اخلميس  19فرباير/شباط1953 ،م
جاء مسوه اكملعتاد وهو غاضب جدًا مما نرش يف صوت
البحرين .إنه وبعد أن جشع خمتلف الناس من غري املرغوب فهيم
كثريا أصبح اآلن مزنجعا ألهنم يكتبون مقاالت وحقة )٠٠( .جاء

) الضابط عبدالكريم سلمان ،أحد أركان ضبط األمن في البحرين آنذاك

الشيخ عبد الله وناقش مسوه بشأن إرسال ابنه عيل إىل لندن ملعاجلة
إدمانه عىل اخلمور.

القلحاء  24فبداير/شباط1953 ،م
رأيت املحررين الثالثة من الصحف الثالث ،قالوا كثريا من
اهلراء ،يقولون بأهنم مجيعًا إمنا يديرون الصحف ملصلحة املجمتع
وليس ملكسب مايل  -لعلهم بالفعل ال جيمعون الكثري من املال

ولكهنم يعملون من أجل الهتجم عىل من ال حيبوهنم من الناس
اكلشيخ عبدالله و مسوه الذي حتدث أغلب الوقت عن سوء سلوك
أمحد بن عيل وابنه ،األب فاسق ذو مشلكة عقلية واالبن فاسق
وغشاش ال غري .إنه المنوذج املثايل للعائلة احلامكة .ناقشنا البحارنة

والبلدية وقد وافق مسوه عىل رساليت إلهيم واليت أقول فهيا بأن
يكون الرتحش باملناصفة بني الشيعة والسنة مستقبال.

االربعاء  4مادلس/آخاد1953 ،م
اكن يل حديث مع البحارنة حول البلدية ،اآلن وافقوا عىل أن
يكون لمب سبعة أعضاء وبذلك أمتىن أن ثحل املشلكة.

القال فاء  1مادس/آخاد 1953 ،م
7

مث عندما اكن الشيخ عبد الله هيم باخلروج استوقفه بعنف

ومىض يف اللكام لساعة حول أمحد ،األخ األصغر لمسوه الذي

أصبح اآلن دامئ الرشب ،قال مضن ما قال بأنه سيكون سعيدا لو
رآه ميتا ،وكذلك عبد الله (أخ آخر) .قال بأن عبدالله اكن غري
معليا واكن يتوجب هيلع أن يستقيل من املحمكة ويلزم بيته أو

يسافر للخارج ،لكام قوي جدا ،عبدالله هو زوج ابنة الشيخ
عبدالله.وغادرأخريا.
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الربعاء  18مارس/آخار1953 ،م
طلبين مسوه إىل باب البحرين للحديث عن الزبارة ،إهنم وضعوا
نقطة للرشطة قرب القلعة هناك ولكنه اآلن هيدد بقطع االتصاالت

مع قطر .إنه مزجع وشيطاين وغري معقول بتاتا .إننا أثرنا ها هذه املرة.

القل ثاء  24مارس/آخد1953 ،م
قضيت الصباح لكه يف الرفاع مع "ليتل مندوب الواكلة

السياسية

نتحدث -أول باألحرى نتجادل -مع مسوه حول شوئن

الزبارة .ليتل اكن يريد من مسوه أن يوافق عىل إشعار الواكلة
السياسية هنا عندما ترسل أي أطراف كبرية إىل الزبارة ،إنه اقرتاح

معقول متاما .لكن مسوه مل يرتاجع عن رأيه مبقدار بوصة ورفض
املوافقة عىل ذلك .دأ اللكام يف التاسعة صباحًا ومل ننفض إال
الساعة الواحدة  -اكن االجمتاع لكه متعبا .بدا "ليتل يائسا جدا

من األمر لكه.

السبت  28مارس/آخار 1953 ،م
قبل أي أحد جاء الشيخ عبدالله " ٨وحتدث بقوة حول الزبارة،
قائال بأن مسوه غيب جدا بشأن هذه القضية اليت مل تكن لتستحق
لك هذا الزناع حوهلا ،وأنا أوافقه لكيًا ،ولكن الشيخ عبدالله
" ٨مل يقل شيائ لمسوه حول املوضوع.

القال فاء 1 7بريل/نيلسان1953 ،م
جاء مسوه وهو مبزاج عكرجدًا ،ناقش الزبارة ورشكة النفط.
إنه مسعور دامئًا جدا ألن حيصل عىل لك املستحقات من املال  -ال
أحد يظن بأنه حباجة ملثل ذلك .الشيخ عبدالله جاء وناقش أمر ابنه
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السكران عيل الذي يمت ابتعاثه إىل عالج إلدمانه عىل الكحول يف

لندن .أرص يف إعطائه حتويال مببلغ  100جنيه مما يعين بأنه لن

ميكث يف املستشىف .أمتىن لو انهتى به األمر إىل الجسن .هكذا
سيكونيف صاحله وصاحل غريه كثريا.

االثنيو  20أبديل/نيساق1953 ،م
سيد حممود خبصوص شؤون املال من دون مسوه الذي حيصل

هو وعائلته عىل ثلث اإليراد النفيط وهو حوايل مليون يف السنة .إننا

ندفع للك املرصوفات املحلية من مدخول البحرين.

القال ثاء 21أبريل/نيساق1953 ،م
حديث مطول مع خليفة الذي يريد اقرتاض  10,000جنيه ومن
دون ارباح لرشاء سفينة صيد معروضة يف املزاد ببغداد .تلكم عىل

حنو مغرور وخسيف جدا — وفكرة أهنم ميتلكون أمر يفقد
الصواب.

األربعاء  22ابديل/نيساق1953 ،م
ذهبت إىل القلعة ،تلكم الشيخ "خ جدا بتبخرتحول أمهيته

الخشصية واليت يه ليست بتلك الدرجة ،يشري مضنًا إىل أن مسوه

جيب أن يعطيه هدايا مالية أكرث )..( .أيام الزبارة الطويلة هذه
مضيعة كبرية للوقت .بإماكن مسوه أن يكون مزجعا جدًا وأحيانا
أالحظ بأنه يسمتتع بأن يترصف ظنا منه بأنه ذيك.

الخميس  23أبنيل/نيلساو1953 ،م
ذهب لرؤية "روبرت يف الصباح ،تلكم يف الغالب حول الزيارة،
فقد اكن هناك يوم أمس وأخفق يف نيل أي قبول .الشيخ عيل غاضب
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وقلق جدا اآلن ثانية حول تقرير عن التعلمييف البحرين كتبه أمحد
العمران الذي أرفقه خبريطة ثري بأن جزءًا كبرياً من قطر هو تابع
للبحرين  -إهنا سذاجة فادحة من أمحد ،بالطبع فهو قام هبا من

أجل نيل االستحسان من مسوه.

السبت  25أبىيل/نيساق1953 ،م
جاء مسوه والشيخ عبدالله  ٨وتداولنا الكثريحول الزيارة ملدة
ساعة تقريبًا .اآلن أصبحت العائلة لكها ضده معتقدة بأهنا ال تستحق

لك هذا االهمتام وسوء العالقة مع قطر ،إن لك الناس الذين
ذهبوا هناك -والذين مه سبب املشلكة -أخربوا اجلميع هنا عن

مدى بشاعة ذلك املاكن حقا وأنه ال يستحق حىت التفكريفيه.

األسحح  26أبريل/نيساو1953 ،م
خرجت مع "ليتل يف الساعة  8:30إىل الرفاع وعدت الساعة
 2:10ملناقشة الزبارة .مل أتعب اكملرة السابقة ألنين جعلته يأخذ معه

مرتمجه اخلاص .اكملعتاد اكنت هناك ساعات من اللكام غري

الرضوري حيث أين مسعت لك ذلك من قبل مرات ومرات التعد وال

حتىص حول التأرخي الاكمل لزناع الزبارة ،عىل أية حال فمسوه مل
يكن عصبياكآخرمرة .اكن هدف "ليتل أن يفهم مسوه بأن

مل

تقنع الشيخ عيل بغلق نقطة الرشطة من الزبارة و مل تطلب مزيدا من

الوقت خاصة وأن البحرين سوف لن تستخدمها للقيام بأي فعل
عدواين .مسوه مل يوافقه الرأي ولكنه قال يف الهتاية بأنه سيوافق
إذا كتبوا مه رسالة له يقولون فهيا بأنه اكن من اخلطأ وضع
حارس هناك .قاطعته وجعلته يوافق أو -باألحرى -يطلب مثل هذه
الرسالة.
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القال قاء  28ابريل/نيلساق1953 ،م
قابلتعىل بن أمحدحوألرضه ،وعددًا آخر من املتصلني.

الخميس  30أبريل/نيساق 1953 ،م
الشيخ حممد يف إحدى أمزجته التذمرية ،يقول بأنه يريد إرسال
ابنه عيل ا ىل لندن لعالجه من االدمان عىل الكحول ،قال بأئه رشب

أقل من ابن معه عىل بن عبد الله ،يف احلقيقة إنه جمنون ولكنه يف
العادة يلزم البيت وال يتشاجرخارجا عند السكر .هو هكذا بالفعل
لذا يدعه يذهب إىل بريوت يف هذه األثناء.

االثنيو4مايو/أيار1953 ،م
خرجت مع "برامر" و "موريسون للبحث عن موقع ملحطة الطاقة

اجلديدة خلف ميدان السباق .معظم األرايض هناك باعها الشيخ
حممد عىل بعض الفرس.

األدبعاء 10يونيو/حذ يرا ق1953 ،م
وينستون ترشتشل ألثناء زيارة مسوه إىل بريطانيا]  .اعتقد بأنه بدا

متعبا وهو إىل حد ما أمص جدا .إنه رجل جعوز مضحك املظهر.
عرض عىل مسوه سيجارا لكنه رفض  -مث ندم فميا بعد لعدم أخذه
واحدا .مسوه أبدى املالحظات العتيادية وأنه ممتن جدًا لالحرتام

والكرم الذي القامها اخل.ونستون ترشتشل بعد ذلك حتدث عن
السعودية و "برميي ( - )Baraimiأخاله يريد احلصول عىل وجهة

نظره حول شيوخ اخلليج ،مث مسوه عرج عىل موضوع الزبارة ولكنه
حتدث بعقالنية واستطعت أن أمنعه من اخلوض يف التفاصيل

الدقيقة .مسوه اكن جدا مرسورا بشأن زيارته وخصوصا وأن

وينستون ترشتشل أرص عىل امليش معه إىل أسفل الدرج ،أخربين أن
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أوقفه  -ولكن بالطبع مل أستطع  -وقد قال يل إس لويد

بأنه

"حيب أن يفعل ذلك .وعىل الرصيف حيينا حبفاوة كبرية.

االحح  20سبقمبر/أيلول1953 ،م
أكرث االضطرابات أسفا اندلعت خالل مواكب حمرم.

يف

البداية كنت أنا والشيخ خليفة يف امليدان بغرب املدينة .مرت عدة
مواكب بدون حوادث وبعدذلك بلغنا بأن هناك عراك يف البكيشه
(0ل502ل .)182أخذنا الشاحنة اليت كنا جالسني فوقها مع احتياطيي

الرشطة وذهبنا إىل احلديقة ،الشيخ خ ( )Khبدا ال يعرف كيف
يترصف فرتكته وذهبت سريا عىل األقدام .اكن هناك عراك يف

لك االجتاهات ورأيت البعض من الرشطة ومه يرضيون الناس عىل
ما يبدو عشوائيا .الرجال الذين معنا بدءوا بتحميل البنادق حىت
وضعت حدًا لذلك ،ولكن يف نقطة ما بدأت الرشطة باإلطالق -
فعملت الحقا بأهئم اكنوا حراس واكلة املعمتدية ،جلأ حشد كبري
إىل واكلة املعمتدية حبثا عن احلماية ،وظن رجال الرشطة بأهنم قد

هومجوا فأطلقوا الرصاص يف اهلواء .وكذلك رشطة االحتياط يف

الشاحنة األخرى أطلقت بنادقها أيضا .أصيب رجل يف ذراعه .اكن
من الصعب متابعة ما حيدث إذ اكن احلدث برمته مرباك .اندلع

العراك يف نقاط خمتلفة وتطور إىل نزاع شييع-سين مبشاركة
رئيسية للكثريمن شباب املحرق وعىل ما يبدو اكنت الرشطة تتحاز
إىل جانهبم ،أو العكس .وصلت إىل أحد املآمت ومتكنت من منعهم

من املشاركة ،الفرس أيضا مل خيرجوا بل بقوا بداخل املأمت .اكن
رجال الرشطة يائسني متاما وبدؤوا بفكرة واحدة ويه أن يرضبوا
من استطاعوا رضيه .ال نظام وال انضباط وال إدراك ،ضباط الرشطة

إمجاال اكنوا جيدين .اكن الشيخ خليفة يائسا وخائفا جدا جدا.

سيلوين لويد وزير خارجية بريطانيا في ذلك الوقت
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عندما هدأت األوضاع يف املنامة مسعنا بأنه اكنت هناك مشلكة

يف املحرق .ذهبت هناك فاكن األرشاس يرضبون البحارنة الذين
قدموا إىل املدينة عرب اجلرس ويحسبوهنم من احلافالت ،ويف الوقت
نفسه اكن الشيخ (0للك) جالسا يف مكتب الرشطة عىل مسافة
بضع ياردات دون أن يفعل شيائ ومعه عدد اكف من الرجال حتت

أمرته ،وهذا ما فعلته فميا بعد ،يف غضون ذلك رميت أحدمه يف
البحر .عندما عدت

وجدت الزمعاء الشيعة بانتظار لقايئ

باحتجاجهم قائلني بأن لك يشء اكن خمططا له مسبقا ،ولكين
متأكد بأن األمر مل يكن كذلك .الحقًا ذهبت إىل املحرق مرة
أخرى ووجدت مجهرة خارجة بوضوح لملشالك ،ولكننا أرجعنامه.

اكن الرشطة بوضوح -متعاطفني مع السنة واملحرقيني .ذهبت إىل
املستشىف واكن هناك  45حالة ،بعد ذلك جاء بعض النساء ،

ولكن مت اإلبقاء عىل  8مهنن ،مع أن أغلب اآلخرين اكنت تتطلب
حاالهتم اخلياطة ،صيب صغرييف  12اكن جمروحا عىل حنويسء
خبجنر أو سكني وشاب مصاب بطلقة يف ذراعه .اجلميع ألىق
بالالمئة عىل الرشطة .جاء عيل مريزا وعبدالكرمي لرؤييت بعد
العشاء واشتكيا بأن الرشطة اكنت عدمية الفائدة إطالقا وأنه ال

ميكن االعمتاد عىل الرشطة بإمرة النظام احلايل -الشيخ خليفة-
عند أي ظرف طارئ .أحسست باتفايق معهام لكيا .بشلك عام

اكن يوما أسودا يف تأرخي البحرين  -الشيعة يعزتمون القيام
بإرضاب عام يوم غد وأنا أتعاطف معهم لكيا.

أألنفين 21سبقمبر/ايلول1953 ،م
يوم آخر من االضطرابات.
يف الصباح اكن لك يشء عىل ما يرام فبعد االسمتاع إىل

التقاريرذهبت بالسيارة لرؤية مسوه يف الومسية  ،جاء ابنه عيىس
برسالة من مسوه يشتىك بأن ال أحد أخربه عن االضطرابات .اكن
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اللك هادائ جدا يف احلديقة ،ومسوه وأتباعه اكنوا يغتسلون حني
وصويل .يف طريق العودة جتاوزنا شاحنة مليئة بالرشطة متوجهة إىل

عوايل فاتصلت بالقلعة لمساع األخبار .وجدت وول و ليتل مع
الشيخ خليفة الذي مل يبدو عارفا ولو بأقل مما ينبيغ هيلع فعله .تقارير
تفيد بأن السنة من املحرق وعوايل قادمون ملهامجة البحارنة يف املنامة.

طلبت سيارات اإلطفاء الثالث املفيدة يف مثل هذه األحوال .خرج ليتل
إىل "ردم الكواري بيمنا توجهت أنا إىل مأمت الشيعة الكبري ،فتبعين

وول  ،اكن قد جتمع هناك حشد هائل من الشيعة ،ومه -مكا
بدوا  -اكنوا يف أشد اإلثارة والعدوانية .التقيت بعض زمعاء الشيعة ومث
سيد حممود -بأمرمين ،ألقيت فهيم لكمة فاسمتعوا إلهيا .أخربهتم

بأن يبقوا يف ماكهنم حلين تليق أوامر أخرى وذلك لتوقعنا بوصول
معال عوايل إىل املنامة فإذا تواجهت املمجوعتان ستكون هناك
مشلكة .مث خرجت مع وول إىل "ردم الكواري

ووجدت هناك

نصف دزينة من احلافالت والشاحنات املمتلئة بالرجال .أنزلهتم مجيعا
وجردهتم من مكية من القضبان احلديدية واألجحار والعيص وأشياء

أخرى ،مث أركبهتم ثانية وحركت احلافالت واحدة تلو األخرى لك

عرش دقائق .مل يعرتض أحدمه .مث عدت إىل املحرق عىل ضوء ما
مسعته بوجود اضطرابات هناك ،وكنت قد أغلقت اجلرس مسبقا
بغرض عزل أهايل املحرق عن املنامة .يف املحرق مسعت بأن "عراد قد
هومجت فانطلقت إىل هناك مع الشيخ دعيج وعيل بن أمحد ،وجدت

خارج القرية حشدا صغريا من العرب الذين اكنوا قد جردوا من

السالح .قبل ذلك يف ردم الكواري ،وبني عدد من البحارنة
البائسني ،أصيب الكثري مهنم جبروح ،بدا يل أحدمه حبالة سيئة.
الواتف املذياعية اكنت مفيدة جدا ،طلبت سيارة إسعاف وأطباء
فأتوا وأخذوا حوايل ستة رجال جرىح ،لقد اكنت هناك جهمتان

عىل القرية ،الثانية يه األسوأ .مث عدت إىل املحرق حيث اكن هناك

حشدا حييط مدخل السوق وأمام مركز الرشطة .فرقهتم عدة مرات
وبعد ذلك أصدرت إعالنا بأن اليمسح بتجمع أكرثمن ستة أخشاص
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يف ماكن واحد ،وقد أقره مسوه ،رجعت مع غروب المشس واجمتعت

مبا مسى بوفد الستة والشيعة الذين ناقشوا األوضاع يف جو ودي متاما

وطالبوا بفرض حظر التجوال وأن تمسح هلم احلكومة باخلروج ثنائيا
(خشص سين وآخر شييع) لزيارة القرى وإبالغ الناس بأن األوضاع
طبيعية اآلن .تضمن اجلانب السين لك من راشد الزياين وعبدالله

الوزان ويوسف املؤيد وأمحد خفرو ،مجيعهم من الشباب وليسوا حقا
جمموعة مساملة ،اجلانب الشييع اكن نفس املمجوعة العادية مبعية

سيد حممود.
خالل الليل اكن هناك حادثة أو اثنتان متفرقتان ،سيارة واحدة

مت رمجها واثان من النواطري" هومجا من قبل جمموعة من الفرس

وأيضا مت رضب صياد مسك كبري السن .مت اإلعالن عن أمر حظر

التجوال عربالمساعات املحلية واكن األكرث تأثريا.

الدبعاء  23سبقمبر/أيلول1953 ،م
خرجت اىل "سرتة صباحا حيث مل يذهب أحد من العامل إىل
العمل هناك .ذهبت إىل املأمت الذي أصبح مزدمحا بالرجال خالل فرتة

قصرية مع عدد كبرييف اخلارج أيضا .حتدثت معهم لقرابة الساعتني

واتفق اجلميع عىل العودة إىل العمل .تلكموا حبرية تامة ،قالوا بأهنم
لن يقبلوا أية مضانات من آل خليفة ولكن لو وعدهتم أنا بيشء

فسيعودون مجيعهم إىل العمل ،ذكروين بالذي عانوه مه قبل  30سنة

ماضية ،عندما أطلق آل خليفة النار عىل قرامه وقتلوا الذاس.إمجاال
وعىل أية حال فقد اكنوا عقالء جدا وودودين للغاية واستقبلوين
حبفاوة كبرية .اكنت الرشكة تعمل مع غياب قرابة نصف الرجال

ولكن اليوم عاد إلهيا عدد جيد.
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الخميس  24سبقمبر/أيلول1953 ،م
مقدار كبري من اإلشاعة بعد الظهر بتوقع خروج مظاهرة يف

املحرق غدا .رفعت أمر حظر التجول ولكين أبقيت عىل أمر "حظر
التجمع .بدت األمورهادئة يف الليل.

األحح  27سبتمبر/أيلول1953 ،م
جاء الشيخ حممد وهو يبدو قويا جدًا ومعره فوق السبعني .تلكم

بقوة جدا بأن مسوه ضعيف حيال األمور مضيفا بأنه جيب هيلع أن

يتخذ موقفًا متشددًا  -ولكن بالطبع ملح الشيخ حممد ضد الشيعة،
قائال أيضا بأنه يتوجب إخراج الشيعة وتسلمي مجيع الوظائف آلل

خليفة -ذاكرا أبناءهكأخشاص مناسبني ،باألحرى أفسد لكامه.

االففين  28سبقمبر/اًيلول1953 ،م
ناقشت سبال ملواجهة حاالت جديدة بسبب الفرس الذين يقعون

حتت سلطتنا القضائية اآلن ،هذا يعين زيادة بنسبة الثلث يف لك

قضايا حمامكنا.

القال ثاء  29سبتمبد/أيلول 1953 ،م
جاء الشيخ عبدالله  -وقد أحضى أمصا جدًا ،ناقش فواتريابنه

الطبية ولكفة الزيارة ،قرابة  5000جنيه مت رصفها .الشيخ عبدالله

بدا مزنجعا ،حاولت إقناعه إليقاف الدكتور بارتملن من اخلروج،

إنين متأكد بأهنا ستكون هناك مشلكة إذا ما جاء .جاء مسوه
وناقشته حول مقالة رشيرة ضد املسيحية يف الصحيفة املحلية ،لكنه

تظاهر باعتقاده بأته غري ضار ،إنه خائف من الصحف .مكا
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تلكمت معه أيضا حول الناس املسوئلني عن االضطرابات ،تظاهر

بعض الوقت بقوله لهتدأ األمور ملدة أطول  -إنه خيىش املزجعين.

الدبعاء30سبقمبر/ألول1953 ،م
توجهت بعد ذلك إىل القلعة .نقاش مطول حول التحقيق يف

االضطرابات وكذلك اإلجراءات املستقبلية لتفادي أمور كهذه .آل

خليفة -بالطبع -دعوا لملزيد من الرشطة واملزيد من الضباط الذين
سنؤمن احلاجة إلهيم عربحصولنا عىل املزيد من الرشطة الربيطانيني

إذ أن الواحد مهنم -يف رأيي -يعادل عرشة رجال رشطة حمليني.

التقيت اناسا عديدين قبل ذهايب إىل القلعة.

الخميس  1أكقوبر/تشريو األول1953 ،م
مث إىل القلعة حيث قضيت ما تبىق من الصباح يف أخذ إفادات
الرشطة حول االضطرابات .اللك أظهر نوايا قوية معادية للشيعة،
إنه ألمر غريب كيف أن هذا الشعور يستحوذ علهيم لكمه.

الجمعة  2اكقوبر/قشرين األول1953 ،م
"جميس يقىض الصباح يف السوق لزيارة األصدقاء .البعض
مزنجع من منيع أنا لنرش أشياء حول االضطرابات  -ألهنا ال تزال
قيد التحري.

ال افنين  5أكقوبد/قشدين الو ل1953 ،م
املحمكة ،ال توجد قضايا كثرية ولكن حاالت جشار بني

البحارنة .بالتأكيد فهناك مشاعر محشونة قوية جدا بني الشيعة
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والسنة ،ودامئا تنعكس بوضوح يف لك يشء  ،عندما رجعت التقيت
خمتلف الناس ،فإمجاال اكن صباحا شاغال.

القال ثاء  6أكتوبر/تشريو األول 1953 ،م
ناقشت قضية صيب أطلق النار عىل صيب آخر ،من أفراد آل

خليفة ،من الواحض إنه اكن حادثا ،لكن الولد مت إبعاده واألب
طلب منه أن يدفع  .5005لطاملا األمر هو فميا بني العائلة فإنه ال هيم
كثريا )..( .ذهبت إىل القلعة وواصلت التحقيقيف قضية حمرم ،أحد

الرشطة أشارإىل الشيعة بلكمة العدو  ،وهكذا يروهنم.

الخميس  8أكقوبر/تشديو األول1953 ،م
قضيت أغلب الصباحيف القلعة مواصال التحقيقيف االضطرابات،
اكن عندي بعض أهايل 'عراد  ،لن يكون مبقدور املرء فعل يشء
بأن حيزن أو يتعاطف ،فقد ترصفوا بنحو مروع وخاصة البعض من
الشيوخ.

السحح  12أكتوبر/قشريو األول 1953 ،م
صباحا كنت مشغوال جدا ،لكام طويل مع زمعاء الشيعة

الذين يقولون -حبق -بأنه مل ترفع شاكوى ضد السنة وأهنم يعرفون

الكثريمن أولئك الذين جهموا عىل عراد.

الكالفاء  13أكتهرباقشديو األول1953 ،م
الحقا ذهب لك من "تيدي ويكيفيلد و أورمسيب غور إىل
رشب الشاي يف فندق البحرين مع "صوت البحرين  ،حقًا اكنت
مقابلة حصفية .عدة شباب خسفاء جدا سألوا عددا كبريا من
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األسئلة الخسيفة جدا ،وحبسب أعضاء الربملان فإهئم قد أبدوا قلة
معرفة يف أغلب املواضيع اليت تلكموا حوهلا.

الخميس  15أكقوبر/قشريو الو ل1953 ،م
يف املكتب طوال الصباح ،زوار عدي دون ومن بيهنم ذاك "وال

الذي جاء ملناقشة "يس يف زيارة "يس وبىق ملناقشة األحوال يف
اخلليج عامة .اتفقنا تقريبا بأن اللطخة األعظم عىل الوضع الداخيل
للبالد يه العائالت احلامكة اليت تيسء أكرث من أي يشء آخر،

احلاكم كأفراد بأنفهسم مه جيدون ،يف لك احلاالت أغلب
العالقات الداخلية متعفنة.لقد أقر ابن سعود اآلن بعجزه عن القدرة
عىل السيطرة وبالنتيجة فإن حكومته يف حالة أسوأ من الفوىض
وأكرث من أي وقت مىض .يف الكويت الشيوخ لكمه يهنضون ضد
بعضهم البعض وهناك اكبوس من التشويش ،يف قطر الشيخ يف
أيدي درويش وعىل أي حال فإنه غباءفادح إىل حدالعقم .إنه مهشد
يوهن العزمية.

الجمعة  16أكقوبر/قشريو الول1953 ،م
جدل حاد حول ما إذا اكن عيل أن أعقد مؤمترا حصفيا
للصحف املحلية الثالث .ثالثة مؤيدون وآخر معارض  -ومبا أهنم

يدارون من قبل صغار الكتاب ،لذلك فليست لدي نية للقاهئم.

االشح  17اكتوبر/قشويى الو ل1953 ،م
جاء مسوه وهو غاضب إىل حد ما ،وجاء الشيخ عبدالله حمجتا

بشدة عىل فواتري الدكتور بارتملن عن معاجلة ابنه من االدمان عىل
الكحول .لكفه اآلن حوايل  10,000جنيه رصف معمظها ابنه عيل
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عىل النساء وغريالنساء يف لندن .إن الرجل بالتأكيد ال يساوي هذا

املبلغ وال أعتقد بأن أباه يرى عكس ذلك.
هناك إرضاب يف "أرامكو  ،إهنم اختاروا وقتا مناسبا حيث أن
امللك مريض جدا ويقال كثريا بأنه سميوت مكا أن "بن جلوي

(ذال )13100 2210حامك اإلحساء أيضا مربض يف باريس .العامل
العرب يطالبون مبساواهتم يف احلقوق مع األمريكيني.

االثفين  19أكقوبر/قشرين األول1953 ،م
إشاعات عن اعزتام الشيعة

القيام مبظاهرة يف اجلفري.

املحمكة ،صباح طويل حيث ناقشنا قضية حمرم.

السبت  24أكقوبد/قشريو األول 1953 ،م
مسوه مهمت كثريا حول إشاعات عن مشالك تتفامق يف املحرق
من قبل العرب القادمني من السعودية بسبب اإلرضاب والذين

يتسكعون يف املقايه .والسبب هو أن احلكومة رفعت قضية ضد
العرب الذين هامجوا "قاليل .حتدثت مع أمحد خفرو الذي ينصح

بتأجيل القضية وبعد ذلك مع منصور وحسن املديفع الذين بدوا
قلقني ،اللك متفق بأننا يف الوقت احلارض ال نريد البدء مبشالك
أكرث ،يف حني أن لك العاطلني من السعودية يتسكعون لدينا هنا.

األسحح  25أكتوبر/تشرين األول1953 ،م
جاء دعيج ملناقشة قضية املحرق واكن هو والشيخ عبدالله بقوة
ضد مساعها غدا لذا اختذنا القرار يف حني أن مسوه متىن تأجيلها،
رمغ عملي بأنه سيكون من األفضل مبارشة القضية.
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االثنين  26أكقو بر/تشرين الو ل1953 ،م
مل أذهب إىل املحمكة ،وأتصور أنه قرار سلمي خاصة وأننا
قررنا عدم املبارشة يف قضية املحرق ،مع أن ذلك عالمة ضعف سيئة.

اؤربطء  28أكتوبر/تشدين الول1953 ،م
العديد من نواقيس اخلطر والقلق حول موكب البحارنة غدا،

يظهر بأن مسوه غاضب بشأنه وقد بعث يل برسالة يطلب مين منعه،
اكن لدي بعض العرب البحارنة وقالوا يل بأهنم مل يمتكنوا من
إيقاف الناس عندما يقومون باالضطرابات .يبدو أن لدهيم ذلك لك

عام ،وهيحقيقة ملأكن أعرفها.

الخميس  29اكتوبر/تشريو االول1953 ،م
قلق نوعا ما حول البحارنة الذين خرجوا بالفعل يف املوكب،

لالحتفال ب -أو باألحرى العزاء يف اليوم الذي مت فيه محل رأس

احلسني إىل سوريا .يف احلقيقة مل تكن هناك حوادث وانهتى لك
يشءبشلك هادئ متاما -اكن إم يف مدرسة البنات يراقهبن أثناء

املرور.

االثفين  2نوفمبد/قففريق القا نمي1953 ،م
املحمكة ،قضية مثرية واحدة  -أو باألحرى جلسة اسمتاع،
حول ولد مت العثور هيلع مقتوال مبرآب يف ديمسرب/اكنون األول

املايض وال من رأس خيط معن قتله .أخوه يهتم مالك املرآب ،خشص
فاريس بدا هيلع وعىل أخيه بأهنما قادران عىل فعل أي يشء.

الثالثاء  3نوفمبر/تشريق القاني1953 ،م
مسوه والشيخ عبدالله  ،مسوه مل يبق طويال وبدا يف مزاج طيب.
ناقشت الصحف ،كنت قد التقيت حمررا واحدا من قبل حول مقالة
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خسيفة بأن نقيب حبري بريطاين أعىط  25,000إىل خشص
كوييت أصبح بعد ذلك موضوعا بريطانيا .انه غيب جدًا لكنه اكن
ينوي إحلاق الرضر.

 g rثخين  16نوفمبر/قشريو القا نمي1953 ،م
البيت يعود إىل مسوه الذي هو مؤجر سيئ جدًا حيث أنه مل
يرصف عىل ملكيته شيائ منذ أن مت تأجريه.

القل ثاء  17نوفمبر/قشريو التاني1953 ،م
مسوه منفعل حول بعض القضايااملتعلقة بالعبيد ومن الواحض

بأنه اكن لدى البعض مهنم هيلع شيائ ،أو لعل يف األمر أكرث من

جمرد ذلك حيث أنه يتعلق بوصاية عىل فتاة شابة تعيش مع عبد الله
(مزيين اخلاص) الذي هو خاهلا.

الخميس  19نوفهبداتشدين القاني 1953م
عطلة مبناسبة ميالد النيب ،لكنا ظننا بأنه اكن جيب أن
يكون يوم اجلمعة ولكن خليفة قرر يوم اخلميس وذلك من أجل
عدم خسارة عطلة يوم اجلمعة.

السبت  21فوفمبر/تشريو التاني1953 ،م
مسوه رصف وقتا طويال ملراجعة امليزانية اليت اقرها بنفسه

بشلك عام .باستثناء األمعال اجلديدة واملشاريع الكبرية الزلنا
نستطيع مواصلة اإلدارة احلالية من مصادرأخرى غري النفط ولدينا
مدخول سنة اكملة يف االحتيايط ودخال كبرياً جدا من هذه
االستمئارات.
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القل ثاء  24فوفمبر/قفديق القانمي1953 ،م
رأيت أناسا عديدين ومن بيهنم يوسف بن جهر الذي ناقشت معه
إدعاء  8سافرة فقد قال بأهنا ليست تابعة للبحرين واكن هذا

حمبطا إىل حد ما.

الربعاء  25نوفمبر/قشرين القاني1953 ،م
لكام طويل مع زمعاء البحارنة الذين جاءوا حمجتين عىل فشل
احلكومة يف اختاذ أي خطوة حيال قضية "عراد  ،مث رأيت الشيخ

عبدالله الذي اكن عنيفا جدا حيال األمر قال برضورة تسفري
ا ألخشاص املعنيني.

لسبت  28نوفمبى/تشريو القا نم1953 ،م
استملت رسالة من حممد خليل ،يستقيل أو باألحرى يتقاعد،

خدم  30سنة يف دائرة األرايض .بشلك من األشاكل لست آسفا
عىل رحيله ،إنين مل أحبه حقا مع أنه اكن فاعال.

االفنيو  14حيسمبو/كانوق الو ل1953 ،م
جاء "هاريس قبل املحمكة وناقشنا القانون اجلنايئ الذي مه

بصدد إعداده ،مث ذهبت إىل املحمكة وبعدذلك إىل اجلفريحيث
أنا و بوروز و "هايزن و" وول حتدثنا طويال عنه واكنت لدينا عدة
نقاط اتفق اجلميع علهيا .سيكون مفيدًا جدًا لو أقرته حمامكنا.

القال ثاء  15حيسمبر/كانوو الول1953 ،م
رصف أغلب الوقت يناقش صوت البحرين ،إنه ضعيف جدًا
أمامهم ،ومثل ما يف بقية األمور فإنه خيىش يف هذا من الرأي العام

أيضا.
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السبت  26حيسمبر/كا نوق ال و ل1953 ،م
مسوه طلبين فقضيتأكرث من  4ساعاتيف املجلس البارد جدا
يف الرفاع مع تسكرن

و "غودفري و بارخوست وعائلة يتمي

يتحدثون عن النفط .أغلب الوقت مل يكن مسوه معقوال جدا بل أن
أحيانا اكن فظا مع إدوارد  .اكن احلديث عن توسعة الرشكة يف

املنطقة اإلضافية من البحر وأيضا عن اإلنتاج املتزايد يف البحرين،

بالنسبة للنقطة األوىل وأعتقد بأن ' Coyأخفق يف تنفيذ لك ما
اكن ينبيغ تنفيذه ،أما عن النقطة األخرى فإن مسوه طلب مضاعفة

اإلنتاج ،وهذا مبثابة انتحار للحقل.

السحح  3يناير/كانوق القاني 1954 ،مه
رأيت اثنني من البحارنة وقد اكنوا ممتعضني جدا بشأن إمهال

احلكومة وعدم تعاطهيا جبدية يف قضية عراد.

االثنيو  4يناير/كانوو القاني1954 ،م
قضيت وقتا يف دائرة األرايض أتفحص خرائط املدن ساعيا

إلجياد موقعني ملدرستني جديدتني .يستحيل إجياد قطعة أرض
حكومية بداخل املدينة ،فلكها اآلن أمالك خاصة والعديد مهنا
حتت البناء.

األدبعاء  6يناير/كا نو ن الفاني1954 ،م
مقابلة صعبة مع مدير الرشطة عبد الكرمي ،منذ قضية حمرم
وهويف حالة من التوتر ،خرجيف إجازة ولكنه عاد وهويف حالة أسوأ

من قبل ،جزء من احلالة بسبب األعصاب وجزء آخر بسبب الرشاب.

) الرئيس التنفيذي لشركة النفط بابكو .
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عاملته خبشونة وأضعفته إىل حد الباكء .اكن يريد السفر خارجا
ثانية ولكين رفضت ذلك وأمرت بأخذه إىل املستشىف.

الجمعة  8ينايو/كانوق التاني1954 ،م
ذهبت لرؤية

إدوارد سكرن" ليك يطلعين حول حمادثات

حممتلة بشأن حدود البحروبعد ذلك واصلت لرؤية بوروز  ،الذى
اكنت لديه رسالة من وزارة اخلارجية

مفادها تقريبا املوافقة بأن

عىل مسوه التحدث عن حدود البحر إذا ما سنحت الفرصة ,.ألحد 10
يناير/اكنون التاين 1954
خابرىن "جيفرى باركر" بعد العشاء ليبلغىن بأن ال ()0010094
قد حتمطت بالقرب من إيطاليا ،واكنت حتمل  1 1مسافرا من
البحرين ،بيهنم "ليىل ابنة حسني يتمي واثنتان بنات خضوري وأب

وابنة من عائلة "كريل.

الجمعة  15يناير/كانوو الثاني1954 ،م
قضيت الصباح يف احلديقة ،وبعد الظهر قدنا السيارة لرؤية

القربالذي سيفتحه فريق اآلثار الدامنريك.

السبت  16يناير/كافوو القاني1954 ،م
مث جاء "وول لرؤية مسوه وحتدث عن الزبارة من العارشة صباحًا
حىت الواحدة بعد الظهر ،مسوه وكعادته غضب بشدة ومل يكن
معقوال .أعتقد أحيانًا بأنه ال يريد حال لملشلكة .يف األخريإهتم "وول

) وجدنا في اليوميات ( )10ففهمنا بأن المقصود منها وزارة الخارجية البريطانية

).(Foreign Office
) نوع الطائرة.
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بأنه حمام لشيخ قطر ،بعد مغادرة مسوه رجع وول فناقشنا القضية
ثانية .قررنا الذهاب إىل الزيارة يوما حيث أن وول مل يرها من قبل.

األحح  17يناير/كانوق القاني 1954 ،م
رأيت إبراهمي خلفان فأخربين بأن الشيخ محد حممد اكن مثال
مرة أخرى وقام حبراكتيف املطار.

الثالثاء  19يناير/كانوق القاني1954 ،م
امتأل مسوه غضبًا حول البلدية ،يقول بأن إم صاحل مل يعمل
شيائ أبدا بل اكن سزييل املاء من الشوارع  -أمر غري معقول جدا
فبدهيي أن يتدفق املاء عندما يمت حفر حفرة.

األدبعاء  20يناير/كافون القاني1954 ،م
اجمتاع الغواصني ملناقشة الدفع املقدم ،مل يدم طويال ومل يكن

حيا اكلعادة ،الذين خرجوا للغوص يف العام املايض اكن لدهيم

مومسا جيدا -ولكن سفن قليلة جدا أحبرت  ،وأن الذيناكنوا من

البحرين يشلكون فقط  10مهنم حكد أعىل.

الخميس  21يناير/كانوق القاني1954 ،م
اجمتاع يف مدرسة الصناعةالختيار  7أوالد ملحن دراسية عىل نفقة

بابكو .مثريجدًا حيث لك األوالد تقريبًا اكنوا من حبارنة القرى
ويه جمموعة ذكية جدا .اكن االختيارمن بيهنم أمرا صعبا.
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السبت  23يناير/كانوو القاني1954 ،م
أجراس إنذار ونزهة ليلة أمس ،سملان حممد الذي يعاين نوعا
من احلالة العقلية بسبب الكحول وضغط الدم العايل ،حاول ركوب
طائرة "يب أو أي يس (رشكة اخلطوط اجلوية الربيطانية) يف
املحرق بدون تذكرة أو أي يشء آخر ،مت إخراجه مرتني فترصف

كرجل جمنون  -لكن باعتدال .مسوه استدعاه فتحدثنا معه مع

الشيخ عبدالله وخليفة و تركناه مبستشىف عوايل.

القل ثاء  26يناير/كانون القا نمي1954 ،م
إبراهمي بن حممد عىل وشك الذهاب إىل لندن لعملية جراحية يف
األذن  -إنه الوحيد الذي ال يرشب من بني أبناء الشيخ حممد.

االثنيى  1فبداير/شباط1954 ،م
اكنت لدي قضية كبرية واحدة حول رجل سكران أطلق النار
عىل رجل يف السوق ،بىق الرجل عىل قيد احلياة بعد أن جنا من
املوت يف آخر اللحظات .حمكت هيلع خبمس سنوات .قضية أخرى
عن رجل هامج رجال آخر بسكني لكن مل يلحق به الرضر ،فنال
الجسن لسنة واحدة.

األربعاء  3فبداير/شباط1954 ،م
قضيت وقتا طويال يف القلعة أناقش أمورا خمتلفة مع الشيخ
خليفة ،إنه دامئ الشكوى -بشلك أو بآخر -عن عدم امتالك الناس

مبا يكيف من املال — الذين هلم عالقة خاصة به لكما اكن لدهيم
أكرثلكما غرقوا يف الدين أكرث .إهنم يائسون جدا وإين ألستغرب
كيف أن الشعب مل يتخلص مهنم منذ زمن بعيد.
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الجمعة  5فبراير/شباط1954 ،م
جاء "جميس جيادل بقوة وخيبرنا عن إعالن آخر ملصوق يف
السوق يطالب ب جملس استشاري  .بدا "جميس متعاطفا جدا مع
الفكرة إىل حد معني.

السبت  6فبراير/شباط1954 ،م
جاء مسوه وهو مبزاج أفضل مما اكن هيلع سابقا ،لكن

بالطبع عاد للحديث عن الزبارة ثانية ،قال -وأنا أوافقه -بأنه ال
يفهم ملاذا يمسح اإلجنلزي ألن تكون قطر حتت سيطرة عبدالله
درويش .ناقشت بعض العالقات املجنونة ،إنه ملن السيئ جدا أن

أكون مضطرا للتعامل مع الشيوخ العاديني ولكن مؤخرا فإن
املجانني من أفراد العائلة يتسببون يف الكثري من املشالك ،لقد

حتول لك من مبارك محود وعبد الله إبراهمي وحممد سملان وأمحد

بن حممدإىل "قضايا اآلن.

القال ثاء  9فبراير/شباط 1954 ،م
جاء مسوه والشيخ عبدالله واكن لدينا اجمتاعا عائليا حول ابن

حممد بن سملان الذي فقد عقله ،خليفة وعيل وإخوته ويوسف
الشنمي من الكويت اكنوا هناك ،واألخريهو عىل نوع من القرابة
عيل اجلانب اآلخر .قررت إرساله إىل سويرسا ملحص عقيل  -لكهنم

ال يدركون بأنه ال ميكن إدخاله ملحص دون موافقته الخشصية،

وهو غريموافق بعد .لك ما يتعلق هبذا ا ألمر صعب ومقلق جدا.

الدبعاء  10فبداير/شباط1954 ،م
استقبلت زمعاء البحارنة الذين مل يكونوا راضني يف قضية

عراد .املعتدون الثالثة البارزون أبعدمه مسوه ملدة سنة واحدة ولكنه
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فعل ذلك برسية ومن دون إعالن عن املسألة ،إنه خيىش من حتوهلا

إىل قضية يف املحمكة  -أخىش أن يكون مثاليا! ( )..صبايح
بالاكمل أهدر مع الرجل (الشيخ سملان)  ،وهو بالطبع ال يعرف بأئه

جمنون .أبوه العجوز وصل بزورق من بومباي مث غادر بعد ساعة
بشلك مهبم يف طريقه إىل سويرسا حيث يتصور معارفه بأنه
سيدخل مصح عقيل ،ولكنه لن يدخل بالطبع .اللك يترصف عىل

حنو ضعيف للغاية .رأيت سملان الذى يبدو عاقال جدا أحيانا .حالته
أشبه ما تكون بالكآبة ( - )meglamaniaيتحدث عن حاجته
لسكرترياخل .عىل حنو ما فأنا لست نادما ملا حصل  -مع إنه مصدر

إزعاج يف الوقت احلارض ،ألن ومنذ فرتة يتحدث سملان خبشونة بالغة
ضد مسوه وضدي وضد احلكومة.

ا لقال ثاء  16فبداير/شباط1954 ،م
مسوه والشيخ عبدالله اكملعتاد ،ناقشنا سملان فقال مسوه بأنه
لن ميول السفرة ،مث ناقش حول عدد من عالقاته  -جمنون سيئ وبال
مباالة وطلب مين مفاحتة دعيج حول أخيه أمحد .مث جاءين خليفة

الذي أطلق لسانه حول مسوه ،مل يفعل ذلك من قبل ،وقبله جاءين

املجنون مبارك صباح الذي كعادته يريد اخلروج إىل أسفاره ولكنه
مزنجع لعدم المساح له بذلك .أية عائلة هذه! لكما زادت أمواهلم

لكما طلبوا املزيد وازدادوا سوءا .ليس هنالك من شك بأن العائالت
احلامكة يف الرشق األوسط يه لعنة دول الرشق األوسط اليت
~
مازالت تتحملها.

الخميس  18فبرا ير/شباط1954 ،م
يف املكتب طوال الصباح ماعدا زيارة قصرية إىل دائرة األرايض
للنظر إىل بعض خرائط املدينة .إننا نعاين من نقص شديد جدا يف
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األرايض هذه األيام ،وهو من شبه املستحيل إجياد أماكن للناس إذا

ما قررنا نقلهم من أماكهنم.

االثنيو  22فبراير/شباط1954 ،م
اجمتاع يف عوايل :الدار وآريب" و وول و "باركهرست و
"غودفري و سكرن و غالوي و "بزنكوتني  ،من الساعة 10
لغاية الساعة  ، 12رأيت مناذج وخمططات خمتلفة اكنت معدة

لعرضها عىل مسوه عن وضع النفط الذي لو أردنا االحتفاظ حبقله

فالبد من تقليل اإلنتاج خالل سنتني أو ثالث قادمة أخرى.
التخطيطات اخل اكنت معدة بشلك جيد جدًا وتبني جبالء ما حنن
هيلع ولكن مكا قال حسني يتمي بأن مسوه لن يصدقها إن مل يشأ

أن يصدق و لطاملا أن جيبه اخلاص معين باألمر فإنه لن يعيط اعتبارا
لملستقبل بل يريد لك ما تطاله يده  -اآلن .إنه يستمثر أغلب أمواله

يف البناء ولكن يبدو بأهنا ترض بعالقاته كثريا.

القال ثاء  23فبرايراشباط1954 ،م
اجمتاع جلنة الزراعة واملاء يف باب البحرين من الساعة  10حىت

 .1:15اكن لدينا عضوان جديدان مها حسني يتمي وأمحد خفرو
واكنا لكامها مفيدين ،ولو -اكملعتاد -حاول لك خشص أن

يأيت ببعض النقاط اليت يه يف صاحله املادي اخلاص ،أمحد خفرو
أراد بيع جرار (تراكتور) وحسني أرادا رفع سعر المتور املحلية ألن

لديه حدائق بإجيارات منخفضة جدا .اكن مسوه كثري اللكام

وكثريا جدا يقفز عىل األفاكر دون اعتبار هلم .اكن لدى مسوه
إبناه وعيىس و"هدية خليفة ،ليمسعا أبامها يتحدث لكامها بديا
 )40الرئيس التتفيذي لشركة النفط 'بابحكو".
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مضجرين جدا .اكملعتاد الكثري من الطلبات حلفر اآلبار أيمنا

يوىص حبفرها ،أخ زوجة حسني يتمي وأمحد خليفة أحد خدم مسوه
الذي اكن جالسا يف زاوية من الغرفة.

االربعاء  24فبدا ير/شباط1954 ،م
قضيت من الساعة  9صباحًا حىت  2:30يف الرفاع يف اجمتاع
بينمسوه ولك من "با بكو و"إيسكرن و غالوي و٣ربراون و

باركهرست و "وول .اكن األخريهناك بناء عىل اقرتايح واكن
ذا قمية أيضا حيث أنه يف الهناية أبلغ مسوه متاما وبشلك واحض مبا

يعتقده  -والذى اكن األسلوب العقالىن الوحيد العتبار املسألة،
ومسوه وافق عىل قبول نصيحة "وول عىل مضض .مسوه طلب زيادة
يف اإلنتاج  -وهو يعرف بأن الرشكة أخربته بعدم إماكنية فعل ذلك

 وأنه البد من مطس برئ معيق يف البحر خالل  7هشور .أخربوه بأنهما مل يمت خفض اإلنتاج ل 3أو  4سنوات فإن حقل النفط سيعاين

وجيف نسبيًا معا قريب  -إذا مت خفضه بلطف فإماكنه أن يدوم
وقتا طويال ،رمبا  30سنة بإنتاج متضائل .مسوه اكن متعبا جدًا فقد
اكن يتلكم أحيانًا كطفل ،اكن جداله بأن إذا البلدان األخرى
حولنا لدهيا نفط أكرثفيجب أن يكون لديه أيضا نفط أكرث .وظل

يكرر مقولته بأنه ليس لنفسه ،بيد أن اللك يعرف بأنه أصبح
جشعا أكرثفأكرث ،يقول بأنه "ياكحف لشعبه وبأهنم ال يفهمون

أن زيادة اإلنتاج يستنفذ احلقل .وافق عىل مضض بأن جيلب خبريا من
اخلارج لكنه حاول أن جيعل الرشكة تفعل ذلك  -مكا يقولون إهنم

واثقون بأهنم عىل صواب ،وكذلك أنا ،وبأي حال من األحوال لسنا
حباجة إىل املزيد من املال يف الوقت احلارض .لكما لدى الخشص
أكرث لكما ازداد تبذيرا ومطعا .جحة مسوه بأن اكنت لدى

بابكو املنطقة اإلضافية ل 15سنة دون أن تعمل شيائ هناك  -لذا
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علهيم أن يسملوها ويرتكوها ليبيعها إىل رشاكت النفط األخرى

اليت اكنت تريد ها ،أو أن حتفر برئا يف البحر ل  7هشور وتنتج نفطا
أكرث يف هذه األثناء ،إىل أن يمت اكتشاف املزيد من النفط يف

البحرانين مل أمسع من قبل مبثل هذه احلجج الغبية وهذا األسلوب

العنيد يف املجادلة إطالقا .أتوقع أن يواجهه عدة أخشاص ،من

املحمتل بيل بلنتاين الذي أبوه مرتبط برشكة الكويت الثانية .هلا

مسعة سيئة ،أيضا من املحمتل صاحل املنأيع من قطراكن حياول
وضع "شل يف الصورة .حاالت كهذه يه نوع من الفرص الذهبية
للتآمر" .بابكو قالت بأهئا ال تستطيع أن تنتج أكرث  -بدون إتالف
احلقل بيد أهنم رفضوا أن يرتبطوا بأي تأرخي حمدد ألمعال البحر.

وول دمع ذلك ومسوه بشلك متقاطع جدا قبل مبا وصفه بأنه ال

ميتل رأيه.

الجمعة  26فبرا ير/شباط1954 ،م
قدت السيارة عىل شارع البديع لرؤية التنقيب األثري للخرباء
الدامنركيني ،منطقة مشوقه جدًا يف الدراز تقع علهيا "عني أم

الجسور حيث وجدوا خطوات وحيطان ورأس ينبوع دائري و يف
خندق ثور جحري بال رأس.

االثنين  1مارس/آخاد1954 ،م
اكنت لدي قضية مخور ،وهذه يه املخالفة الثالثة ،حمكت
عىل الرجل بسنتني .هذا احلمك سيؤدب اآلخرين ،بالطبع اليشء

السيئ حول األمر أن دعيج وعيل بن أمحد اكنا يرشبان يف السابق
ودعيج الزال يرشب بل يقال بأن دعيج يبيع اخلمور أيضا.
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الجمعة  5ماوس/آخار1954 ،م
بعد العشاء ذهبت إىل افتتاح نادي العروبة يف مبنامه اجلديد،
ماكن مؤتث ولطيف عىل حنو جيد .أغلب القادة الالمعني يف النادي

بدوا من موظيف احلكومة و نسبة كبرية مهنم اكنوا من الشيعة.
مسوه اكن هناك أيضًا الشيخ عبدالله و 'وول و "سكرن و

باركهرست وحممد ،مسوه ألىق خطابا مطوال جدا ولكنه معقول.

الربعاء  10مارس/آخار1954 ،م
ذهب مسوه هناك لملناقشة مع "بوروز" و "وول حول الوسائل
الواجب إتباعها إذا ما ذهب "بوروز" إىل السعودية ملناقشة -مكا

يأمل -املطالبة ب "أبو سعفة (%مل .)522اكن مسوه مبزاج رائق
ومعقول جدا .واقرتاحاته حول كيفية الرشوع يف املوضوع اكنت
سملية جدا ،أوال أن يشري إىل اجلنوب حيث يعتقد برسوخ مطالباتنا

وبعد ذلك يتوجه مشاال  -مكا قال هو بأننا نبدأ يف املدينة أوال حيث
الطرق معروفة وبعد ذلك ننطلق إىل الصحراء  -البحر املفتوح .لقد
أوىل اهمتاما حذرا للك احلجج ومل يستطرد -كعادته دامئا-
بترصحيات غريدقيقة.

الخميس  1ما رس/آخ ار1954 ،م
1

قضيت ساعة ونصفا مع وول و "مودزيل نناقش اإلعالن
اخلاص بقيود اإلجيار ،لقد صدر خالل احلرب ومصاغ بشلك يسء

جدا ،األمر برمته صعب خاصة وأن مسوه وأعضاء املجلس البلدي
غريمعرتضني هيلع وذلك لكوهنم مه بأنفهسم أسوأ االستغالليني،

خصوصا مسوه.

) الرئيس التنفيذي لشركة النفط "بابكو آنذاك.
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القل ثاء  16مارس/آخاد1954 ،م
اكنت حبوزته رسالة من األمريبن جلوي تتضمن رسالة من امللك
يشتيك فهيا بقوة عن اهلمجات يف حصافة البحرين املحلية حول

األوضاع يف السعودية .ما يرغب فعله هو أن يغلق الصحف املحلية
لفرتة.

الثنيو  22مادس/آخار1954 ،م
قضية أخرى لرجل صدم بسيارة يف وحض الهنار فقتل ،يعتقد بأن

عبدالله بن جرب هو املهتم ،إنه ينكر ذلك يف حني أن أحد رجال
الرشطة رآه.

األربعاء  7أبريل/نيساو1954 ،م
اكنت هناك رسقة ل (ثجوري)

أخر ،فقد دخل اللصوص

داكنا  -أو باألحرى مكتبا تابعا لمسسار حلوم وأزالوا اخلزانة

الكبرية .قال خليفة -وهو يف حالة من اليأس -بأنه ال فائدة لنا من

دون ضابط رشطة بريطاين  -اعرتاف هيلع أن يقر به  -و حصحي
متامًا  ،ولكن املشلكة بأننا حنتاج إىل من حيل حمله هو ال من
يكوهنو مؤمترا بامرته.

الجمعة  9أبريل/نيساق1954 ،م
الشيخ أمحد بن محد  -وهو األخ األصغر لمسوه -قام مساء أمس
بدهس أحد املدرسني الفلسطينيني بالسيارة فأصابه جبروح بليغة،
هناك احمتال كبري بأنه سميوت .منذ أهشر وهو يرشب بإفراط وقد

) اورد "بلكريف هذه الكلمة باللهجة البحرينية ويعني بها الخزينة الفوالذية التي
تحفتظ فيها األشياء الثمنية.
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توقع مسوه حدوث مثل هذا اليشء .قضيت أغلب الهنار أجري
االتصاالت حول القضية و نارايان يتحرك خارج املكتب .مسوه قرر

إرسال أمحد إىل لندن فورا  -دون أن هيمه ماذا قد حيدث بعد ذلك.

ينبيغ إيداعه الجسن بدال ولكن مسوه خائف جدا من ردة فعل عنيفة

من قبل العائلة  -إنه ضعيف جدا -إىل حد اليأس الشديد -من أقربائه
ولكنه ال يدرك بأنه لو اختذ موقفا صارما سيكون الرأي العام معه -
حاليا ال أحد لديه فكرة جيدة عن آل خليفة ،إهنم خمادعون

ومفضوحون وساكرى وقد خرسوا متاما ذلك االعتبار الذي اكن

لدهيم يف يوم من األيام .والوحيد الذي حيترمه الناس من بيهنم عىل أي
حال هو مسوه ومع هذا فإهنم سيحسبون منه احرتامهم له عاجال أيضا.

الدبعاء  14أبريل/نيلسان1954 ،م
لزيارة ابن سعود] بدا األمراء يف حالة رديئة إىل حدر ما وذلك
لكرثة اإلفراط ،هسرات ليلية يف احلدائق مع عرشات املومسات

ورشب اخلمور وامللك أمر جبلهبن إىل غرف القرص من قبل حنان بن
صاحل وهو مدلل مسوه الذي يقال بأنه ابن لقيط للشيخ عبد الله.

الخميس  15ايريل/نيساق1954 ،م
جاء دعيج وأخربين -اكملعتاد -بأن امللك طلب من مسوه إطالق
رساح جسين  -وهو شييع اكن مجسونا ألربع سنوات لطعنه أخيه.

إهنا طريقة هسلة لكسب الشعبية  -الحقا جاءين الضحية هذا اليوم
وهو خائف من أن أخاه سيطعنه ثانية بعد خروجه .أخربته أن

بإماكنه الذهاب إىل مسوه.
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الثالثاء 20أبريل/نيساو1954 ،م
حارصته بشأن عبدالله بن جرب ([ ، )٨8وقد أبدى محاقة
كبرية حيال األمر  --إنه ال ييع ما الرضر الذي سيلحق بمسعته
ومسعة املحمكة جراء هذه األشياء  -قد ييع ذلك يومًا ما.

ا لستبت  24أبريل/نيساو1954 ،م
مر عيل بعض البحارنة — بواسطة مسوه ،جاءوا يرفعون أصواهتم
ومه يف حالة هيجان انين أظن -فعال -بأن لدهيم أسباهبم يف الكثري

من شاكوهيم.

األسحح  25أبديل/نيساو1954 ،م
اكن لدى مسوه إحدى اللجان مث تفحص معلنا  -حتدث ثانية
حول قضية عبدالله بن جرب( - )٨85إنه لني حول القضية إىل أبعد
احلدود ،ولن أتفاجأ لو أصبح هو آخر شيوخ البحرين ألن الناس
سوف لن يصربوا عىل مثل هذه األمور مكا اكنوا سابقا .أتساءل
أحيانا ما إذا اكن سبب كرثة استمثاراته ألبنائه هو حتسبه لذلك

اليوم الذي يكونون فيه أفرادًا عاديني من املجمتع.

الثنين  26أبريل/نيسان1954 ،م
ناقشت قضية عراد مث بعد ذلك كنت مع دعيج ،إنه دامئا ضد

إعادة فتح املوضوع ،مع إنه مقتنع بأن اللوم يقع عىل السنة بالاكمل.

السبت  1مايو/ا يا1954 ،م
ركبنا ذاهبني إىل اجلفري مع مسوه ،من الساعة  9:30لغاية
الساعة  1:30حتدثنا يف الغالب عن الزبارة .أخربه  Bبأنه اكن يف
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قطر و رأى 2
تقريره إىل

ودرس لك امللفات واألوراق وقرر وسريفع اآلن

ت٧4ل 11ويويص برتتيب يتضمن المساح للدوريات

القطرية حبراسة الزبارة ولكن دون التدخل يف شأن الناس يف

البحرين  -بالطبع مسوه غضب وانزجع جدا وقال بأنه ال ميكن له

أن يقبل برغبته الذاتية .ويتساءل ما يه قمية السيادة اليت ال ميلكها
 BGولن يعرتف هبا أبدا .يف الساعة الواحدة كنا مدعويني إىل
الغداءمع عائلة بوروز ملقابلة حافظ وهبة (208ل )٧2ويوسف
ياسني ( )Jaseenوعند الساعة الواحدة والنصف الزلنا نناقش

الزبارة ،عىل أية حال انهتى االجمتاع أخريا ومسوه غاضب جدا
وصامت تقريبا  -اكن مصابا باحلىم  -خرج .مل يكن كعادته غري
معقول ولكنه أرص بأنه يتلكم بامس العائلة وشعب البحرين ،يف

حني ال أحد مهنم يعري أدىن االهمتام ،فاللك ممشزئ من نزاع قطر
والزبارة" .بودوز أخربمسوه أيضابأن ليس من املناسب يف الوقت

احلارض مناقشة أبوسعفة (ملهه)5مع املندوبني السعوديني.

السعبت  1مايو/أ يار1954 ،م
جاء نارايان ليبلغين عن مقابلة مع مسوه املنزجع جدا وعىل ما
يبدوقد غريرأيه خبصوص اسمتاعنا يف قضية عراد و كذلك قضية
عبدالله بنجرب(ل - )٨0لكن األمر متأخر جدًا آلن.

الحح2مايو/اياد1954،م

كان يوما حافال بالعمل ،أصغيت إلى قضية عبدالله بن جبر،
والتي  -بدون شك -قام فيها بدهس رجل فقتله دون أن يتوقف ،
 ) 3قديعني منطقة الزيارة المتنازع عليهاآنذاك ،والتي قدم منهاآل خليفة قبل

غزوهم واحتاللهم للبحرين بالقوة.

) حافظ وهبة كان مديرا ألول مدرسة عربية في الخليج واسمها "مدرسة الهداية
الخليفية وتفعفيمدينة المحرق بالبحرين.
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وكذلك قضية عراد اليت اكن يتوجب االسمتاع إلهيا منذ زمن بعيد.
اسمتعنا إىل القضية ضد رجلني اكنا من رؤساء العصابات ،وقد
بدت واحضة متاما )..( .عبدالله بن جرب ( )ABJوحيث أنه بدأ
الدليل اكن واحضا للغاية
باألاكذيب فاسمتر فهيا ،غيب جدًا

ولكنه بالفعل خشص غيب جدا.

الخميس  13مايو/أ يار1954 ،م
اكن ال بد أن أخرج وأرى مسوه بعد الشاي .إنه قلق بشأن
الشعور الداخيل العام ،أعتقد بأهنا يف الغالب ردة فعل رمضانية،
ولكن بعض الشباب يتلكمون بشلك خطري حول احلكومة -
املحامك والشيوخ والقامئة العادية ،إنين أتعاطف معهم يف العديد من
هذه األمور .أخربت مسوه بأن الناس ممتمللون حول املحامك
وكذلك حول القامئة املدنية ،قال بأن االمر االول حباجة إىل حتسني

فعال بيمنا الثاين فهو ليس من شأن أحد غريه هو.

السبت  15مايو/أ ياى1954 ،م
جاءين اتصال من مارتن لوكويزن بأن رزق وهوشيخ قارص

سكران اكن قد شوهد عىل طريق احلرب مع بندقية  -فذهبت
وقضيت ساعتني مع الرشطة مئشط حديقته ،رأيناه ولكن رسعان

ما فقدناه يف الظالم وهو هارب عرب قنوات املاء وبني األجشار

والغابات ،ومع ذلك فقد عرثنا عىل خمبأ مخوره املحظورة  -ويه
(العرق) املصنوع من المتور.
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الثنين17مايو/أيار1954،م
خرجت لرؤية مسوه بعد العشاء ،إنه منهبر حول اللكام عن
تضامن السنة والشيعة  -يقولون أن األمرمقترصعىل املغازلة بيمنا
حقيقة األمر أن هدف السنة هو احلصول بعض املطالب ليت وضعهتا

احلكومة .أنا خشصيا ضد هذا اليشء  -تلكم ثانية حول الزبارة
اكملعتاد .إنه من املجضر بأن عيل أن أرى مسوه يف مثل هذه األوقات

اخلرقاء.

األربعاء  19مايو/أ يا د 1954 ،م
بعد تتاول الشاي مبكرا ذهبت إىل اجلفري حلضور لكام بني
مسوه و املقمي السيايس " 118حول الزيارة .اكن اكملعتاد غري
حامس وقد قام مسوه بتكرار لك لكامه السابق فقط ،عىل أية
حال فإنه عىل الرمغ من كونه صامئا ويف هناية اليوم هو اكن يف
وضع جيد جدا بل ظل غالبا يرمش يل وينكت .رسالة بوروز اليت
اقرتحت أشياء خمتلفة مل تكن معلية جدًا مكا مل يكن كذلك
اقرتاحه جبلب قايض من اخلليج ليدخل يف مسألة ملكية اخلرائب

فيالزبارة.

األحح  23مايو/أ يا د1954 ،م
الصباح لكه يف املكتب سوى اجمتاع قصرييف دائرة األرايض
مع حممدصاحل ورؤوس من دائريت األوقاف السنية والشيعيةحول
نقلناحنن لبعض سكنة أكواخ العشيش (برسيت  )barastiمن

أرض نريد استخدامها إىل أرض أعطيت هلم من قبل مسوه  -قبل سنة
ومل ثستعمل .مقنا برتتيبات موفقة.

) برستي هي الكلمة العامية ألكواخ العشيش التي كان يبنيهاأهل البحرين
من سعف النخيل.
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ال اففيو  24مايو/أ يا د1954 ،م
ناقشت املحامك ،مسوه سألين ما إذا اكن عيل ودعيج قد
تاجرا يف اخلمور فعال ،فقلت له بأنين ال أملك دليال .اقرتح إعادة
تنظمي املحامك.

االدبعاء 26مايو/أياد1954م
كذلك ناقشنا اخلمور أيضا وحالة اإلبطاء العام للعامل.ألن
هناك الكثري من األشغال حىت أن بإماكن لك خشص احلصول
عىل معل ٤لذا فهم ال هيمتون بالطرد بسبب البيطء يف العمل  -قليل
من البطالة هو يف صاحل البحرين )..( .مث جعلت الشيخني عبدالله
ودعيج يبتان يف القضايا :عبدالله بن جرب (ل8له) ورجالن من عراد
فمت إقصاءمها ملدة عام ،وأما عبدالله بن جربفقد مت تغرميه مبلغ -
 5000/وجتميد رخضة قيادته خلمسة هشور  -يا له من أمر خمجل
أن يسمتر يف اإلرصار عىل الكذب .مث اكن عندي سيد حممود
فناقشنا نظام التقاعد والزيادة يف املرتبات.

الجمعة  28مايو/أيار1954 ،م
بعض املشالك يف "عراد  ،أدت جفأة إىل جتمع احلشود يف

املحرق مع أنه مل يكنيف احلقيقة شيائ أكرثمن جمرد وداع عادي
لرمضان لدى البعض من الناس.

السبت  29مايو/أ يار1954 ،م
أيضا عيل مريزا

و أربعة من البحارنة حول قضية عراد اليت

حدثت قبل ليلتني واليت حياول البعض أن حيوهلا إىل قضية كريى.

) أحد أبرز ضباط الشرطة في البحرين أنذاك
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الحح  30مايو/أياو1954 ،م
اكن لصوت البحرين جهوما عنيفا حول املحامك القانونية،

جهومهم اكن مربرا بعض اليشء .أمحد العمران قال بأن مسوه

اكن مزنجعا بشدة من ذلك .لقد حان الوقت اآلن إلدخال بعض
التغيريات املطلوبة جدا.

االئنين3مايو/أياد1954،م
يف املحمكة طوال الصباح .ناقشت مقالة صوت البحرين مع

دعيج ،إنه غاضب بشدة بسبهبا.

األدبعاء  2يونيو/سحزيراو1954 ،م
قضية خطرية يف املحرق ،سين وشييع خيتلفان أثناء معاملة بيع
نافورة فيرصع الشييع السين الذي اكن كبريا يف السن وبصحة غري

جيدة مفات عىل الفور .احتجاج كبري ،مجهرة من عدة مائت اجمتعت

خارج مركز الرشطة وعىل ما يبدو ينوون االنتقام من الشييع.

الجمعة 4يونيو/سحزيران1954 ،م
اكن مهمتا بقضية الشييع والسين ،ذهب الكثري من الناس
لرؤيته ،من لك األطراف مما جعله قلقا ومهيائ لتصديق أكرث

اإلساكت طيشا.

السبت  5يونيو/حنيراو1954 ،م
جاء مسوه والشيخ عبدالله .ناقشنا الوضع السين-الشييع
والوضع السيايس العام ،لكامها قلقان بشأن التعبئة ضد الشيوخ،
مث ناقشنا حمامك العدل ،أنا والشيخ عبدالله تلكمنا حوهلا بصوت
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الرجل الواحذ ،اقرتحتوضعشيعيعىل ملحامك ،الشيخعبدالله
أيد الفكرة ولكن مسوه اكن غاضبا و مذعورا مهنا وقال جيب أن

ال نذكرها .أخربنا عن ثالثة بدائل  -لكمه شيوخ ومن دون معرفة أو

تعلمي تقريبا .ناقشنا القوانني وغريها فطلب مين االستعانة مبكتب
قانوين لسن قانون لنا .يف لك األحوال فإن هذا يعد تقدما بعض

اليشء.

االثنين  7يوفيو/سحذيراو1954 ،م
أغلب الصباح يف املحمكة  -مسوه طلب منا تأجيل قضية عراد،
اكملعتاد فهو يكره اختاذ القرارات وهذا هو أحد األسباب اليت

جعلت احلكومة هبذه المسعة السيئة.

القال ئاء  8يوفيو/سحذيراق1954 ،م
جاء مسوه والشيخ عبدالله وناقشنا معا الوضع السيايس ،مسوه
يتصور نفسه ذكيا جدا ولكنه يقوم بأفعال غبية يف بعض األحيان،

لذا فهو دامئا راض من نفسه وهذا أمر مؤسف .ألىق فينا حمارضة
عن الدليل ،عندما اكن يناقش يف املحمكة  -بسيطًا بطفيلية

وخسيفا ولكنه يرشح و كأنه بيان خشص ذو جدارة وابتاكر)..( .
اكن عندي منصور واملديفع الذين جاءا وحتدثا لساعة ونصفها ،
عىل األقل تكفل منصور باحلديث امليلء بتلك األفاكر القاتلة جدًا

عن وجود جملس شييع-سين ،أنا متأكد بأنه سيكون شيائ سيائ
 -مع أن أي يشء يعيط الشيخ هزة بسيطة هو جيد.

لسبت  12يونيو/سحنيراق1954 ،م
جاء مسوه وبىق عندي لغاية الساعة  11:30مع عمله بارتبايط
باملحمكة حيث أنه اكن قد طلب منصور واملديفع وحتدث إلهيام
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لقرابة الساعة عىل حنو غريمتعقل جدا .منصور متاما مع فكرة إجياد
جملس وهذا ما مل حيمتله مسوه ،بيمنا يفكراملديفع بيشء آخر.

الخميس  17يونيو/سحن ي^ا ق1945 ،م
التقيت اناسا عديدين ،من بيهنم ذاك "جميس الذي طل علينا
فناقش الوضع السيايس ،حول هل األكرث اضطرابا ،مل يسبق
لألمور أن اكنت مضطربة جدا إىل هذا احلد مع كثري من اجلو

العام املعادي للحكومة.

الحح  20يونيو/سحز يرا ن1954 ،م
ناقشنا تعيني ضابط قانوين فوافق مسوه مع بعض التحفظات

٤ألنه مل يكن متحمسا كثريا للفكرة ،بعد ذلك حتدثت مع "بوروز
عن الوضع الشييع-السين احلايل وسأل مسوه عن سبب عدم
استدعائه للبعض من الطرفني ومناقشهتم حول املشلكة ،أبدى

مسوه وجهات نظره لتحسيس الناس بأمهيهتم وذلك لعمله بأنه سيمت

حهتم من قبل شباب المباليني عىل مطالبات مستحيلة ومعادية
لربيطانيا .مناقشة مسوه هذه اكنت سلمية جدا.

االثنيو  21يونيو/حذيراو 1954 ،م
يف املحمكة طوال الصباح ،قضايا عادية وكذلك قضية عراد
اليت مل تستغرق وقتا طويال .حمكنا عىل ثالثة حبارنة بالجسن لهشر

واحد ؟الرتاكهبم ما حيمتل أن يؤدي إىل االضطراب .اكن العرب
من قرية احلالة غاضبني جدا مما اعتربوه حمكا خفيفا وهددوا

بأخذ حقهم بأيدهيم .هؤالء مه قبيلة النعمي تلك الزمرة املتغطرسة
املزجعة .وكأين بعدد مهنم اكنوا متورطينيف قضية األفيون.
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الثالثاء  22يو نيو/حذ يراق1954 ،م
يف املحمكة طوال الصباح ،جلس معنا القايض 'هايزن' ودمعنا
معنويا وكذلك قدم بعض االقرتاحات .اسمتعنا إىل دليل اإلدعاء.
الشييع الذي تسبب يف قتل السين ،مل يكن لديه حمام لكونه
ريفيا بسيطا وال أحد حرض معه ك . ٩ .....اكنت املحمكة

مزدمحة بالعديد من السنة والشيعة البارزين الذين دعونامه للحضور.
توقفتيف الساعة الواحدة والنصف .القضية تعمتد كثريا عىل األدلة

الطبية وهذا ما يصعب عىل املواطنني فهمه دامئا .اكن لدينا دك
سنو لتقدمي األدلة.
مقت بعد الظهر جبولة بالسيارة يف املحرق و عراد ،اكن الوضع
مبمجله هادائ يف عراد اليت كنت أخىش أن تكون فهيا ردود أفعال
حممتلة.

اخلميس  24يونيو/سحزي^او1954 ،م
الصباح لكه يف املحمكة أعاجل قضية سرتة حيث اهتام 50
خشصا بالقيام باضطرابات أدت إىل قتل رجل واحد وجرح العديد .يف
احلقيقة إهنا قضية صعبة حيث ال توجد أدلة ضد أكرثمه ومه جهالء
من الريف ،اكنت القضية بني سنة من احلالة -ويه قرية سنية تقع يف
أقىص اجلنوب من سرتة -وبني قرويي سرتة الذين مه شيعة .عقدنا
جلسة املحمكة بإحدى الغرف الكبرية من ثكنة القلعة ،وهو املاكن
الوحيد الذي أمكننا استخدامه حلرشمجيع الناس يف غرفة واحدة.

اجلمعة  25يوفيو/سحزيراو1954 ،م
عيل بن فردان ،حتدث كثريا عن البحارنة ،إنه الوحيد الذي
يقول بأن وضع البحارنة عىل أفضل ما يرام ،وحسب ادعائه فإن
الكثري مهنم ميتلكون ثالجات يف بيوهتم ،ويه يف نظره -وهذا

)47
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حصحي -تعترب دليال عىل الرثاء ،وبالطبع فلدى مجيعهم أجهزة
السلخكية.

السبت  26يونيو/حزيراق1954 ،م
يف املحمكة ثانية طوال الصباح حول قضية اعتداء .اكن معنا
القايض ويف الهناية أهنينا القضية عىل جعالة حيث أنه اكن مغادرا

إىل إجنلرتا .حمكنا عىل الرجل بهتمة األذى البسيط وأقىص العقوبة
ويه الجسن ملدة عام واحد  -ليس ألنه يستحق ذلك ولكن بسبب

الوضع السيايس .قال القايض لو اكن املهتم يف بريطانيا خلرج.
جلست أكتب احلمك لغاية الساعة الواحدة صباحا .كقضية فهي
اكنت مشوقة جدا ولوال أهنا مسألة سنة وشيعة لسارلك يشء عىل
ما يرام .مسحنا للرجل بتوكيل حمام عنه.

األسحح  27يوفيو/حذيراو1954 ،م
الشيخ عبدالله ،رمغ قوله بأنه مريض فقد اكن بوضع جيد،
يوم أمس أخربين مسوه ما هو رسي للغاية وهو بأن عبدا لله العوينايت

ذهب إىل الشيخ عبدالله وطلب منه مقابلة البحارنة الذين يريدونه أن
حيمك ويطيح بمسوه  -اكن غاضبا وقلقا جدا ،الشيخ رفض

مقابلهتم وأبلغ مسوه باألمر.

االثفيو  28يونيو/حنرياق1954 ،م
ذهبت إىل القلعة جللسة اسمتاع أخرى حول قضية اضطرابات

سرتة .أطلقنا رساح الكثري من الرجال الذين مل تكن هناك أدلة

ضدمه .بأمر من الشيخ خليفة قام عبدالكرمي باعتقال حوايل 50
رجال بشلك عشوايئ ،هلذا فإننا نطلق اآلن رساح الكثريمهنم.
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األدبعاء  30يونيو/سحز يرا ق1954 ،م
أهنيت قضية "سرتة يف املحمكة وأصدرت احلمك ،اكن

هناك قليل من االضطراب حيث خرج البحارنة من املحمكة إىل

السوق يصيحون أغلقوا الداككني

 -وقد لىب العديد من الناس

هلذا النداء عىل الفور .بعد الظهر اكنت هناك مظاهرة عند واكلة
املعمتدية وقد جتمع حشد كبريجدا من الناس يف اخلارج .توجهت
إىل القلعة والوضع يزداد خطورة ،عىل أية حال تفرقوا الحقا)( .
اكن الشيعة غاضبني جدا وذلك بسبب جسننا لشيعة سرتة رمغ أن
األحاكم مل تكن شديدة جدًا حقا؛ فقد أخل هؤالء باألمن وتسببوا

يف موت رجل واحد وجرح آخرين .إن الوضع يسء للغاية ومقلق جدا.
مررت بنفيس بالسيارة عىل واكلة املعمتدية بعد الظهر ومل يكن

احلشد خطرا ولكن سائيق عبدالله أخربين بأن البعض ينوي رشق

السيارة باحلجارة .قال خليفة بأنه خياف من جهوم حممتل عىل القلعة
فقلت له بأن هذا اللكام ليس سوى هراء.

اخلميم  1يوليو/متو ز1954 ،م
يف مكتيب يف الصباح عندما هاتف الشيخ خليفة ليخربين بأن
القلعة قد هومجت وأن عيل امليجء فورا .أرسعت بالسيارة ولكن

شاحنة كبرية أدت إىل تأخري .وصلت إىل الباب الرشيق فرأيت
النساء بعباءاهتن يتحركن هنا وهناك كأهنن دجاج خائف ،وأنا
خارج وعىل شارع القلعة رأيت الكثري من الناس من عىل بعد أمام

سياريت .مل أمتكن من الدخول ولكن أخريا وبعد الكثري من
الصياح وإحداث الضجيج مسحوا يل بالدخول .قطعت الساحة جريا

ليك أصل إىل الربج ومشاهدة ما حيدث ،مسعت طلقة نارية،

صعدت السالمل ولكين وجدهتا ال تؤدي إىل هناك ،فزنلت واكنت
الطلقات تدوي باسمترار ،واىل أن بلغت الربج -رمبا لدقيقة ونصف

196

من دخويل القلعة -اكن لك يشء قد انهتى ،اكن احلشد هناك

جيري بعيدا يف هناية ميدان الطابور الصبايح واكنت هناك أجسام

عدة ممددة عىل األرض والبعض مهنم اكن عىل مقربة من القلعة
والبعض أبعد من ذلك .إحساىس األول اكن اخلشية من أن الرشطة

تكون قد أطلقت النار عىل احلشد غري مسلح فال ميكنه اقتحام
القلعة بهسولة .ال أحد أعىط أمرا بإطالق النار وقد مقت بنفيس -ولو

متاخرا -بإيقاف الرجال الذين رأيهتم يقومون بتحميل بنادقهم .مقنا
فورا باالتصال بمسوه يف الرفاع  -واكن عنده "جون وولز الذي

اكن جاء إىل القلعة يف طريق عودته حامال معه إعالنا من مسوه
يقول بانه قام بتشكيل جلنة حتقيق للنظريف القضية حاال .بعد ذلك

قمنا نحن بالتحقيق فوجدنا بأن  38رشطيا أقدموا عىل إطالق النار.

وعىل الفور تقريبا دونت إفاداهتم وقد اسمتر ذلك حىت املساء ختللت
دلك ساعة اسرتاحة لتناول بعض الطعام .يف هذه األثناء اكن هناك

مهشدا خميفا يف واكلة املعمتدية ،إذ قام حشد هائل بتحطمي
السياج واقتحام الفناء واهلجوم إىل املبىن ،ومه

غاضبون بشدة،

صعدوا باألجساد عرب السالمل ،وانزتعوا العمل الربيطاين من املحزن

ووضعوه عىل األجساد .وول ورجاله فعلوا ما اكن بوسعهم إال أن ال

احد استطاع إيقاف الغوغاء .اكنوا يريدون الوصول إىل رجال رشطة
لم يكونوا مسوئلني عن إطالق النارفقام "وول بوضعهم يف غرفة
بعيدا عن الغوغاء  ،ألهنا اكنت جهمة مؤقتة لتنهتي .وقد انرصفوا
ه الهناية لدفن الرجاليف املقربة.

اجلمعة  2يوليو/متوز1954 ،م
أغلق السوق وحالة محاس شديدة يف لك ماكن .اكن يوما من
االجتماعات ولكن بدون مظاهرات شعبية" .وول التىق يب والتىق
بمنصور وحسن مث ذهبت أنا لرؤيته بعد انرصافهام .ناقشنا معا حول
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الوضع وحول ما قااله .اآلن هناك ثالثة أخشاص ممن يمسوهنم زمعاء

المترد ،لكننا نمتسك مبنصور واملديفع" .جميس مفيد جدا ويأيت
كثريا لرؤييت حامال معه أخر األخبار.

السبت  3يوليو/تمو ز1954 ،م
بعد طول تردد اقتنع مسوه لمليجء إىل املكتب  -قائال للشيخ
عبدالله بأنه اكن منشغال عن امليجء قبل اآلن ،قال الشيخ عبدالله

بأن هذه املسألة يه أكرثأمهية من املسائل األخرى بال شك .جاء
"جون وول وقضينا ساعات قليلة نناقش الوضع .جبت القرية صباحا

بالسيارة ووجدت بأن الناس يريدون الذهاب إىل العمل ولكن ال
يمسح هلم إذا اكن املنمظون.........

 .متكنت من فتح سوق المحل

بالقضيبية .ذهبت إىل اجلمارك للترصف مع ثالثة شباب من العائلة
وصلوا هناك للعمل -ككتاب -ولكن بالبنادق واملسدسات مما
يزجع اآلخرين طبيعيا .بعد الظهر جبت بالسيارة ثانية .انتشار أكرث

اإلشاعات رضرا ،وإحداها يه أنين قد غادرت  -دون ذكر السبب.

عوايل يه املسوئلة عن أغلب هذا اللكام .حوايل
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رجل

يغيبون عن العمل يف بابكو.

األسحح  4يوليو/تموذ1954 ،م
في البدء كان لدي منصور والمديفع وكانا عاقلين و معقولين،
أخبرتهم أننا نعتزم جلب قاضي وضباط شرطة .بقيا لمدة طويلة وكانا
عاقلين جدا ،إنهما ال يتفقان مع اإلضراب ولكنهما يقوالن أن ليس
بمقدورهما إيقافه .ثم كان عندي عبدالكريم ،وهو صعب
ومتحمس وعصبي جدا .ثم كان لدي كالما مطوال مع الشيخ خليفة
) الكلمة مفقودة هنا
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 يبدو بأن اجلميع يريد السفر اآلن ،الشيخ خليفة جلولة إىل أوروبا،عيل مريزا إىل العراق ومنصور إىل بريوت أو اململكة املحتدة .بعد
لك هذا أجنزت شيائ بسيطا من العمل .ما زال اإلرضاب مسمترا

والزالت أسواق المسك والمحل واخلضار مغلقة ولكن بدون فوىض
حىت اآلن .بدأ الناس يتعبون ).( .أعطاين املديفع نخسة من املطالب"
ويه غريمعروفة كثريا سوى املجلس االستشاري الذي سوف لن

يقبل به مسوه .جاء وول قبل العشاء وناقشنا الوضع ،إرضاب
البحارنة منظم بشلك جيد جدا ويرابط الناس يف القرية وحمطات

احلافالت ولكن حىت اآلن ال توجد اضطرابات.

اال فنيو  5يوليو/متوذ1954 ،م
جاء مسوه عائدا من املحرق ،لديه اآلن مرافقون من البدو ومه
مسلحني بالبنادق واملسدسات وباحلماالت املليئة بالذخائر .ناقشت مع

مسوه الرتتيبات ملحمكة التحقيقات ،لكا القأضيني رفضا العمل
فهيا.

القلثاء6يوليو/متوز1954 ،م
يف سوق المحل بالقضيبية أراقب الناس ومه يشرتون المسك

والمحل اخل ،يا هلا من حركة جتارية نشطة ،جلست جامثا عىل مقة

كشك أشاهد املشرتين باهمتام .جاء مسوه والشيخ عبدالله مث "جون
وول الحقا .لكام ال هناية-له ،فمسوه غاضب جدا ومتعب وعنيد.
طلب منصور وحسن وأعطامه رده الشفوي عىل العريضة وهو أنه

سوف لن يعمل شيائ حىت يعود الناس إىل أمعاهلم  -ولو أننا تناقشنا
بأن يقول بأنه سيعمل شيائ -بدون مضانات -إذا عاد الناس إىل
أمعاهلم .منصور رفض نقل الرسالة قائال بأنه سيسافر إىل اخلارج

حاال ،عىل أية حال فهو مريض وقد قال من قبل بأنه سوف يسافر

للخارج .مث مقنا بكتابة مسودة إعالن بصياغة أفضل ،وبعد مغادرة
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مسوه اكن لدي منصور وحسن ..ولكام طويل آخر ،قال منصور بأن

الناس لن يتقبلوا اإلعالن ولكن يف لك األحوال اكن رده هو أفضل
من رد مسوه ،صباح مقلق بدون توقف ،بإماكن مسوه أن يكون

عاقال ولكنه يف بعض األحيان يكون غبيا وعنيدا إىل درجة تبعث
اليأس .طلبين ثانية يف الساعة  5:30وكنت عنده لساعتني ،آل
خليفة لكمه اكنوا هناك ،وكذلك جماميع من البدو ومه مسلحني
يف اخلارج ،بعضهم منشغل برقصات احلرب الخسيفة .الكثريمن

اللكام األمحق والشيوخ الشباب يطلقون تعليقات مهتورة حول
حتريك البدو ضد البحارنة ،ومسوه بيمنا ال يقل عن أي مهنم غضبا
وطيشا يقرر جتميع لك البدو يف الرفاع — حركة حمسوبة جيدا
بغرض إيقاع الذعر وجلب االضطراب .اكن الشيخ عبدالله الخشص

العاقل الوحيد بيهنم تقريبا.
عدنا بالسيارة مع خليفة ودعيج وناقشنا الوضع  -وال أحد منا

وافق عىل فكرة إدخال البدو إطالقا .قررنا أن يلتيق مسوه بالتجار،
واتصلنا به هاتفيا وأخربناه وبعثنا برسائل إىل دزينة مهنم للذهاب
لرؤيته ،جاء أمحد خفرووخ.اكنو لرؤيتنا ودار بينا لكاما مطوال،
"جميس الذي اكن يف الرفاع مسع بأن العرب ينوون اإلرضاب يوم

غد .بعث أمحد بالبعض إىل األندية واملقايه فكذبوا اخلبر،
الشباب العرب يقولون بأهنم حمايدين .هاتيف مل يتوقف حىت بعد

منتصف الليل وتلكمت مع الرشطة و "جميس و "نيل و "بوروز
والعديد غريمه.

األدبعاء  7يوليو/قمو ز1954 ،م
خرجت أجوب القرى بالسيارة يف الصباح .قضيت بقية الوقت يف

مركز الرشطة األكرث مركزية وزرت السوق مرات عديدة

بسياريت .الداككني الكبرية لكها اكنت مفتوحة وكذلك عدد
من الداككني الصغرية .يف الصباح الباكرحتدثت يف الهسلة مع
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مجوع من البحارنة الذين ملوا ومه ينتظرون العودة .إهنم بأنفهسم ال

يعملون ملاذا مه مرضبون .بدأت جلسة التحقيق ولكن ال أحد يبدو
مهمتا هبا ،جمموعات من الناس يتسكعون الطرقات .أرسلت برجال
من الرشطة حول السوق ويف املساء اكنت ثالث دوريات تقوم
حبراسة اجلزء اخلاريج من املدينة وقد رحب هبا من قبل الناس .أنا و

"هايد انطلقنا إىل البديع جنوب القرية وبدا الوضع هادائ هناك .يف

املساء جاء منصور وأمحد خفرو لرؤييت وبعد خروجنا إىل مسوه ذهبنا
اىل اجمتاعيف بيت منصور.

اخلميس  8يوليو/متوز 1954 ،م
مقت جبوليت االعتيادية بالسيارة قبل تناول الفطور .مث ذهبت
لرؤية وول يف واكلة املعمتدية لبحث مسألة تعيني الرشطة -

ويصعب احلصول علهيم -وتعيني الضابط القضايئ .اكن أكرث
السوق طبيعيا هذا اليوم وقد بدأ البعض من البحارنة بفتح

الداككني ،وكذلك الحظت بضعة أكشاك مفتوحة بسوق
الفواكه .قضيت بعض الوقت يف مركز الرشطة مث ذهبت لإلدالء

بهشادة أمام حممكة التحقيقات ،يبدو بأهنم يعملون جيدا جدا ولو
أن الشيخ عبدالله بدا نعسانا جدا  -طبييع .رسائل متالحقة من
الرفاع مبقرتحات غري مناسبة مهنا مثال ملاذا ال نرسل قسم اخليالة

اىل داخل السوق .مازال املائت مما يمسوهنم بالبدو يقومون برقصات

حرب يف الرفاع ومسوه والشيوخ يسمتتعون هبا كثريا وقد شاركوا
يف هذه الرقصات ثانية  -وهذا غريالئق متاما.

اجلمعة  9يوليو/متوز1954 ،م
حبسب التقارير الواردة فإن لك يشء هادئ والوضع يف السوق

طبييع .عبد الله بن عيىس سبت خيبرين بأن عدة مائت من البدويف
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الرفاع  -مكا يبدو -غريراغبينيف املغادرة .خمتلف الناس من فرس
وغريمه توجهوا يف حافالت ليؤكدوا دمعمه لمسوه  -رمبا تكون

بادرة جيدة إال أنين ال أحهبا.

السبت  10يوليو/متون1954 ،م
اكن "لزي عندي ملدة طويلة جدا ،والشيخ عبدالله يف الصباح
ملرتني ،وكذلك مرة ثالثة يف اخلامسة مساء لملناقشة بشأن
حممكة التحقيقات .اكن مكا توقعته فقد أكد بوضوح بأن

احلشود هامجت القلعة فعال ولكنه يعتقد بأنه مل يكن لينبيغ عىل
الرشطة فتح النار وأنه اكن يتوجب عىل الضباط -ومه من آل

خليفة -الرتيث .ال أعمل ما الذي اكن يفعله قبل جميئه.

اأأسحح  1 1يوليو/متوذ1954 ،م
خرجت مع "وول لرؤية مسوه يف الرفاع ،اكن غاضبا وبدا
مرهقًا ،استحسن البث الثاين من لندن وال أعتقد بأنه قد مسعه.
ناقشنا الوضع ،هامجين بأن علينا أن يكون لنا املزيد من رجال

الرشطة قائال بأن لدى قطر رجال وضباط أكرث منا .املشلكة يه
أن ضباطنا ال فائدة مهنم وليس لدهيم الوقت لتدريب الرشطة فاألمور

حتدث مكا حدثت هذه املرة.

اخلميس  15يوليو/متو ز1954 ،م
رأيت "لويس بهني وبعد ذلك اللجنة اليت عينت للتعويض يف
قضية إطالق النار عىل الضحايا ،منصور واملديفع ويتمي و خفرو،

مجيعنا اتفق عىل  15,000و دفع  100لثالث سنوات للك عائلة،

بيمناأرص إم (منصورأواملديضع) عىلدفعمبلغ أكرب.
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السبت  17يوليو/متو ز1954 ،م
مسوه متعب من خمتلف القضايا إىل حد ما ،إنه يكرر قوله بأن

علينا جتنيد املزيد من الرشطة — ولكن ال جدوى يف التجنيد دون

وجود من سوف يقوم بتدريهبم.

لسبت  24يوليو/متوز1954 ،م
جاء مسوه وهو يف مزاج عكر وبىق لوقت ال بأس به ،ناقشنا

تأمني الطرف الثالثوالرشطة واالنتخابات البلدية .جاء الشيخ خليفة
وقال الكثريمن اهلراء  -إنه دامئ التظاهر لمسوه بأنه يوافقه يف
الرأي يف حني انه خيتلف معه يف الواقع.

اجلمعة  6أغسطس/آب1954 ،م
اكن عيل الفردان يرثثر كثريا وأنا بداخل الدبابة واكن مهمتا

جدا حول الشأن الشييع-السين .ليس لديه الوقت لرشاكئه الشيعة
الذين يقول عهنم بأهنم ترصفوا بشلك يسء جدا.

السحح  15ألسطس/آب1954 ،م
ذهبت جمموعة من البحارنة لرؤية "وول وخرجت منه خالية
الوفاض ،شب بال مناصب.

السبت  21أغسطس/آب1954 ،م
جاء مسوه لفرتة قصرية وهو يف مرح متامًا ،احدى العالقات

املجنونة ،قبض عىل أمحد بن عيل وهو حياول اخلروج من البحرين
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إىل قطريف زورق ،خشص ما عمله الطريق واكن عبدالكرمي قد
وجده يف مرحاض ببيت عاهرة يف منطقة البغاء .خشصيا أشفق هيلع
واعتقد بأنه مل يذهب هناك ،إذ أنه ليس لدية أي اهمتام يف احلياة
سوى الصبيان المسر واكن هكذا دامئا -خملوق رشير وجمنون

وأمص وفاقد البرص ولكن ليس إىل حب مينعه من معارشة مثيل
ذكر .يا هلا من جمموعة!

السحح  22أغلسطس/آب1954 ،م
( )..مث عيل بن أمحد حول طلب البلدية املحضك بأن يمت تسقيف

لك دور السيمنا  -وليس ذلك من شأن البلديات .مث اكن عندي
رؤساء مآمت املحرق فناقشنا حمرم  -جمموعة حمترمة من الرجال،
مث رأيت دزينة من الشباب الذين يريدون أن يكونوا معملني ،يبدو يل
بأن مخسة مهنم فقط بإماكهنم ذلك ،عندما سئلوا عن سبب

رغبهتم يف التعلمي اكن لدهيم مجيعا -باستثناء أحدمه -دوافع أنانية

متاما .هؤالء الناس يفتقدون ألي حس إطالقا جتاه مصلحة البالد
وإمنا دامئا لتطلعهم الخشيص.

السبت  28أغسطس/آب1954 ،م
اكملعتاد ناقشنا مسألة حمرم والحقًا التقيت رؤساء املآمت يف

املحرق وأبلغهتم بأن ال خترج مواكهبم.

األسحح  29أغسطس/آب1954 ،م
عندما عدت يف حوايل  12:30اكنت هناك رسالة من مسوه
تقول بأنه جيب أن تكون لدينا عطلة يوم غدر األول من حمرم -إهنا

) الضابط سلمان عبدالكريم ،أحد أركان ضبط األمن في البحرين آنذاك
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خسافة ،فمل تكن لدينا أية عطلة يف ل  27سنة املاضية واآلن يقول
بأنه البد وأن تكون لدينا عطلة دينية وجيب أن تراقب .تلكمت معه

هاتفيا .الذين خلف الفكرة مه راشد الزياين وغرفة التجارة  -اليت
ال تعمل شيائ يف احلقيقة سوى ما هو غريمطلوب.

األسحح  5سبتمبد/أيلول1954 ،م
اجمتاع مع ضباط الرشطة ملناقشة ترتيبات عاشوراء ،مث جاءتين

جمموعة من حبارنة املحرق أيضا ليقنعوين خبروج املواكب .اكن
زعميهم أمصًا للغاية فمل ينتبه ألي يشء قلته واكتىف مستطردا يف
اللكام .بعناد تام أخربهتم بأننا نصحنا بعدم خروج املواكب ألنه

يتعذر علينا توفري الرشطة يف املسار الذي يقطع املحرق.

االثنيو  6سبقمبر/أيلول1954 ،م
الرشطة ترفض اخلروج ألداء الواجب بدون بنادق ،احلقيقة أن

الرشطة وسوى أهنم للعرض فهم عدميو الفائدة واخلطأ الرئييس هو
خليفة الذي هو عاجز وجبان وكسول ودامئا ينأى بنفسه جيدا إذا ما
اكن هناك احمتال ملشالك.

القل ثاء  7لسبتمبر/أ يلو ل1954 ،م
أهايل املحرق حفسب مه الذي يصعبون األمور علنيا وذلك ألهنم
يشعرون بأننا مل نقم هلم بالرتتيبات ملحرم مكا فعلنا ألهايل املنامة.
خشصيًا ال أتوقع بروز أية مشلكة وإنين متأكد بأن الطرفني قد
حصال عىل ما يكفييف العام املايض.
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األربعاء  8سبتمبد/أيلول1954 ،م
املاكتب مغلقة ،إنه حمرم ،مل أخرج يف الصباح ،اكن عندي
ضباط الرشطة وناقشنا الرتتيبات ،علوان

اتصل ليخربين بأن

الرشطة رفضوا اخلروج ألداء الواجب يف املدينة بدون أسلحة  -إهنم
بذلك يثبتون عدم جدوائيهتم وأهنم غريمدربني ال غري ،أخربت خليفة
بأنه اكن ينبيغ هيلع التعايط مع األمر بنفسه ال أن يرتكه

للعواليني ،احلقيقة بأنه عدمي الفائدة لكيا.

السبت  1 1سبتمرب/أيلول1954 ،م
مسوه ودود ويطلق عبارات التقدير بشأن جناحنا يف جتهزيات
حمرم ،قال بأن عيل أنا الذهاب إىل جده لقضاء إجازة لبضعة أيام.

قام بتعليق غريب وهو هيم باخلروج :إهنم (من؟) حيفرون اخلنادق لك
أنت ويل أنا لنسقط فهيا  ،لكننا مل نسقط  ،تعليق ليس بتلك
الدرجة من الوضوح.

األسحح  19سبقمرب/أيلول1954 ،م
كتب مسوه ليقول :أغلقوا صوت البحرين إىل أمد غري حمدد.

األدبعاء  22سبتمرب/أيلول1954 ،م
اكنت لدي حممكة استئناف .مسوه كعادته متعب ويتدخل يف

بعض القضايا مما يفسد اجلهاز برمته.

) علوان آفتدي ،ضابط عراقي و أحد أركان ضبط األمن في البحرين آنذاك
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السبت  25سبتمبى/اًيلول1954 ،م
بدء إرضاب سواق األجرة واحلافالت احتجاجا عىل تأمني

الطرف الثالث اإللزايم .مت تنظميه يف عايل حيث اكنت ثعقد
اجمتاعاهتم .جاء مسوه والشيخ عبدالله  ،مسوه  -بدون غرابة -يف

مزاج يسء إىل حد ما ،عىل أية حال فهو مل يلق بالمئة اإلرضاب عيل
أنا .حاليا سوف لن نعمل شيائ.

األسحح  26سبتمبر/ا يلو ل1954 ،م
جاءين لك من جرب املسمل ومنصور و خالد املؤيد وبقوا عندي
لساعة واحدة ،حول اإلرضاب ،اكنوا حيملون أفاكرا من نوع
احللول الساذجة كرتكيب "صندوق يشرتك فيه السواق ،أخربهتم

بأن ذلك أمر مستبعد أن تلزتم احلكومة بيشء كهذا.

الخميس  30سبقمبر/أيلول 1954 ،م
رأيت كثريا من الناس وبعد ذلك اكنت يل ساعتان مع منصور
و خالد املؤيد وماليك أربع حافالت اكنوا معقولني إذ طلبوا بأن

يكون تأمني ' sandickإلزاميا من قبل احلكومة مع رفض
ترخيص السيارات بدونه أو بدون تأمني مناسب .أحدمه اكن
يوسف إجننري" الذي ميتلك حنو دزينة من العربات ،ال أعرف الثالثة

اآلخرين وأبعدت خالد املؤيد ومنصور عن احلديث قدر املستطاع.
إمجاال النتيجة اكنت مقنعة  -اكن من األفضل بكثريأن يتفامه

بعض الناس بأنفهسم وال يرتكون الوسطاء الذين مهمه األول هو
كسب األمهية الخشصية )..( .ناقشنا اإلرضاب ،اكن لدى مسوه
انطباعا خاطائ متاما حول ما اكنوا يطلبونه و مل يصدق بأهنم

اكنوا سيوافقون عىل فك اإلرضاب إذا ما أصدرت إعالنا مكا
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اقرتحت ،حتدثت عن الهتديد بغلق الداككني اكحتجاج ضد
ارتفاع اإلجيارات ،حيث أن العائلة متتلك نصف السوق فبالطبع اكن
ممانعا جدًا الختاذ أية خطوات .اكن عنيدا للغاية وال يعمل شيائ ،بل
يقدم أكرث احلجج خسافة حول األمر برمته.

اجلمعة  1أكتوبد/تشريو األول1954 ،م
يف الصباح أصدرنا اإلعالن الذي صادق هيلع مسوه من حيث

املبدأ بأن تكون السيارات مجسلة إذا اكن لدهيا تأمني الطرف
الثالث أوهشادة من رشكة تأميهنم ( )Sandickبتنظمي مهنم .أشعر

بتأكد تام بأهنم لن يكونوا قادرين عىل إطالق مثل هذا النظام.

السبت  2أكقوبر/تشرو األول1954 ،م
جاء مسوه والشيخ عبدالله  ،وتطرقت لمسوه ثانية عن إجيارات
الداككني لكنه لن يزتحزح رمغ أن أحصاب الداككني الصغرية

يف وضع سيئ ،فالتجارة هزيلة بيمنا أحصاب األمالك يرفعون

اإلجيارات باسمترار .ناقشت قضية مناشدة سرتة ،اقرتح الشيخ عبدالله
التخفيض إىل النصف ،أما خشصيًا فأعتقد بأن لذلك أقل اجلدوى.

األحح  3أكتوبر/تشريو األول1954 ،م
صباح مشغول جدًا ،رصفت بعض الوقت يف املكتب الواقع

بالطابق العلوي أناقش نظام التقاعد املعقد جدًا والفارق األمه هو
كيف يضمن محاية املخطط يف حني أن األموال عىل املدى البعيد
غري مضمونة ،فعىل سبيل املثال حنن أمام شيخ جشع قد يرغب يف

استعامل األموال ألغراض أخرى .بالطبع فإن الرأي العام هو الضامن

ا ألقوى حلصول يشء مثل هذ ا.
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االثفيت  4أكقوبد/تشرين األول1954 ،م

قضيت الصباح في المحكمة وبعد ذلك ناقشت مخطط نظام
التقاعد الذي يبدو بأنه سينفذ ولكنه سيكلفنا الكثير ،ما زالت
اعتقد بأنه نظام جيد يشجع الناس على البقاء طويال.
القالثاء  12أكقوبر/قشديو األول1954 ،م
مع مسوه والشيخ عبد الله ،ناقشنا موضوع اإلجيارات وعرضت

عىل مسوه عريضة أخرى موقعة من أكرث من 100

من البارزين من

أحصاب الداككني ،إنه مل يقرأها بل جتاهلها بسبب أن الكثري
وقع باإلجنلزيية ،إهنم هنود يف احلقيقة ،إمجاال اكن متضايقا جدا

مناألمر.

الخميس  14اكقوبر /تشريو الو ل1954 ،م
ركبنا إحدى الطائرات الصغرية مع "جون باركهرست و "يج
تومسن و دييف ومصورين اثنني إىل" بوسعفة

ذلك إىل جزيرة البينه

()Baina

()Bu Saafa

وبعد

يف الطريق إىل "سرتة مث عدناإىل

املحرق .مل اسمتتع بالرحلة خاصة وأن الطائرة طارت بزوايا غري

مرحية من أجل التصوير ،ولكن تبىق الرحلة مثرية جدا وقد حصل
احدناعىل صورة رائعة لألرساب" .بوسعفة بوضوح قطعة حضلة
مستقلة صغرية حتيط هبا املياهالعميقة وليست مكا جتادل السعودية

بشأهنا ،جزء من هذه الضحالة الطويلة ميتد ألميال عدة.

الحح  17أكقوبر/قشريق األول1954 ،م
استملت رسالة للذهاب واللقاء بمسوه فوجدكه قلقا جدًا عىل
املشاعر املعادية للحكومة وخائف من أن يكون هناك إرضابا آخر
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رمبا تليه اضطرابات .اكن هناك اجمتاع يوم أمس وسوف يكون

اجمتاعا آخريوم غد حيث مجاعة السياسيني قررت إلقاء خطابات

لملطالبة مبجلس وجلان إلدارة املدارس و مستشفيات ،ودائرة أشغال

عامة وأشياء أخرى يعارضها مسوه تلقائيا وبشلك قاطع .عىل أية
حال فإهنا تقلقه كثريا مكا تقلقين أنا أيضًا .إنه يتوقع أن ختتلط
ببعض عالقاته ،لكين ال أعتقد ذلك.

االفنيه  18اكتوبداقشديو األهل1954 ،م
جاء مسوه لدقيقة قبل ذهايب إىل املحمكة ملناقشة قضية "حبر ،
رآه وأخربه بأنه إذا تعهد باالمتناع عن النشاط السيايس فإنه سيعيد
إليه جوازسفره ،لكنه طلب ضامنني اثنني له )..( .بعد الظهر جتمع

كبرييف مجسد للشيعة ،إنه أمر اعتيادي بعد مرور أربعني يوما عىل
حمرم (ذكرى عاشوراء) ولكن مت توجهيه من قبل عدد من الشباب

املناهض للحكومة إذ ألقوا خطابات عنيفة لملطالبة ب "جملس
وكذلك أبدوا بترصحيات متطرفة ،مهنم "حبر الذي ألىق خطابا.

إنه ألمر مزجع حيث تضمن االجمتاع شيعة وسنة بدوا مجيعا يف رأي

واحد .الذين حتدثوا اكنوا لك حمرري "صوت البحرين اليت
أوقفها مسوه مؤخرًا لنرش مقاالت معادية للحكومة السعودية أعدت
بشلك جيد من أجل إثارة حتريك الناس هناك ضد امللك .سيكون
مسوه يف قلق شديد أكرث من يوم أمس .يف هناية التجمع أدوا نوعا

من القسم ،ولكن ذلك ال يعين شيائ بالنسبة هلم ،أرسلت عيل مريزا
و عبدالكرمي إىل التجمع ومها اللذان أخرباين مبا جرى هناك -
لكامها من الشيعة وأعرف بأهنما مستاءين مكا اآلخرين حول
األسلوب الذي ينهتجه الشيوخ .ليس هناك من شك بأهنم اآلن

مكروهون بشدة.

) علي ميرزا وعبدالكريم سلمان ،أبرز ضابطي األمن في البحرين أنذاك
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القالفاء  19أكتوبر/قشرين الو ل1954 ،م
جاء الشيخ عبد الله وتلكم بقوة وعقالنية حول الوضع ،قائال

بأنه ما مل تقم احلكومة الربيطانية بالتدخل فإن آل خليفة
سيعرتضون عىل أية فكرة لملجلس حىت ولو باستخدام القوة .اكن
منطقيا للغاية.

الدبعاء  20أكتوبد/قشديو األول1954 ،م
اكن لدي اجمتاع مطول مع مسوه دام ألكرث من أربع ساعات،

اكن احلضور" :بوروز و وول و "بيس ( )Peaceالذي بدا ال جييد
العربية فمل يكن لديه الكثري ليقول -أشعر بأننا انهتينا من تعيينه

فقد قال بأنه يعرف البعض  -أي أنه سيكون عدمي الفائدةيف
املحمكة.موضوع املناقشة هوإعداد

القانون الذي وافق هيلع

مسوه ،واحلاجة لتدريب قضاة لملحمكة والذي مل يوافق هيلع ،مع

ذلك فقد قال يف الهناية بأنه قد يفكر يف إرسال بعض الشباب
للتدريب بعد جتهزي القانون .اكن عنيدا جدا و غاضبا جدا وقال
أخرياً بأنه إذا ما أجرب ليعمل ذلك فإن عىل ' BGأن يوافق عىل

حتمل لك املسؤوليات ومشالكها لو وجدت -وهذا ما اكن يطالب
به الناس منذ وقت طويل مفن الواحض بأنه لن خيلق أية مشلكة.

وصلت البيت يف حوايل الساعة  ، 2:30ما اكنت تلك مقالة مرضية.

الخميس  21أكقوبر/تشرين األول1954 ،م
اكن عندي الشيخ خليفة الذي مل أره لبعض الوقت ،حث أكرث
فاكرث عىل وجود.ضباط بريطانيني يف الرشطة .أخربته عن

"مهرزيل .ال يبدو معرتضا )( .دأبت مواصال عىل مذكرة حول
البارزيمنن املشاغبني أحصاب الجسالت السيئة وغرياالعتيادية عىل
الورق ،اثنان أو ثالثة مهنم "مفروغ من أمرمه.
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السبت  23أكقوبر/قشديق الول1954 ،م
جاء مسوه وهو مبزاج يسء جدًا  ،تلكم بالاكد مع الشيخ

عبدالله ،مؤسف فهو ال يناقش األشياء مع الشيخ عبدالله العاقل
جدا .استاء اآلخرون من إقصاهئم عن األشياء .ناقش لكامنا حول
املحامك ،اكن غاضبا بشدة ألن بوروز و وول أخرباه بأن عىل
القضاة أن يكونوا رجاال متدربني .قضيت وقتا صعبا جدا معه ،مث
ساعتني يف املعمتدية

( )Residencyملناقشة الوضع السيايس،

املوقف صعب بالنسبة هلم وهناك دامئا خطر مقلق كوصول األمر
إىل اجلهات العليا اكألمم املحتدة .إنه يقلق وزارة خارجيتنا دامئا -

والغرا بةيف ذلك.

املبت  30أكتوبر/تشرين الول1954 ،م
مسوه والشيخ عبدالله جاءاوناقشا دستورماغنا أوالبيان العام
املقدم لمسوه يوم اخلميس  -أو األربعاء  -من قبل صاحب داكن

صغريللتبغ ومالك سفينة من احلد مفلس للتو -ومهاليسابرائعني.
إنه مكتوب بشلك معتدل اال أنه يعين تسلميًا اكمال للسلطة من

مسوه إىل الناس .اكن مسوه ذكيا بشلك غري متوقع -لرمبا لتوقعه
ألحداث أكرثعنفا .بعدها ناقشنا نظام التقاعد الذي اكن قد صادق

هيلع مسوه الذي لست أدري إىل مدى فهمه هو ،و اكن عندي سيد
حممود ليرشحه .رأيت منصور واملديفع حول دائرة األوقاف الشيعية

ومها عضوان جديدان فهيا ولكهنام يبدوان مستاءين كثريا مهنا.
) المعتمدية هي المكتب اإلقليمي في الخليج الذي يتبع حكومة البند البريطانية
التي كانت تابعة لوزارة الهند في لندن .إن المستشار لم يكن -رسميا -تابعا إلحدى
هذه المؤسسات وإنما كان مستشارا ماليا فحسب إال إنه فرض قوة شخصيته وأصبح
مستشارا وآمرا وناهيا في جميع مفاصل الدولة وحتى القضاء .وبعد استقالل الهند في
 1947م انتقلت مسئوليات المعتمدية ووكاالتها في إمارات و مشيخات الخليج إلى
وزارة الخارجية البريطانية.
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احلح  31أكتوبد/قشديو الول1954 ،م
قضيت أكرث الصباح يف اجمتاع بلجنة األوقاف الشيعية اجلديدة
 -إهنا جلنة أقوى بكثري من السابق ،إنين متأكد متامًا بأنه لن

يكون

مبقدور املدير السيطرة عىل لك يشء فقد اكن يف السابق

يديرر متاما مبفرده بدون أي إعرتاض من أحد .اكن اجمتاعا جيدا
متاما وأدير بشلك جيد جدا.

الثنني  1نوفمبد/قشرين القاني1954 ،م
معليا قضيت طوال الصباح يف اجمتاع حول تأجري الداككني

يف سوق املنامة حيث حرض املستأجرون وأحصاب األمالك ،وقد
غضب الطرفان بشدة وقاما بالضجيج ،ولكين أعتقد بأننا حققنا

بعض التقدم.

الربعاء  3نوفمرب/تشري و القاني1954 ،م
مسوه يصادق عىل إعالن -صاغه بنفسه -خيبرفيه الناس بأنه
سوف لن يكون هناك جملسا.

االفنني  8نوفمبد/تشدين القاني1954 ،م
جاء "شوكربوز" للغذاء ،إهناكنسيتصل بمسوه و بعد ذلك إىل

"عوايل حيث وصل متأخرا لستاعة ونصف الساعة ،أشغله مسوه
باللكام حيث اكن موضوعه الدمع الواحض من احلكومة
الربيطانية له ولسياسته.

213

القال ثاء  16نوفمبد/تشريق القاني1954 ،م
مل حيرض مسوه ،اكن لديه "ماكس فأبقاه لساعة ونصف —
الحقا سعدت برؤية ماكس ألول مرة ،حدق يف "ماكس وأخربين
عن املحادثة قائال برصاحة تامة بأنه مسع الكثري من االنتقادات عن
املحامك والعائلة ،ويبدو بأن مسوه قد تلقاها بشلك جيد جدا ،قام

بالرتمجة االبن "خليفة  .أمتىن بأن يكون لذلك بعض التأثري.

ا الثنيو  22نوفمبر/تشوين القاني1954 ،م
قضيت طوال الصباح يف املحمكة ،انطلق "بيس ()Peace
ونزل بشدة عىل إجراءات املحمكة وأسلوب االسمتاع إىل األدلة اخل،
مماأحرج املسكني عيل مريزا

والقضاة  -عىل أية حال فقدتعملوا

درسا.

القال ثاء  23نوفمبر/تشديو القاني1954 ،م
يف القلعة صباحا ،حول وجود إرضاب من عدم وجوده مكا يه
اإلشاعات منترشة بقوة .جاء مسوه وحتدث تقريبا لكيا حول

اخلطوات الواجب اختذاها إذا ما اكن هنالك إرضاب ،كذلك

أخربنيتفصيالبالذحيدث ل املمثلني الذين ادىع بأهنطلهبم

ولكهنم رفضوا لقاءه ،إنه مل يطلهبم بالطبع ،بل جاؤوا مه واكن
له ترييره يف عدم التحدث إلهيم حيهنا ،الخشص املسوئل اكن عبد
الله خفرو ،ذلك الفضويل المنوذيج الذي يتنقل بني الناس لنقل

األخبار ،إهنا حرفة معروفة جدا لدى العرب دامئي جتنب االحتاكك
قدر اإلماكن.

) عبدا لرحمن الباكر ،احد الزعماء المناضلين الثالثة للهيئة الوطنية والذين تم
نفيهم إلى جزيرة "سانت هيالنه بجنوب المحيط األطلسي ،هووعبدعلي العليوات
وعبدالعزيز الشمالن.
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الخميس  25نوفمب/تشيو القاني1954 ،م
رأيت عبدالرمحن الباكر

ذلك الوغد الرئييس للحزب املناوئ

للحكومة ،اكن لدي لقرابة الساعة وقد أبلغته بعض احلقائق غري
املرغوب فهيا عن نفسه وأصدقائه ،وقد تلقاها جيدا جدا .أنا
متاكد من أهنم يبحثون عن أي نوع من العذر إللغاء اإلرضاب الذي

بولدون به.

االثنيو  29نوفمرب/قشريو القاني1954 ،م
رجالن يف قضييت مخور ،أحدمه واكن رجال عاديا حفمكت

هيلع بستة هشوراكملعتاد .أما اآلخرفاكن شيخا وقد حالفه احلظ
حيث تستبعد إماكنية اإلثبات يف قضيته .اللك يعرف بأنه اكن
همال وهويف سيارته.

الخميس  2حيسمبر/كانوق األول1954 ،م
مسعت بأن إعالن مسوه مل يستقبل جيدا ويتوقع حدوث
اإلرضاب .قضيت طوال الصباح يف اجمتاع جلنة اإلجيارات مع وجود

النني من زمعاء الفنت .بعد الغذاء ذهبت لرؤية "وول الذى اكن قد
التىق الباكر و سيد عيل

اللذين قاال بأهنما جاءا لرؤيته قبل

إعالن اإلرضاب ،ولكن احلقيقة أن اإلعالن اكن قد صدر بيمنا
مها معه .قاال بأن اإلعالن اكحنول الطب والصحة العامة وقضية

املحامك األكرث إحلاحا.

) احد الزعماء المناضلين الثالثة للهيئة الوطنية والذين تم نفيهم إلى جزيرة سانت
هيالنه بجنوب المحيط األطلسي ،وهم عبدالرحمن الباكروعبدعلي العليوات
ووبدالعزيز لشمالن.
) رجل الدين الشيعي السيد علي كمال الدين ،من أبرز زعماء ا لهيئة الوطنية.
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األحح  5حيسمبر/كانوق الول1954 ،م
ذهبت لرؤية مسوه يف الرفاع ،اكن يرسل األبناء يف السيارات مع

البدو والشاب حممد ،أمعارمه ترتاوح ما

بني 1 5- 1 4

ومه مسلحني

باملسدسات اخل ،توقفوا يف قرية شيعية و اقتحموا مزنال ورضبوا

املالك ،عىل أساس أهنم اكنوا بصدد التفتيش عن بنادق اكنت

حبوزة رجاهلم .ذهبت إىل تلك القرية ويه "كرزاكن وقضيت وقتا
طويال هناك ألسرتيض الناس ،مث عدت متأخرًا جدًا لوجبة الغداء،
وبيمنا كنت جالسا استدعاين مسوه ثانية فذهبت .قبل ذلك اكن

مسوه قد صدق الرواية اليت قاهلا له ابنه واآلخرون ،ولكن ال بد وأنه
قد مسع أكرث يف هذه الفرتة .اكن مزنجعا بشلك مروع
فاستجداين أن أحل القضية "خارج املحمكة  .ذهبت إىل كرزاكن

ثانية وتلكمت وجتادلت مع أخوين من نفس املنزل ملدة الساعة

ونصف الساعة ،حىت توصلت أخريا إىل اتفاق قذر بأن ال يتقدموا مه
بشكوى ،اكنوا صعبني للغاية وقد مسعت الكثري مما ال أحبه

مهنم  -لكهنم اكنوا أيضا مشوشني جدا ،تلكموا عن احلقوق

ودون أن يعرفوا ماذا تعين قالوا بأنين جيب أن أعرفها.

القال ثاء  7حيسمبد/كانوى األول1954 ،م
قضيت الصباح لكه من الساعة

9,45

لغاية

1,15

يف الرفاع.

اكن لدى مسوه منصورا لعريض وأمحد خفرو ،وبعد نقاش غري منته

اتفقنا عىل إصدار إعالن إذا ما توقف اإلرضاب -وذلك لدمع اإلعالن
السابق ،فهو ال يرض؛ العتقادمه بأهنم لو أخربوا جلنة اإلرضاب
بصدوره فإهنم سيلغون اإلرضاب،

اللك اكن متفائال جدا

باستثنايئ أنا .مسوه اكن قلقا جدا و يتلكم يف غاية الرصاحة.
ناقشنا معا تشكيل جلنة التحقيق  -إنه صعب حيال هذا األمر ويريد

أن يثقله أكرث بعالقات خليفة الباطلة العدمية الفائدة من مجيع

216

اجلوانب  -حىت من جانبنا حنن أيضا )٠٠( .قابلين أمحد خفرو وقال

بان راشد
ملطتلف الوعود دون أية سلطة،

الزياىن قىض عىل أى أمل للرتتيب وذلك عرب إطالقه

ا0ربعاء  8حيسمرب/كانون الو ل1954 ،م
جاء أمحد خفرو ومنصور العريض وحتدثنا لساعتني.
مفاوضاهتما مل تكن موفقة .راشد الزياين عاهد نفسه إفشال األمر

ليا .مل تكن لدينا أفاكرا جديدة ،مع أن منصور حترك حنو

سكرة وضع بعض األعضاء املنتخبني يف املجلس  -عارضته فقال
مسوهبالتأكيد ال.

اجلمعة  10حيسمرب/كانون الول1954 ،م
خرجت صباحا لرؤية مسوه فوجدته أفضل وأكرث ابهتاجا.

ناقشنا إنشاء اللجنة ،والذي أستقر رأينا هيلع أعتقد بأن ذلك هو
افضل ما أمكننا احلصول هيلع رمغ املعطيات اهلزيلة املوجودة .رأيت
اناسا عديدين وبصياغة إعالن إلصداره بعد اإلرضاب  -فهو لن

يرضى اجلميع ،مكا ال يشء آخر سريىض اجلميع.

االفنني  13حيسمبد/كانوق األول 1954 ،م
قضيت ساعتني مع منصور وأمحد العريض حول وجودمها مع

اللجنة ،حاول ميع منصور أنأجادل خبصوص جلب أعضاء أكرث.

قال يف الهناية بأنه جيب عيل التحدث مع مسوه حول األمر ،أمحد

لديه الرغبة جدا ،أنا خشصيا ال أرى سببا يف الوقوف ضد الفكرة
ولكن مسوه ال يريدمه .أمحد متحمس جدًا .أطلعهتم عىل التعلميات
الصالحيات اليت كتبهتا فبدوا أكرث قبوال بكثريبعد قراءهتم
هلا.
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القل شاء  14حيسمبد/كانوق األول1954 ،م
جاء مسوه  -باألحرى متأخرا -ويف الهناية جعلته يلتيق مبنصور

وعبدالله خفرو الذي  -وحبسب مسوه -قد وافق عىل العمليف اللجنة

ولكنه أبلغين هاتفيا بعدم موافقته .بعد لكام لساعة ونصف مت
إقناع منصور عىل املوافقة ،مسوه أخذ زمام اللكام لكه ،والبد أن
أقول بأنه يتحدث جيدا،

أفرتض بأهنم مجيعا يمتتعون حقا

مبساجالت احلديث هذه.

االفنني  27حيسمرب/كانون األأول1954 ،م
يف املحمكة" ،بيس ( )Peaceيصعب األمور إىل حد ما بذكر
احلاالت اليت تترصف فهيا املحمكة دون صالحيات قانونية أو

إعالن وهذا أمر يتكرر حدوثه كثريا جدا ،بل أكرث مما أعرفه.

دعيج ينفذ صربه من ذلك ولكن ما يقوله "بيس ( )Peaceحصحي.

الثالثاء  28حيسمرب /كانون األول1954 ،م
جاء مسوه -باألحرى متأخرا -وبىق ملدة طويلة ،تناقشنا —

اكلعادة -عن الوضع املحيل وحتدثنا معا ينبيغ معله يف املستقبل،
رأيه هو اإلكثار من الرشطة والقوات هبدف فرض القانون والنظام
دون أي اعتبار للرأي العام .سألته عن توظيف "جميس

يف

احلكومة ،فمل يكن متحمسا جدا ولكنه قبل و قال بأنه سيقوم

بإذاعة ا خلبر ا خل — أنا خشصيا أشك يف أن ذلك سيكون معليا.

السبت  15يناير/كانوق الثاني1955 ،م
جاء مسوه متأخرا جدا ،فيف البدء اكن يل اجمتاع مطول مع
الشيخ عبدالله ناقشنا خالله االنتخابات البلدية ،بدا مسوه متعبا
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وقلقا ومثارا وغريعقالين جدا .فهويريد منع الباكر

وغريه من

الوصول إىل املجلس البلدي كأعضاء ،ال أفهم كيف مبقدوره فعل

ذلك .بىق مدة طويلة وناقش فريق "صوت العرب الذي يريد امليجء
هنا ،فقال ال'.

االمحح  16يناير/كانوو القاني1955 ،م
خرجت قبل الفطور مع عبد العزيز ورأيت بيوتا عديدة بنيت

بقروض البناء من قبل موظيف احلكومة .يبدو بعضها أمالاك مفيدة
جدا ولكن لكها تقريبا فارغة وال يسكهنا املالكون.

السيت  22يناير/كانون القاني1955 ،م
املعارضة تصدر نوعا من الصحفية ،أعدت بشلك جيد جدا

ولكهنا ليست مشوقة أو ملهمة ،أرسلوها بالربيد إىل عدد كبريمن
الناس ،إنه اسهتداف عادي للناس العاديني  -العرب مه رسيعو التأثر
مبثل هذا اليشء وبشلك مروع وهذا ما حيصل هلم يف لك مرة.

الخميس  27يناير/كانو القا نمي1955 ،م
رأيت كثريا من الناس مبن فهيم اؤلئك األربعة الذين جاءوا
خبصوص قضية عبدعيل

العليوات ،وهوأحدأعضاء اجلنة العليا

ويف احلقيقة فهو مفلس وأحد الدائنني يرفع دعوى ضده مطالبا ب
 45,000إلصداره شياك بال رصيد .إهنا رضية قامصة ملا يمسى

باللجنة الطيا.

) عبدا لرحمن الباكر ،أحد الزعماء المناضلين الثالثة للهيئة الوطنية والذين تم
نفيهم إلىجزيرة "سانتهيالنه بجنوب المحيط األطلسي ،هووعبدعلي العليوات
وعبدالعزيز الشمالن.
)عبدعليبنرجب
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السبت  19فبىايى/شباط1955 ،م
جاء مسوه وبيق لوقت طويل ،بدا جيدا مع أننا تناقشنا حول

الوضع جبدية وقد تظاهر باجلهل وأنه مندهش ألن ال أحد تقدم

النتخابات البديع.

القال ثاء  22فبد!ير/شباط1955 ،م
حتدثت مع مسوه حول قانون معل اكن قد وافق هيلع ولكن

بدون مزيد من احلماس .مل يكن معقوال جدا اكلعادة ولكنه
يعرتض بشدة عىل أن يكون للواكلة أي تعاط مع البحرين أو

أمالكه هو .حديث مطول مع القايض عن قانون جديد حول تجسيل
الرشااكت  -اكلعادة -إنه شأن قانوين رصف لذا يصعب جدًا فهمه.

األسحح  6مارس/آخاد1955 ،م
جاء مسوه وهو غاضب إىل حد ما ،ناقشت لوقت طويل

ما تلكمنا عنه يوم اجلمعة ،تشكيل جلنة اإلنصاحيف قانون العمل،
إنه مل لس|>||٦غ الفكرة ومل يكن معقوال جدًا .رأيت إبراهمي مونايت

()Munati

حول جملس األوقاف .إنه رجل مفيد وواحض وضد

حمسن التاجر.

القالثاء8مارس/آخاد1955 ،م
جاء مسوه ،لكامه حول النقابات العاملية وقانون العمل ال
يتطابق مع ما مسعته .اكن غاضبا عىل سلوك السياسيني ،وعىل

األقل ال يقدر بأهنم يسعون لبذل ما بوسعهم.

) رمبا يقصد العوينايت
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اجلمعة  1مارتو/آخار1955 ،م
1

اجمتاع مطول يف

اجلفري" مع أندرزيل  ،إنه حقا خشص

ال يطاق وإنىن متأكد من أن رضره أكرث من نفعه ،ويبدو اآلن بأن

ابن باكر

قد تراجع معا قاله واآلن يطالب برضورة تقدمي امس

واحد وليس أربعة ممن سوف خيتارمه مسوه .مل أحرض الختاذ أي
قرارإذاكن عيل االسمتاع للكام "أندرزيل ملدة ساعتني.

القال ثاء  15مارس/آخار1955 ،م
اكن الشيخ عبدالله هنا وقد تتاقشنا حول املجلس والتعلمي،

الشيخ عبدالله اعرتض بشدة عىل منح جلنة احلكومة أية سلطة.

االثنني  21مارس/آخار1955 ،م
الوضع السيايس ليس عىل ما يرام ،يبدو بأننا نراوح ماكننا

واملعارضة أكرثحيوية وجرأة.

األدبعاء 23مارس/آذاد1955 ،م
التقيت "ساندي ريد

( )Sandy Reedوبعدها ذهبت لرؤية

مسوه يف باب البحرين ،وجدته غري حماط بالعديد من الناس وقد

بدا إىل حد ما كئيبا وغاضبا جدا .حاولت إقناعه للمساح بعودة

الصحيفة إىل الصدور ولكن الرشوط اليت عرضها جعلت ذلك
مستحيال معليا.

)عبدالرحمن الباكر ،احد الزعماء المناضلين الثالثة للهيئة الوطنية والذين تم
نفيهم إلى جزيرة سانت هيالنه بجنوب المحيط األطلسي ،هووعبدعلي العليوات
وعبدالعزيز الشمالن.
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اخلميس  24ماىس/آخار1955 ،م
اكنت لدى حممكة استئناف وانشغلت بقضية العليوات
فهوباع بيته إىل "توراين ب  .45,000بالطبع فإن الرجل مفلس والبد
من اإلعالن هكذا.

،

اجلمعة  25مارس/آخاى1955 ،م
اكن لملعارضة جتمع يف ميدان املجسد ،اكلعادة يفرتض أن
تكون مناسبة دينية معينة ،لكن األمراكنيف غاية الغموض حيث
أن عددا قليال من الناس يعرفون املناسبة ،التقارير تدل بأهنا مل حتظ
بتفاعل كبري من قبل الناس رمغ كرثة احلارضين.

السحح  27مادس/آخار1955 ،م
جاء مسوه فاكن لدينا اجمتاع مطول باللجنة اتسم يف بعض
جوانبه باملشاكسة الشديدة .اكن لكام الشيخ إبراهمي تافها
وبشلك مكروه  -بعد أن انرصفوا قال مسوه مبا معناه :إنىن
أخربئك كذلك وكأنه خياري منذ البداية وأنين بالتأكيد أندم
عىل ذلك .مبارك مل ينطق فهو مل حيصل عىل فرصة لللكام حيث
أنين و أمحد العمران قلنا لك يشء ،دافع مسوه عن أمحد العمران
ومها هيمان بالزنول لكهنام قبال اقرتايح بوجوده هو يف اللجنة،
والذي اكن اقرتاحا جيدا.

الثالثاء  29مادس/آخاد1955 ،م
جاء مسوه مبارشة بعد العارشة وبىق حىت الواحدة ،اكن عندي
منصور واكن بيننا لكام كثري ،إنه اكن عاقال ومتعاونا .سألنا

) عبد علي العليوات ،أحد الزعماء ألمناضلين الثالثة للهيئة الوطنية والذين تم نفيهم
إلىجزيرة "سانت هيالنه بجنوب المحيط األطلسي ،هوو عبدالرحمن لباكر
وعبدالعزيز الشمالن.
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عن سبب عدم رد البحارنة عىل رسالتنا بشأن جلنة الصحة والتعلمي،
وكذلك حتدثنا طويال عن جلنة العمل  -ووعد باملساعدة .مث راجع
امليزانية ،إنه سمينح " 20لاك ح/ي  )2,000,000إىل الصحة
والتعلمي وكذلك قرر الدفع لبدالت البنات وبعض الرسوم الطبية —
أرى بأنه خطأ فادح.

االربعاء  6أبريل/نيساو1955 ،م
اكن لدي اجمتاعييف املعمتديةا )Residency( 6ملناقشة الوضيع
السياىس ،أناو "بوروز" و غولت ( )Gaultو إدوارد و"سكرن
ناقشنا ما يشبه اخلالصة لقانون العمل .اكن اجمتاعا مرضيا.
مل يبدوأن أحدامهمتاكثريالرداملعارضة عىل رسالة عدن اليت
يه قضية مشاكسة جدا إىل حد ما وحياولون فهيا حرص لك
مايرضنيخشصيا.

الحح  17أبريل/نيساق1955 ،م
"جميس يقوم بالرتتيب النتخاب أعضاء قانون جملس العامل-
حقا ال يبدو أي اهمتام لذلك.

الدبعاء  20أبريل/نيسان1955 ،م

) المعتمدية هي المكتب اإلقليمي في الخليج الذي يتبع حكومة البند البريطانية
التي كانت تابعة لوزارة الهند في لندن .إن المستشار لم يكن -رسميا -تابعا إلحدى
هذه المؤسسات وإنما كان مستشارا ماليا فحسب إال إنه فرض قوة شخصيته وأصبح
مستشارا وآمرا وناهيا في جميع مفاصل الدولة وحتى القضاء .وبعد استقالل الهند في
1947م انتقلت مسئوليات المعتمدية ووكاالتها في إمارات و مشيخات الخليج إلى
وزارة الخارجية البريطانية.

) الرئيس التنفيذى لشركة النفط بابكو.

نزلت إىل سوق العرب (Araba 1ه *ما )5وتفحصت أسواق
المحل واخلضار  -حالة مفعمة من االختالط هناك  -أسواق اخلضار
اليت بنيت بلكفة هائلة يه غري مناسبة أبدا وحارة وقذرة جدا

ومزدمحة .مسعت بأن مسوه حوهلا إىل وقف إلخوته وأهدى أغلب

املمتلاكتيف السوق إىل أفراد عائلته.

األربعاء  27أبديل/نيساق1955 ،م
اكن لدي اجمتاع مع "بيمكور وقرابة دزينة من رؤساءالدوائر
من أجل مناقشة نظام مرتبات التقاعد ،سار بشلك جيد جدا

وأتصور اآلن بأن النظام سميرر ،سيد حممود املنتخب كعضو ؛
لينيب عن موظيف احلكومة يف جلنة العامل رسب بعض اللكام
خارجا.

السبت  7مايو )/يار1955 ،م
رأيت الشيخ عيل بن أمحد الذي قال بأنه والشيخ عيل بن حممد
مل يفهام شيائ من أمر جلنة العامل ومل يعرفا ماذا ينبيغ علهيام فعله ؟

األسحح  15مايو/أيار1955 ،م
أمحد خفرو الذي جاء ؛ ليحاول احلصول عىل أسعار أقل لبعض

األرايض اليت يشرتهيا من احلكومة.

اخلميس  19مايوً/ا ياى1955 ،م
عبد الله بن حمد حيث استطرد حول موضوع الوضع السياسي
الحالي وقال بأنه سفع عن وجود نوع من المظاهرات في ثاني أيام
اءد.
224

اخلميس  26مايو/أ يار 1955 ،م
خليل املؤيد ( )K. Moayadوهو اكئن قذر نمسيه حنن الذئب
السيئ الكبري ،جاء معرتضا عىل قمية قطعة أرض يريد رشاءها -

بعد مزيدر من التبايه حول شأنه وثروته!

السبت  28مايوً/ا يار 1955 ،م
جاء دعيج معرتضا عىل "بيس ( )Peaceالذي يعتقد بأنه يتدخل
كثريا ويسىع لبسط سيطرة أكرب من الالزم .يؤسف لوجود هذا

الشعور  -بيس ( )Peaceجيد جدا ولكن بالطبع أعتقد أن أسلوبه
بالنسبة هلم  -وليس بالنسبة يل -عنيف إىل حد ما.

الفالثاء31مايو/أيار1955،م
آمسوهًا حتدث كثرياً حول جلنة التعلمي اليت تتسبب يف بروز
الغضب وذلك لتعذر حصولنا عىل أعضاء شيعة للعمليف هذه اللجنة.

الربعاء  1يونيو/حزيراو1955 ،م
خرجت مع عبد العزيز قبل الفطور وتفقدت الكثري من البيوت
املبنية من قبل الناس بقروض احلكومة للبناء ،معمظها بيوت صغرية
ولطيفة جدا.

السبت  4يونيواسحذيراق1955 ،م
جاء الشيخ عبدالله ومسوه وتناقشنا حول جمموعة من األمور،

مهنا اإلصدار األول من الوطن ويه حصيفة عيل سيار بامس جديد.
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السبت  11يونيو/حنيةان1955 ،م
جاء مسوه والشيخ عبدالله واكملعتاد تتاقشنا حول الوضع،
مسوه اقرتح جلنة ملراقبة الصحف املحلية  -ليست فكرة جيدة

ولكهنا ستخفف عنا الكثري من العبء .قابلت ممثلني عن سواق
السيارات وسيارات األجرة الذين جاؤوا لالعرتاض عىل قواعد املرور
املنشورة حديثًا .باألحص اكنوا أغبياء إذ قالوا أن اجلميع يعتقد بأن
العقوبات القصوى املذكورة ستطبق دامئا .خالد املؤيد اكن معهم

االحح  12يونيو/سحزيران1955 ،م
كفاح من أجل إهناء التقرير السنوي .ال أشعر بالسعادة إطالقا

أن أترك األشياء مكا يه علهيا اآلن ،أشعر بربوز مشلكة ما يف أي

وقت ومسوه يكون أحيانا خسيفا جدا يف سياساته  -وهو يصدق

الناس الذين ينقلون له ما حيب أن يمسعه.

اخلميس 16يونيو/سحز يرا ق1955 ،م
حتدثت مع "بيس ( )Peaceو"مارشال حول خمطط اللجان
االستشارية املشرتكة ،قام "بيس ( )Peaceبمتزيقه من وجهة نظر
قانونية .رأيت إم حول األمرذاته ثانية مع هناية الصباح  -يبدوبأنه

خشص عاقل ،ياله من حتسن حمسوب ل اندرزيل.

السبت  18يونيو/سحزيراق1955 ،م
اكن عندى "مارشال و"بيس ( )Peaceمبكران لملناقشة
حول ترشيع العمل  -أعتقد بأن اللك خيىش من إحلاق رضر كبري

وأنه غريجيد واللك متفق بأن أية مشلكة ستؤدى إىل الفوىض.
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األحح  19بو نيواحز يرب 1955م
إشاعات عن املزيد من االضطرابات ،سوف يكون يف يوم

األربعاء جتمعا يف مجسد مبناسبة ذكرى أولئك الذين مت إطالق

النار علهيم يف القلعة.

القالثاء  31يوفيو/سحزىياق1955 ،م
بعثت اللجنة

بأكرث املذكرات صفاقة إىل مسوه دثري مضنًا

بأن الذي يضع قانون العقوبات ليس هو وإمنا مه .مسوه تناقش حول

املال ،ال  10,000جنيه إسرتليين املوضوعة جانبا قبل حوايل 8
سنوات كنوع من ماكفأة تقاعد يل ،ولك املبلغ بامسه وقد أشار
السيد إم -ومبوافقته اخلاصة بأن ذلكاكخنطائ.

االثنني  3أكتوبر/تشريو األول1955 ،م
اكن يل حديث مطول مع دعيج ،غالبه يبعث القلق ،إنه والعائلة
لكها ضد مسوه كثريا ،وهو مستاء من هدر املال عىل الدعاية

الفاشلة وإجراء مباحثات مع البعض من المثانية .إنه أيضا عىل عالقة
سيئة مع "بيس ( )Peaceويشتيك بأنه هيمله يف املحمكة.

اخلميس  6أكتوبر/قشريو األول1955 ،م
مسوه انطلق حنونا مع نتاجئ مفاوضاته اليت اسمترت ثالثة

هشور ،إنه وافق عىل انتخاب أعضاء جلان التعلمي والصحة ،وهذه

بالطبع هزمية للحكومة إذ أننا أرصرنا سابقا عىل األعضاء
املرحشين .استقر معه هذا الرأي ليلة البارحة حفسب ،ولعل لذلك مل

) قديعني بلكريف هنا الييئة الوطنية حيث أنه ذكركلمة Committee
وهي تعني هيئة كما تعني لجنة.
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خيبرين عنه .إنين أنظر لليشء برمته بعني الريبة ائكربى ).( .جاء
الشيخعيىس مع اإلعالن املصاغ بشلك سيئ جدا من قبل مسوه
لنرشه عرباإلذاعة ،إنه دامئا عىل جعل للقيام مبثل هذه األمور اليت

تتطلب الرتيث بيمنا يرصف وقتا طويال جدا للبت حول أمور ذات
أمهية طفيفة .هناك الكثري من االستياء ضده من قبل العائلة اليت

تعتقد بأنه يترصف برعونة فادحة وكذلك عدم تنازله حىت الهناية-
مكا عرفته دامئا فهويف الواقع جبان جدا  -وا أسفاه.

أ لعتبت  8أكقوبر/قشىين الو ل1955 ،م
اسمتعت إىل قضية "أمكى وىه قضية جشاربني األوربيني يف
رشكة أمكي و واحد أو أكرث من العامل املحليني .اكن لدي

املهتمني خالف مع الرجل اإلجنلزيي الذي اكن شاهدا رئيسيا
والرجل إإلجنلزيي اكن قد غرم  60روبية يف حممكة واكلة

املعمتدية ( ،)Agencyحمكنا عىل العرىب بغرامة قدرها 160
جنهيا و  500شلن مع مضان لسلوك جيد ملدة عام .بدت أمهية
صغرية جدا حيال القضية.

القل ثاء  1اكقوبر/تشدين الول1955 ،م
1

مل يأت مسوه ولكنين حتدثت مطوال مع الشيخ عبد الله حول
الوضع واالنتخاب املقرتح .إنه يبدو عاقال كعادته ولكنه كلك
العرب يفضل أن يساوم .املوافقة عىل مناقشة األمر مع مسوه صباح

يوم الغد.
) الوكالة هي ممثلية محلية للمعتمدية في كل إمارة أو مشيخة خليجية،
والمعتمدية هي المكتب اإلقليمي في الخليج الذي يتبع حكومة الهند البريطانية التي
كانت تابعة لوزارة الهند في لندن .إن المستشار لم يكن -رسميا -تابعا إلحدى هذه
المؤسسات وإنما كان مستشارا ماليا فحسب إال إنه فرض قوة شخصيته وأصبح
مستشارا وآمرا وناهيا في جميع مفاصل الدولة وحتى القضاء .وبعد استقالل الهند في
 1947م انتقلت مسئولياتالوكالة والمعتمدية إلى وزارة الخارجية اليريطانية.

األربعاء  12أكتو بر /تشريق األول1955 ،م
ذهبت لرؤية مسوه يف باب البحرين واكن الشيخ عبد الله
هناك ودمعين ،مسوه اكن غبيا جدًا  -وأعتقد بتعمد ،رفض قبول
فكرتنا بإجراء االنتخابات البلدية أوال  -إنه خيىش بأن املعارضة
سوف لن ثوافق ،يف حني أنه يديع دامئًا بأنه ليس خائفا مهنم،

لكنه خياف مهنم بشدة .ناقشنا أسلوب االنتخاب ،مبجرد أن غادر
الشيخ عبدالله حتدث مسوه كثريا عنه  -مبا هو غريحصحي جدا-
بأنه (أي الشيخ عبدالله ) يسىع لنيل املزيد من السلطة ،وأيضا عن
دعيج ،واحلقيقة بأهنما أجشع ومسوه حياول إجياد أعذار جلبنه.

بشلك عام غريمريض  -أنا متأكد بأنين لو مل أكن بعيدا
لكنت قد صلبته ولكنه اآلن أسريخوفه فيفرط يف تقدمي التنازالت.

األسحح  16أكقوبر/قشرين األول1955 ،م
قضيت أغلب الصباح يف "كرزاكن حيث اكن قد حدث

جشار بني قريتني ،اكن لدينا هناك الكثري من الرشطة والسيارات
املدرعة مما جعل مهنا استعراضا جيدا جدا.

االثنيو  17أكقوبر/تشديو األول1955 ،م
يف املحمكة .أخذت القضية اليت فهيا عيل سيار ،حمرر
الصحف املعادية للحكومة واكن ثالثة آخرين أيضا متورطني يف

الجشار ،يف احلقيقة اكنت القضية سياسية .املحمكة اسمترت
حىت الساعة الواحدة ومل ننته من القضية فاكن علينا أن ئؤجل حىت
يوم اخلميس  -اكنت املحمكة مكتظة جدًا.
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القالثاء

 18أكقوبر/قشىيو الول1955 ،م

جاء مسوه متأخرًا ؛ألنه اكن قد ذهب لرؤية الشيخ عبد الله يف
املحرق -ال أدري ملاذا .بدا مرهقا ومثارا جدا ،اكملعتاد اشتىك

بأننا ال نعمل شيائ جمديا ولكن عندما اقرتحت معال جمديا رفضه.
إنه التىق "غولت ( )Gaultيوم أمس واشتىك له حول "لواكس

الذى حيمله مسؤولية املشالك هنا مكا حيمل عبدالرمحن
الباكر

والبقية .حسب مانقل يل بأن "غولت ( )Gaultيتفق معه

وقال له بأنه قد مسع عن أنشطة لواكس )..( .كذلك رأيت
وغورن ( )Waghomمن نادي السيارات عن األرض بالقرب من

الزالق واليت اكن حوهلاخلبطة ومسوه مل "هيدهيا ولكهنم اكنوا

كتبوا له حول هديته!
طفت بالسيارة عرصا؛ ألرى البيوت اجلديدة اليت تبىن يف لك

أرجاء املاكن وتؤجر لألوروبيني بإجيارات هائلة من قبل املالكني

العرب.

اخلميس  20اكقوبر/قشرىي الول1955 ،م
املحمكة يف الصباح ،القضية الالمعة اليت مل نمكلها يوم
االثنني  -اسمتعت إىل املزيد من الهشود ،أغلهبم اكن بنفس الرواية

ونفس اللكامت مما يدل بوضوح بأهنم ملقنني .أطلقت رساح خشص
آخر من املهتمني وحمكت عىل الثالثة اآلخرين بغرامات 66 :و 45

و 25فقاموا بالفوىض وطلبوا االستئناف .املحمكة اكتظت إذ
اكنت هناك حافالت تأيت بالناس من املحرق.

) عبدا لرحمن الباكر ،أحد الزعماء المناضلين الثالثة للهيئة الوطنية والذين تم
نفيهم إلى جزيرة "سانت هيالنه بجنوب المحيط األطلسي ،هو وعبد علي العليوات
وعبدا لعزيز الشمالن.
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اخلميس  1أكقوبر/قشريو الول1955 ،م
 13جسينا فقط ،ألن أكرثمه حمجوزونيف املنامة اآلن ،وقد
أطلق مسوه رساح الكثري مهنم قبل أن أرحل وذلك حكسن بادرة مل

تفد بيشء بل لعلها أرضت كثريا.

السبت  22أكتوبر/تشريو األول1955 ،م
ذهبت مع مسوه ؛ لدعوة "بروز يف اجلفري .اكن ذلك غري متوقع

ولكين تلقيت رسالة تطلب مين اللقاء به هناك .بقينا وقتا طويال،

اشتىك بقوة ضد لواكس وقال بأن ترصفاته جعلت الناس تعتقد
بأن الربيطانيني اكنوا يدمعون اآلخرين ضد الشيوخ ،ناقش عن

الوضع برمته ،بشلك عام اكن عقالنيا متاما .إنه مل يعد إىل
املكتب قائال بأن الوقت اكن متأخرا جدًا .أصدرت اللجنة بيانا

من ثالث صفحات تهتم فيه الشيوخ بأهنم يقولون شيائ ويوافقون عىل
أشياء أخرى ويعملون شيائ خمتلفا ،النتيجة يه أنين أقنعته بأن ال
يعمل ما اتفق معهم هيلع.

اخلميس  27أكتوبر/قشرين االول1955 ،م
قضيت أغلب الصباح يف الرفاع مع مسوه والشيخ عبد الله وبعد

ذلك جاء لدي اثنان من البيئة ،مها سملان والسيد عيل

 ،وكذلك

"يج إتش أو يب ويوسف .تلكموا بإنصاف ومعقولية إال أن مسوه و

بدال من أن يقول ما اتفقنا هيلع قبل لقاهئم فهو وافق عىل لك يشء ،

من الواحض إنه ال يدرك بأنه بفعله هذا يسمل السيطرة عىل األقسام

)لعل بلكريف عني هنا اليئة الوطنية حيث أنه ذكركلمة Committee
وهيتعنيهيئةكما تعنيلجنة.
مرجل الدين الشيعي السيد علي كمال الدين ،من أبرز زعماء البيئة الوطنية.

احلكومية اكملة بيد اللجنة

اليت يه عاجزة متاما عن إدارة أمور

كهذه .خشصيا انزجعت كثريا حقا ولكن الظروف مل متكنين

من قول أي يشء .إنه هكذا فهو ال يعيط اعتبارا لألمور املمهة وال
ييع ما يصنعه يف حينه.

األد بط ع  2نوفمرب/قشريو القاني1955 ،م
مث رأيت "مهرزيل وتتاقشنا بشلك رئييس مقرتح خليفة بسفرة
إىل العراق ملحاولة احلصول عىل بعض املجندين لنوع من القوة
املسلحة ،أعتقد بأن مسوه ال حيب الفكرة ،أتصور بأنه يريد

الذهاب بنفسه.

السبت  5نوفمرب/تشى يو القايف1955 ،م
جاء مسوه ومل يبق طويال ،مث جاءين خليفة وتناقشنا عن سفرته
إىل العراق ملحاولة احلصول عىل املجتدين ،عندما اقرتحت هيلع

برضورة رؤيته لمسوه قال بأنه رآه عدة مرات  -إنه مكروه للغاية،

وكذلك دعيج ،أعتقد بأن لكامها ينتقدان مسايع مسوه يف
الدبلوماسية الرسية  -إن أي نوع من االنتقاد من قبل العائلة يزجعه،

السبيل ملسايرته هو أن تطيعه من دون نقاش.

اجلمعة  1نوفمىب/قشىي القا نري1955 ،م
1

اكنت هناك مباراة يف كرة القدم؛ لملسامهة يف التربعات
الدامعة للحرب املرصية؛ لرشاء األسلحة من روسيا  ،الشيوخ الشباب

) لعل بلكريف يعني هنا الهيئة الوطنية حيث أنه ذكركلمة Committee
وهي تعني هيئة كما تعني لجنة.
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اعطوا حوايل  50,000روبية  -مسوه حياول الفراري باألرنب الربي
واملطاردة بلكاب الصيد  -غيب ولكنه مثايل جدا .يغيظين ذلك
ألنين أكره هذا الضغط املرصي يف اخلليج كثرياً ،إهنم يصبحون
ذووا نفوذ كبريجدا و الشباب الوطين متأثر هبم.

السبت  12نوفمرب/قشريو القاني1955 ،م
أرسل مسوه رسالة يقول فهيا بأنه سيذهب اىل املطلة فتبعته اىل
الرفاع وأخرت سفرته ملدة ساعة ونصف ،أغضبه ذلك إىل حد ما.

تقاقشنا حول الرتتيبات احلديثة للنفط ،فهو أخذ اللب مهنا واعرتف

بتذمر

بأهنا أفضل من السابق لكنه كعادته احتج عىل امتالكه

لنفط أقل من السعودية والكويت ،إنه غري معقول جدا يف هذا
اليشء إذ يقول بأنه من األفضل استخراج النفط لكه من األرض

وإيداع

املال (ورصفه!) بدال من االسمترار بإالنتاج البيطء ،عىل أية

حال فإنه يف األخري بدا مهيائ للتقبل .اكن ميع سيد حممود أيضا
وقد قام بأكرث التوضيح ،وأتصور بأن مسوه اكن فظا معه إىل حد
ما حىت إنه أبقاه واقفا طوال الوقت .انزعاج شديد من الواكلة

السياسية ( )10٨و املمثلية السياسية ( )PRبشأن الدمع املمول من

اجل األسلحة لصندوق مرص وخاصة إعطاء الشيوخ املال هلذا الغرض.

السحح  13نوفمرب/تشرين التاني1955 ،م
رايت أمحد العمران ،اكن عنيفا جدًا حيال آخر التطورات
السياسية وكذلك حول موافقة مسوه عىل منح السيطرة يف الصحة

والتعلمي بيد جلنة .اقرتح خمتلف السبل لضامن عدم تدخله هو
وزوجته  -أمر واحض جدا-رأيت ممثل العامل وتناقشنا معا عن نقاط

خمتلفة ،ممثلو الناس حياولون اآلن تأسيس نقابة وهذا سيشلك
هتديدا خطرا عىل الدولة فال توجد حىت يف بلدان الرشق األوسط
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االفنني  21نوفمىب/قشيو القايف1955 ،م
وبعد ذلك حديث مع ل 122القايض السين اكملعتاد .الشيخ

عبدا لطيف فقد أعصابه جدا ،املوضوع هو مال أكرث البنه الذي
يدرس الدين يف القاهرة ،إهنم اكنوا يف مكة املكرمة لكهنم
فضلوا احلياة املرحة بالطبع يف القاهرة وذهبوا هناك لدراسة

الدين  ،بيمنا أنا أظن أن هناك أمور أخرى.

القال ثاء  29نوفمبد/قشريو القاني1955 ،م
مث يف الساعة الواحدة والنصف عائلة "اكنو و "موريسون  ،يف

وضعممتاز ،حول إرضاب "أمكي  ،حتدثت معه لغاية الساعة الثانية

والريع وتقرر ترسحي لك العامل واإلغالق يف الوقت احلارض.

االثفني  5حيسمرب/كانون الو ل1955 ،م
يف املحمكة ،إلقاء القبض عىل أخ عيل بن أمحد بسبب الرشب.
حمكنا هيلع ب  3هشورجسنا ،إنه اعرتف باجلرم.

السبت  24حيسمرب/كانوو األول1955 ،م
وصل سموه متأخرا إلى حد ما ولكن بهيئة الئقة ،أخبرني بقصة
زيارة "الساداتمن وجهة نظره ،كان يسخرحولها كثيرا ،كان
بالتأكيد فشالً ذريعا للجنة التي -من الواضح -أنها تزعجه في

نواحي أكثر من مجرد إسقاطه على األرض في مستنقع طيني -
عندما وصل إلى سموه كان في وضع جيد تماما فطلب صابونا وماء
ساخنا وفرشاة مالبس التي لم تكن متوفرة في قصر الرفاع إذ قال
سموه بأن لديهم فرشاة تستخدم للسجاد فقط.
) لعل بلكريف يعني هنا البيئة الوطنية حيث أنه ذكرصلمة Committee
وهي تعني هيئة كما تعني لجنة.
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الخميس  29حيسمبر /كانون الول1955 ،م
يف املحمكة طوال الهنار عىل قضية جشار يف قرية "جنوسان ،

حيث أن عائلة شديدة املواالة لمسوه مت رضهبا من قبل اآلخرين.

االدبعاء  4ينايراكانه الثافي1956 ،م
رسقة كربى يف مكتب احلسابات مؤخرا  ،والشك حيوم حول
أحد الكتاب .كنا نراقب مزنله ،وكنت سأعتقله لكنه اكن

غائبا عن املكتب ليوم اكمل  -مريض ،ويف الليل جليب إىل
املستشىف ومات عىل الفور .األمرغامض جدا وخشصيا أتوقع بأنه
قد انتحر ،سبب موته احتجاجا عظميا يف املدينة بيمنا يقول البعض
بأن سبب موته يه احلكومة لشك خاطئ فيه  -مل يكن باملقدور
معلترشحي جلثته ،فهذا اليشءغريمعمول به هنا.
أناس من أفريقيا والرشق جاؤوا للشكوى عىل محد بن حممد
ألنه قاد سيارته فهيم بعوايل دون توقف  -حىت وصل بسيارته إىل
قرص الرفاع فميا بعد  -يا له من ماكن خمتار.

السبت  7يناير/كانوو التاني1956 ،م
مسوه مبزاج جيد ،جاء الشيخ ( )٨قبل ذهايب ونقايش يف موقف
مسوه حول الزبارة فأعددته لملوضوع حىت ال يزتحزح ويرفض رد
الزيارة إىل شيخ قطر لطاملا هناك حراسا باقون يف الزيارة ،إنه أمر
أمحق للغاية ويرض البحرين دون أن جيلب خسارة لقطر.

السبت  14ينايو^/انوي القانيي 1956 ،م
جاء مسوه والشيخ عبدالله ،ومسوه اكن مبزاج عكر .حتدثنا

عن جوازات السفر واجلنسية .مسوه رسعان ما يصدق عىل قانون مث

يستثين أناسا معينني عند تطبيقه  -وبعد ذلك يديع بأن القانون
يمسح بذلك.
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اجلسعة  2ينايي/كانوق التاني1956 ،م
وجد أحد الشيوخ الشباب ميتا في سيارة محطمة كانت قد
دخلتفيشاحنة واقفةعلىطريق عوالي مقابلسكن الممرضات.

الضح  21يناير/كانوق القاني1956 ،م
جاء مسوه مع الشيخ عبدالله ،عندما علقت مبا يناسب الشيخ

الشاب الذي مات يف سيارة حممطة (مع قنينتني من مخرة "جني يف

سيارته) .قال :افعل له ما يليق به ،مث أشار مضنا إىل أنه ال يكرتث
لو أن آخرين من أمثاله انهتوا بالطريقة ذاهتا.

االشفني  23يفاير/كانوق القاني1956 ،م
سموه أضحى متعبا في موضوع االنتخابات ويريد تأجيلها لعشرة
أيام  -دون أن أعرف متاما ملاذا.

 yبط 25 ،يناير/كافون القايف1956 ،م
اكن لدي اجمتاع مطول مع "برامر" و سيد حممود حول الدفع
للتقنيني من موظيف القسم الكهريايئ ،سيد حممود جادل بأن غري
األوربيني ال ينبيغ أن يدفع هلم اكألوروبيني حىت ولو قاموا بالعمل
نفسه ،برامر اعتقد عكس ذلك .إهنا حالة فضولية.

اخلميس  26يناير/كانوو القاني1956 ،م
صباحا مشغول جداً حول الميزانية وكذلك لمناقشة قضية
"هنسي وهو موظف أشعة سينية شاب في مستشفى الحكومة الذي
استعمل سيارة الحكومة بدون ترخيص وقتل بها رجال ،إنه ال يمتلك
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حىت رخصة قيادة .إهنا مسألة جادة جدا .القضية نالت الكثريمن
الدعاية واإلعالن.

االثنيو  30يناير/كانوق القاني 1956 ،م
كنت أنوي الذهاب إىل املحمكة ولكين انشغلت مباكملات

هاتفية ال هناية هلا حول قضية "هنيس ،رأيت بيس ()peace
وتتاقشنا حول املساعدات القانونية ،أحس بأن ليس لدى دك سنو

أدىن فكرة عن مدى خطورة األمر فهو يقول بأن احلكومة "تدفع
الغرامة لكن بإماكنه دخول الجسن لذلك ،ولرمباسوف يدخل.

القال ثاء  7فرباير/شباط1956 ،م
مسوه مل حيرض وال عمل يل بالسبب ،سيد حممود عرض هيلع
امليزانية وواجه صعوبة معه ألنه اكن علينا أن نريه بأن عائدات

النفط قد تدنت عن العام املايض ،إنين متأكد من أنه متخوف من

انتقادات الناس له  -مكا يه موجودة اآلن -بأن ئلت العائدات
تذهب للعائلة ،حوايل مليونا واحدا سنويا .إهنم ال يستحقوهنا ألهنم ال
ينفقوهنا حبمكة.

األربعاء  8فبد!ير/شباط1956 ،م
مسوه يف مزاج سيئ ،امليزانية تشري إىل ضعف يف اإليرادات
النفطية ،شيخ قطرأعىط ( 100,000لاك) إىل اخلزينة املحلية

العامة (00ست13 1

-وليس إىل احلكومة -والذي اكن الغرض

منه بالطبع اإلزعاج بيمنا اآلن فهي قضية املركب  -وفوق لك ذلك
) قديكون القصدهنا من 'تى بي فند صندوق التعويضات الذي اسسته البيئة
الوطنية لصالح سيارات األجرة ،وليس الخزينة العامة.

االنتخابات ،سيارتان مبكربات صوت عالية جتوب البالد وجتوب
وتطلق شعارات عن االنتخابات.

الجمعة  10فبرأ يراشداط1956 ،م
انتخابات جلنة املدارس ،انهتت لكها هبدوء ويرس ،يف املساء

قدنا السيارة والتقطت بعض الصور ألماكن التصويت ،وهميدارس
ومساجد وخمية أو اثتان )..( .اكن "جميس مشغوال جدا بإدارة
االنتخابات طوال الهنار .من اجليد أن تكون لدينا انتخابات لكنين
أترقب معل اهليئة بتخوف كبري .مهرزيل اكن يتصل باسمترار؛

ليخربنا هبدوء األوضاع .اكن لدينا مجيع الرشطة عىل أهبة

االستعداد حتسبا ألي طارئ للخروجيف أية حلظة.

السبت  11فبراير/شباط1956 ،م
اكن "جميس منشغال طوال الهناريف فرز األصوات ،النتيجة
ستخرج يف املساء ،مكا اكن متوقعا فاألخشاص الستة املدعومون
من اهليئة قد دخلوا بنسبة

7■ 90

من األصوات  -ال أعتقد بأن مسوه

يفهم مدى جدية األمر فهذا يعين بأن األغلبية يه ضد احلكومة هو
بالتأكيد ال يظهر أي ذاكء حول الوضع احلايل غري السار.

القال ثاء  14فبدايد/شباط1956 ،م

سموه بمعية الشيخ عبدالله  ،بقى ألكثر من ساعتين ،بدا
بوضع جيد جداً رغم ظروف االنتخابات .البعض يتكلم بشكل
مباشر نيابة عني حول الناس المناسبين لتعيينهم في اللجنة ،ناقشنا
قضية الرئيس .سموه كان متعبا واقترح أقل الناس مالئمة في الغالب
لسبب أنهم دعموه ،كلهم جيدون ولكنهم ال يصلحون للمجلس.
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السيت  18فبراير/شباط1956 ،م
جاء مسوه والشيخ عبد الله وعقب بعض املناقشات طلب مسوه

مقابلة مع "املقمي السيايس و الوكيل السيايس ؛ لذا ذهبنا إىل دار
االعمتاد الربيطأين (املعمتدية-الم0٥ل53ع711حيث مكثا هناك
لساعتني ونصف  -عىل الرمغ من مغادرة برنارد الساعة الثانية؛
للطريان إىل الكويت ،نناقش حول قضية جلنة التعلمي .أتوقع سلفا
صعوبات الهناية هلا أوال؛ ألن مسوه و" اهليئة التنفيذية العليا (High
 )Committeeخيتلفان يف وجهات النظر كثريا حول سلطة اهليئة،
والنقطة األخرى يه الرائسة ،مسوه يرغب يف تعيني الشيخ عبد الله،

ولكنه عندما فشل يف ذلك اقرتح نوعا من الاكبينة الوزارية
املتشلكة من العائلة ،ليتجاوز اهليئة .تلكمنا وتلكمنا دون الوصول

إىل أية نتيجة.

الخميس  23فبراير/شباط1956 ،م
قضيت وقتا طويال يف املعمتدية ( )Residencyأناقش األوضاع
املحلية  -باألمس اكنوا تواقني جدا؛ ألخذنا رشطة عراقيني أصبحوا
اآلن غاضبني علينا ويبدو بأهنم سيكونون ضدنا ،أخىش أن تكون
لدينا مشلكة مماثلة لتلك التييف األردن.

أألثنين  27فبدايد/شباط1956 ،م
جاء الشيخ دعيج ،إنه الوحيد من العائلة الذي ميتلك بعض
الجشاعة.

) المعتمدية هي المكتب اإلقليمي في الخليج الذي يتبع حكومة الهند البريطانية
التي كانت تابعة لوزارة الهند في لندن .إن المستشار لم يكن -رسميا -تابعا إلحدى
هذه المؤسسات وإنما كان مستشارا ماليا فحسب إال إنه فرض قوة شخصيته وأصبح
مستشارا وآمرا وناهيا في جميع مفاصل الدولة وحتى القضاء .وبعد استقالل الهند في
 1947م انتقلت مسئوليات المعتمدية ووكالاتها في إمارات و مشيخات الخليج إلى
وزارة الخارجية البريطانية.
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اجلمعة  2ماوس/آخاو1956 ،م
ما اكن هناك العديد من الناس يف املطار عندما وصل الفريق
واكن لكييشء هادائ .انطلق موكب السيارات الطويل و سيلوين
لويد ' ٠S٠Lيف سيارة بوروز" يف املقدمة ،حيث اكن من املفرتض

أن يتوجهوا إىل اجلفري مبارشة ،كنت أنا يف مقدمة القافلة متاما.
اكن يف نادي املحرق حشد كبري  -صامتا ،والكثري من الناس

عىل طريق البحر ،لكن فور وصلنا إىل الركن تعالت الصيحات،
الناس يلوحون بقامش الرأس (الغرتة)  -ويه إشارة مشوئمة يف
العادة ،شعارات من قبيل "يسقط املستشار و"يسقط الربيطانيون و
مظاهرة منتمظة ،سيارات ترمج وترفس واحلشد خيفف من رسعة

املوكب ،متإحلاق الكثريمن الرضر ،نوافذ انكرست اخل لكن
ألن الرشطة اكنوا منترشين بشلك متباعد فمل يمتكنوا من فعل
يشء .سيارة مسوه رضبت و مت نرث الرتاب عىل وكيل الوزارة الدامئ
(اكجيا) و عىل "سيلوين لود"  -خرجت بهسولة ومل أعرف بلك

ما حدث إال بعد أن وصلت إىل البيت والتحقت ب "مهرزيل والشيخ
خليفة يف القرص حيث وجود سيارات الراديو والواتف .أرسلنا
من الرشطة إىل املحرق والحقا بعثت -من القلعة -بلك رجال

المزيد

االحتياط لدينا حتت إمرة هيلز .بالطبع اسمترالفريق ،الكثريمن
الناس مل يعرفوا شيائ عنه ،اآلخرون مسعوا وانترشت اإلشاعات

الضارة )..( .بعد قليل دعيت فرجعت إىل املجلس اخلاص الذي
استخدمناه كغرفة قيادة العمليات .جتمعت احلشود املعادية يف

املحرق وأغلقوا الطريق وقام البعض بتحطمي حافلة اخلطوط اجلوية
الربيطانية و شاحنة حاولوا إحراقها ولكهنم فشلوا  ،خدعة تعملهتا
يف مرص ،أخربت الفريق باهنم ال يستطيعون املغادرة لذا فهم مجيعًا

عادوا إىل اجلفريوتفرق الضيوف .ألتحق بنا مسوه مع الشيخ عبدالله

م وزيرخارجية بريطانيا
) وزير خارجية بريطانيا
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والشيخ حممد ،وحيث أن مسوه ال يدرك مدى جدية الوضع  -بعد

ساعة غادر هو وبواسطة األمعام إىل املحرق وعرب املدينة مبعية
مرافقني ،لكننا مل نمتكن من أن نثق بوزير اخلارجية يف مثل هذا
الوضع — فهم مل يغادروا حىت حوايل الساعة  3صباحا عندما اكنت

الرشطة قد أبعدت الناس عن الطريق و أصبح طريق البحر فارغا.
إهنا أكرث القضايا خزيا ولسبب (إنه مل يكن منمظا من قبل اهليئة
التنفيذية العليا  )11000أن أحد القادة وهو عبد العزيز المشالن

اكن قد شوهد بني احلشد مرتني ،يف البداية اكن مثال جدا فأخذ

يليق اخلطابات مث بعدها يتظاهر بأمر الناس أال يرشقوا باحلجارة.
"مهرزيل و"هيلز اكنا لكامها قد ترضرا باحلجارة .أداء الرشطة
اكن جيدا جدًا ولكنه مل يقم بأية توقيفات مما اكن سيائ ،ظنا
من الضباط بأهنم إذا قاموا بالتوقيف اكنت األوضاع ستتدهور
أكرث :مل يصب أحد بإصابة بليغة .مسوه مل يرش عن األمر ل سيلوين
لويد

ولكن بالطبع تلكم اآلخرون" .سيلوين لويد

أداربشلك

جيد وكذلك فعل اجلميع.

السبت  3مارس/آخار1956 ،م
خرجت لرؤية مسوه بعد الظهر  -واكن من املفرتض أن يكون
لدي اجمتاعا للجنة الكنيسة ولكين مل أعد حىت انهتى .مسوه بدا
مرحا جدا .مسوه ال ميكنه القرارباختاذ إجراء قوي حقييق أوال

يتخذ ،أخربئه بأننا ال منلك ما يكيف من القوة حلفظ األمن إذا ما
برزت اضطرابات أو حدث إرضاج عام.

) عبدالعزيز الشمالن ،أحد الزعماء الثالثة للهيئة التنفيذية العليا والذين تم نفيهم
إلى جزيرة "سانتهيالنه بجنوب المحيط األطلسي ،اآلخران هما عبد علي العليوات
وعبدالرحمن لباكر.
م وزيرخارجية بريطانيا
) وزيرخارجية بريطانيا
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األسحح  4مادس/آخاد1956 ،م
مسوه اكن لديه لقاء عائيل يف الصباح وبعد ذلك جاء إىل هنا
وذهبت معه لدعوة  ، 8جالرز غولت ( )Charles Gaultأيضا

اكن حارضا .مسوه اكن مزنجعا جدا وتلكم بشلك سلمي جدا عن

اخلزي الذي هيلع وعىل لك الناس املعنيني .مل خنرج حىت الساعة
 .1:30تتاقشنا عن البدائل أو القوة اليت أشك بأهنا اكفية حقيقة .أو

التسوية اليت ال حنهبا .اهليئة التنفيذية العليا تنرش الكثريمن البيانات،
أحدها هيامجىن بقسوة شديدة ويطالب مسوه بوجوب طردى ،نرشوه
باإلجنلزيية والعريية ،خرجت لرؤية مسوه ثانية عرصا لملناقشة مع مسوه
معا مت التحدث عنه يف الصباح .إنه متقلب املزاج فتارة ساخن وأخرى
هادئ ومكا ينقل اجلميع بأنه دامئا يصدق آخر خشص حتدث إليه

ويعتقد بأنه يمتتع بدمع أكربمما لديه فعال يف القرى.

االثنني  5مادس/آخار1956 ،م
يوم صعب إىل حد ما وملئ مبا تطلق هيلع الصحف بالنشاط

السيايس . .كنت أريد رؤية مسوه خفابرت للسؤال ما إذا اكن

باإلماكن رؤيته يف الرفاع وصلت هناك ومه يف اجمتاع عائيل رسي
ملؤيدي عيىس مع غريب واحد هو جرب املسمل وقد دار االجمتاع عىل
حنو جيد وجاد جدا .اكنوا يهنضون ويقولون مبا يعتقدون ومستعدون

للقيام بأي معل قوي .مسوه كعادته اكن يرص عىل السؤال مهنم
عن رأهيم يف حني اكن هو حذرا بأن ال يبدي رأيا ،العجوز الشيخ
حممد اكن أفضل وأكرث املحتدثني واكن مؤيدا لإلجراءات

الصارمة ،إطالق النار لو تطلب األمر .الوحيد القليل اللكام و
املسامل اكن فقط إبراهمي بن حممد الذي جيلس عىل السياج دامئا.

اقرتحت أن يمت استدعاء جملس التعلمي أوال؛ لرنى هل سيحرضون مث

نبدأ بالتحقيق فورا .يف الهناية اختلفنا .بعد الغداء ذهبت لرؤية . 138
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اكنوا يسعون للتفاوض والوصول إىل نوع من املخالصة مع اهليدة

التنفيذية العليا عربعبدالرمحن الباكر «بعبع مسوه) واكن يقول
بأنه إذا مامت االعرتاف باللجنة فإنه سيرتك البحرين خلمسة هشور.
إهنا مفاجأة عظمية .أعتقد بأن مسوه سيفعل الكثري لو متكن من

إخراج عبدالرمحن من البحرين ).( .مث خرجت إىل الرفاع ووصلت
هناك الساعة  5:30للحديث مع  BB Gaultومسوه والذي دام
حىت الساعة  - 7:30أي بعد وقت عشاء مسوه االعتيادي بكثري.
إهنم اكلعادة اكنوا لكمه مع التسوية ،اكن مسوه معقوال جدا

ولكن باألحرى اكن كثري اللكام ،صاغ نوعا من املذكرة

كتهبا له االبن خليفة  -وقد تلكم الولد وقال  -واكن ذلك حقيقيا
 -بأنه ينوي جمرد تغيري االمس بيمنا تبىق احلالة ذاهتا.

القال فاء  6مادسى/آخاد1956 ،م
يوم آخرمن النشاط السيايس .رأيت رودريك أوين الذي جاء
لطرح أسئلة حول الوضع  -إنين أرتاب منه هبذه الطريقة فأخربته

قليال جدا .إنه اكتب ولست أدري ما الذي هو بصدد كتابته وأعتقد
بأن أفاكره يسارية إىل حد ما ،فهو يلتيق بالكثري من العنارص

املعادية للحكومة واليت ترتاد عىل البيت الصغري املحضك الذي
يعيش فيه باملحرق .طلبت األعضاء املنتخبني واملرحشين يف جلنة

التعلمي ،اكن سيأيت املنتخبون ولكن يف اللحظة األخرية أمرهتم
اليئة التنفيذية العليا بعدم احلضور ،فقابلنا املرحشين وسارت املقابلة
بشلك جيد .مل يزل الوضع سيائ ،وأشعر بأئنا كنا يف وضع أفضل

) عبدالرحمن الباكر ،احد الزعماء المناضلين الثالثة للهيئة الوطنية والذين تم
نفيهم إلى جزيرة "سانت هيالنه بجنوب المحيط األطلسي ،هووعبدعلي العليوات

وعبدالعزيز الشمالن.

) لعل بلكريف يعني هنا البيئة الوطنية

حيث أنه ذكركلمة Committee

وهي تعني هيئة كما تعني لجنة.
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بكثري ،لدينا مواجهة وأعتقد بأننا سنفوز .بعد االجمتاع ذهبت مع

تغولت" ( )Gaultإلى سدو (Residency؛ .رأيت "9
والعقيد أندرسن  -رجل عالقاهتم العامة ،اكن منشغال بالتفاوض

مع عبدالرمحن الباكر خبصوص حل حممتل ملسألة االعرتاف

واكن حبوزته بعض املسودات التفاقية .إهنا ال تعين شيائ حقا سوى
تغيرييف االمس ،قد يوافق مسوه ولكن العائلة سوف لن تكون
راضية ،مكا أنا أيضا لست راضيا كثريا.

الربعاء  7مادلس/آخار1956 ،م
رأيت مسوه يف باب البحرين  -اكن يف أهبة رائعة وحتدث عن
ختليه عن العرش والذهاب للعيش يف الصحراء .مل يسبق وأنه تلكم

هبذه الطريقة من قبل .طلبىن ثانية بعد الظهر وبدا أكرثهدوءا نوعا
ما .هذا أزجع عنارص املعمتدية

( )Residencyولكن أعتقد بأنه

من اجليد أن حتصل مل هزة.

) المعتمدية هي المكتب اإلقليمي في الخليج الذي يتبع حكومة الند البريطانية
التي كانت تابعة لوزارة الهند في لندن .إن المستشار لم يكن رسميا -تابعا إلحدى
هذه المؤسسات وإنما كان مستشارا ماليا فحسب إال إنه فرض قوة شخصيته وأصبح

مستشارا وآمرا وناهيا في جميع مفاصل الدولة وحتى القضاء .وبعد استقالل الهند في
1947م انتقلت مسئوليات المعتمدية ووكاالتها في إمارات و مشيخات الخليج إلى
وزارة الخارجية البريطانية.

) المعتمدية هي المكتب اإلقليمي في الخليج الذي يتبع حكومة الند البريطانية
التي كانت تابعة لوزارة الهند في لندن .إن المستشار لم يكن -رسميا -تابعا إلحدى
هذه المؤسسات وإنما كان مستشارا ماليا فحسب إال إنه فرض قوة شخصيته وأصبح
مستشارا وآمرا وناهيا في جميع مفاصل الدولة وحتى القضاء .وبعد استقالل الهند في

1947م انتقلت مسئوليات المعتمدية ووكاالتها في إمارات و مشيخات الخليج إلى
وزارة الخارجية البريطانية.
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الخميس  8مارس/آخاق1956 ،م
بعد الظهر ذهبت إىل الرفاع ثانية ،مسوه بطبع حقري ينذر اللك
بعد اإلخفاق يف اعتقال الناس ،طلب  100بندقية ألتباعه .أبلغته
بأفاكر ' BGفقام برصف وقت طويل عىل مسودات اإلعالن الذي
سيمسح بتشكيل اللجان ،إنه كثري التخبط يف املفردات العريية.

قرر تأجيل قبول "قانون سان جون" ( .)Order of 51. Johnهذا

اليوم اكن مسوه أصعب من يوم السبت.

السبت  10مارمى/آخار 1956م
مل يأت مسوه ،قابلت األعضاء األربعة من اللجنة

 ،مع يوسف

ليساعدين .اكن اللقاء وديا جدا واتفقنا إىل حد كبري ،دام حوايل
ساعة ونصف .بعد الظهر خرجت إىل الرفاع لرؤية مسوه وأخربته عن

االجمتاع .بالطبع قام هو بتغيري الكثريمن اللكامت ومع اختالف يف

بعض األشياء .دامئا يسىع إللقاء املسؤولية عىلخشصآخر هو أنا أو

السياسيني باألحرى .سلوكه احلايل ضعيف وهوجبان ويبدوبأنه
ال ميانع أن يفقد رسيعا احرتامه حكامك.

األحح  11مادس/آخاد1956 ،م
وأنا يف مكتب "غولت (٤لال )02يف الساعة  10:15استملت
اتصاال من خليفة بأن هناك ,جشارا يف سوق اخلرضة .ذهبت إىل

هناك فوجدت حشدا .كبريا ورشطيا أو اثنني ،البلدية عىل ما يبدو

طوقت املاكن تقريبا حيث أن املظاهرة اكنت ضد جايب رضائب

)لعلبلكريف يعني هنا الهيئة الوطفية حيث انه ذكركلمة Committee

وهي تعني هيئة كما تعني لجنة.
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بلدى و 3رشطة ،الرشطة اكنت قد تدخلت بطلب من عنرص البلدية.
ذهبت إىل القلعة يف حني اكن واحضا عىل عبدالله قلقه عىل بقايئ
هناك ،يف الطريق جتاوزت شاحنة رشطة اكنت ذاهبة إىل هناك.

األحداث الالحقة اكلتايل :مت إرسال جمموعتني لك مهنام من 32
رشطيا ،أحدامها بقت يف سوق المسك بيمنا ال  32اآلخرون
منترشون بالقرب من البلدية يف حشد مشاكس .لثالث ساعات
ونصف اكنت الرشطة تبعد احلشد الذي اكن يصيح فهيم

وهيددمه .مث مالوا علهيم بشاحنة وحاولوا إبعاد الرجال عن مبىن

البلدية ،قام احلشد مبهامجهتم ففتح رجال الرشطة النار علهيم
دفاعا عن النفس .قتل ثالثة رجال ،و اثنان آخران ماتوا فميا بعد،

وأصيب الكثريجدا مهنم جبروح .اختىف احلشد فورا .وظل الهتديد
قامئا .كنت أنا يف القلعة من الساعة  1 1 :30حىت الليل مع "مهرزيل
والضباط اآلخرين يف ماكملات هاتفية بال توقف ،نرشنا الدوريات

يف أحناء املدينة لطوال الهنار وأغلب الليل واكن الوضع شبهيا
باحلرب  -من بني اجلمهور عند البلدية هناك من اكن حيمل أسلحة

نارية ومت إطالق النار عىل الرشطة  -عندما كنت يف القلعة و
مبارشة بعد وصول األخبار مت إطالق عدد من األعرية النارية عىل

القلعة واألكرث من ذلك اكن يف شارع الشيخ عبد الله قريبا من بيت
"جميس  .شوهد الناس ومه حيملون مسدسات .اكنت هناك مشاهد
شاذة يف املستشىف ،ولكن خشصًا ما أسقط الكثري من الذخائر
هناك .اكن يفرتض أن يكون وقوع إرضاب عام حمتيا مع أن ال أحد

دعا لذلك .ثالثة من أعضاء اهليئة التنفيذية العليا حاولوا برتاخ تفريق
احلشود يف البلدية لكهنم ووجهوا بالصياح فابتعدوا .اللك اكن

يتوقع اعتقال المثانية ومسعنا بأهنم قد عينوا ألنفهسم من سيخلفهم.
عبد الله — يف املرة الثانية -أطلق عيارا بالقرب من سياريت ،ولكن
هذه املرة يف اهلواء.

246

االثنيو  12مادس/آخار1956 ،م
نوع من اإلرضاب العام مع مطلب رئييس هو  -مكا يبدو-
التخلص مين .بدون محاس أو عنف لكن الداككني لكها مغلقة

وال أحد سيذهب للعمل .لك الناس حرضوا إىل مكتيب.

القالثاء  13مادس/آخار1956 ،م
اكنت األوضاعيف الصباح جيدة جدًا ،ولكن الحافالت اكفية
ألخذمه ،ال حافالت عربية ،السواق قد خرجوا للعمل وهناك القليل

جدًا من األوربيني الذين جييدون قيادة هذه العريات الضخمة .سقت

السيارة يف املناطق أثناء الصباح لكه ومع أين رأيت جمموعات

متسكعة من الناس ولكن ال أحد مهنم بدا يل مؤذيا .الحقا ساءت

األمور ،تعرضت السيارات يف املحرق واملنامة إىل الرمج ،بدأ
مشاغبون بنصب حواجز ووضع املسامريعىل الطرق لغلقها .الكثري
من الناس ترضرت سياراهتم.

دوك إلدر والرائد

أندرهل

و

سكرتريه غادروا يف الصباح بشاحنة حبرية إىل املحرق" ،دوك إلدر
اكن باألحرى يتصفح جملة صور متحركة خلف جعلة القيادة،
رشيق املظهر وأنيق امللبس .اكن عندي ذلك الشاب الذي أصيب

بعيار ناري يف كتفه من سيارة منطلقة بالقرب من الفندق يوم أمس،
اصدقائه الثالثة فتيان حمترمون ،أحدمه تمليذ مدرسة ثانوية
واكتب عريف صغري .إهنم اكنوا غاضبني جدًا ولكهنم قدموا

أدلهتم بذاكء فادح .ختللت ردودي عىل اهلاتف أحاديث مع لك من

إي سكرن و "هايوود ويوسف و "جميس و "مكولو من عالقات

معال بابكو الذي رمجت سيارته يف املحرق فانكرس زجاجها.

عند وقت الغداء اكنت األوضاع سيئة للغاية ،مشالك يف املحرق
والدراز ويف العديد من مناطق املنامة وحنن مع قلة من رشطتنا
ملواجههتم .بعد الغداء ذهبت إىل اجلفريواكن يل حديثا مطوال جدا
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مع "8ا "8و غولت  ،مع هناية حدييث أحسست وألول مرة بعد حالة

الطوارئ بالتعب شيائ ما .يف طريق عوديت مررت عىل "جميس
لرؤيته ،جاء يوسف .حاجزيف هناية الطريق مع حشد كبري ،لكما
فرقهتم الرشطة جتمعوا ثانية يف ماكن آخر ،أيضًا الكثري من

املشاغبني يرشقون احلجارة يف أماكن خمتلفة .رجعت البيت ونظرت
إىل الرشطة املمتركزين عىل الطريق قرب البيت حيث وجود حاجز

آخر من أجحار كبرية هناك ،عندما ختفف سيارات الناس من

رسعهتا يقومون برشقها باألجحارمتلذذين مرحا" .ديك سنو رضب
يف الوجه واآلخرون أيضًا .ماكملات هاتفية تاكد ال تنقطع14 .
وعائلة "كيندل ذهبوا إىل املعمتدية

( ،)Residencyيف الطريق

رأيت سيارة مشتعلة بالنريان .وصلت رسائل يف حوايل الساعة 7:30
تفيد بأن اهليئة التنفيذية العليا دعت إللغاء اإلرضاب بعد أن أصبح

لكيًا خارج سيطرهتم .طلبوا إرسال مكربات الصوت  -التابعة هلم -

ولكهنم طلبوا محاية الرشطة ،إنه ألمر مضحك جدًا بأن يضطروا
لفعل هذا اليشء .إمجاالً فأعترباحلكومة قد أصبحت يه الراحب

األفضل يف هذه املعركة  -ويبدو بأهنم قرروا عدم االسمترار يف

املطالبة بانرصايف أويف ا لواقع بأي يشء آخر .الكثري من الفقراء قد
خرسوا املال يف خضم هذا باإلضافة إىل الداككني والتجار .وال

عالمة لقوات بريطانية  -إهنم قد ال يكونون هنا .طلبت من مسوه 40
من رجاله املسلحني ال  ، 1 50لكنه مل يرسلهم.
 ،قديعتى بلكريف د  Mبوجنه مارجوى.:
) المعتمدية هي المكتب اإلقليمي في الخليج الذي يتبع حكومة الهند البريطانية
التي كانت تابعة لوزارة الهند في لندن .إن المستشار لم يكن -رسميا -تابعا إلحدى
هذه المؤسسات وإنما كان مستشارا ماليا فحسب إال إنه فرض قوة شخصيته وأصبح
مستشارا وآمرا وناهيا في جميع مفاصل الدولة وحتى القضاء .وبعد استقالل الهند في
 1947م انتقلت مسئوليات المعتمدية ووكاالتها في إمارات و مشيخات الخليج إلى
وزارة الخارجية اليريطانية.
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األدبعاء  14مادس/آخاد1956 ،م
 BBو"غولت ذهبا لمسوه يف الصباح برفقة الرشطة البحرية -

حاوال إقناعه ملعاجلة القضاا بنفسه ،لكنه مل يعمل ذلك بل أولك
األمرذاته إلهيام وهذا سيئ للغاية .دعوا الجمتاع آخرألعضاء
اللجنة

األربعة وبعدالظهرحيمنااكنواجممتعني خرجت أنالرؤية

مسوه؛ ألهنم اكنوا يرفضون أن أكون بيهنم يف االجمتاع ،مكا
حاولت بصعوبة أيضًا أن أجد مسوه ليحرض ولكنه لن حيرض ،إنه -
وكعادته -يفضل االختفاء خلف احلكومة الربيطانية مث بالطبع

إلقاء اللوم علهيم بعد ذلك .يف الهنار تراشق كثيف باحلجارة ،ويف
الليل منعنا التجمع ألكرث من مخسة أخشاص فاكن الليل هادائ

جدا سوى إطالق نارعىل الرشطة يف ماكن واحد ولكن حلسن

احلظ مت القبض عىل الرجل الذي أطلق النار  -اتضح بأنه خشص
اكنت لديه مشالك معنا من قبل )٠٠( .إن الذين خيلقون املشالك

اآلن مه عصابات من القساة الذين يرمجون السيارات وينصبون

احلواجزيف الطرق بأجحاركبرية وينرشون املسامريعىل األرض -
إرضام النريان يف السيارات اليت يف الطريق وحتطميها .حىت اآلن مت
حرق ثالث سيارات .يوسف تغدي معنا والحقا بعد أن عاد من

االجمتاع اآلخر أرسلته إىل مسوه وعاد يف الوقت املناسب ليلتحق بنا
يف العشاء .إنه يؤدي معال جيدا جدا وهو ذيك لديه روح دعابة وهذا

ماحيتاجه الواحدهذه األيام .عائلة "كندل ميرون بظرف مضجر
ومه حبيسو الدار تقريبا .عندما ذهبت لرؤية مسوه بعد الظهر
اصطحبت "جون ميع  -لدى مسوه  150خادما مسلحون مجيعهم

وكذلك  100آخرون احتياط ولكن عندما أطلب منه  40رجال

للتخفيف عن الرشطة املتعبة جدا يرفضذلك.
 )84لعل بلكريف يعني هنا البيئة الوطنية حيث أنه ذكركلمة Committee
وهي تعني هيئة كما تعني لجنة.
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الخميس  15ماىس/آخار1956 ،م
اضطرابات هائلة يف املدينة  -سيارات ترشق باحلجارة واثنتان
حمروقتان وعصابات األرشاس يف الشوارع .أعلنا عن حرض التجمع

ألكرثمن  5أخشاص .اجمتاعات طوال الهنارللجنة

وحنن ومسوه.

استخدمت يوسف كثريا إذ ظل حبيس البيت تقريبا حىت أن وجباته

اكن يتناوهلا هناك .إنه ذو مظهر أورويب ويفيدنا كثريا جدا ،لدي

اعرتاض وحيد هيلع إذ يبدو إنه يمتتع االضطجاع عىل األرائك يف
غرفة الرمس )..( .حرض يوسف مكراقب حكويم ،اجمتاع آخر بني
غولت (ا1س )02واللجنة عاد منه ممشزئا جدًا .يبدوبأهنم تعمدوا

يف حتريف ترمجة ما قلته )..( .خرجت لرؤية مسوه ولكن ملرة واحدة

فقط .مت قطع خط اهلاتف لعوايل والرفاع ليال .الشيخ عبد الله أىت
بربقية غامضة من ضابط مرصي يقول بأن أنور السادات يريده
احلضور إىل هنا مع رسالة مهمة! مرصي يليق خطابا  -يف مأمت -

ويقول بأن البحرين يه قطعة من مرص.

الجمعة  16مارس/آخار1956 ،م
ذهبنا إىل الرفاعيف الساعة  9ومل أعد حىت الساعة  2:45آخذا
ميع يوسف! قبلها كنت قد هاتفت البعض من العائلة وأخربهتم

ليتوجهوا إىل هناك وهو أمر عادي أيام اجلمعة .وصلت هناك ألجد

قرابة  100رجل مسلح يف املجلس مع أغلب العائلة وخدمهم ،حىت
صبابو القهوة اكنت بنادقهم متدلية عىل أكتافهم .تلكمت لوهلة

عن الطقس وبعد ذلك أخرج مسوه احلشد ولكنه أبىق عىل الشيخ
مبارك ،وعيل حممد ،وسملان بن محد ،ونصف دزينة آخرين واثنني

)لعلبلكريف عني هنا اليئة الوطنية حيث أنه ذكر كلمة Committee
وهى تعنى هيئة كما تعنى لجنة.
) أو الهيئة الوطنية.
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من العموم .بعدذلك بدأت باحلديث وأخربهتم معا حيدث وأن اهليئة
( 11248اكنت ثخربالناس بأن الواكلة السياسية وافقت عيل

لك يشء وكذلك لك ما يتعلق بالنقاط األربع .تلكم الشيوخ جيدا

وبقوة خصوصا سملان بن حممد .أبوه يف الساعة 1818 .11:30
و"غولت ( )Gaultوصال لكن مسوه أبىق عىل األمعام والبعض
اآلخر  -معال باقرتايح .اكن يوسف قد تلكم جيدا جدًا وبقوة

فائقة قائال ما اكن يقوله الناس بالضبط .واكن مسوه قد وافق أن
يسأل معا اكن الناس يقولونه يف اجمتاع اخلميس وأن يعرف
حتديدا ما يه األجوبة اليت اكنت قد أعطيت حول النقاط األربع،

واليت اكنت )1 :طردي أنا ،و  )2اعرتاف باهليئة  -الذي وافقنا

هيلع ،و )3جملس التحقيق و )4ال قوات أجنبية مستوردة .قال

غولت (Gault؛ بأنه رفض مناقشة  )1و  )4أعاله .مع أن الناس
اكنوا مجيعًا يقولون بأنه أعلن أن املجلس اجلديد اكن مقدمة
قصرية لرحييل ،يوسف الذي اكن يف املقابلة أخربنا بأن ابن
باكر قدتعمديف إساءة فهم ماقاله لآلخرين .حنن أيضًاأرصرنا

بأن ال يشء جيب أن يقال إليقاف اإلرضاب .راجعنا النقاط األربع
واحدة تلو األخرى فوافق لك من  183و " Gعىل إصدار بيان

يذكر لك نقطة مبفردها .يف هذه اآلشاء اهليئة اكنت تعقد
اجمتاعني يف املنامة واملحرق .يف الهناية غادرنا عدت أنا ويوسف

لكتابة بعض املسودات بعد وجبة غداء متأخرة )..( .اكن يف املنامة
أقل رشق للحجارة بكثري وأقل-شغب وعىل ما يبدو أن اللجنة
حاولت املحافظة عىل هتدئة األوضاع .خرج "غولت ( )Gaultثانية

لررية مسوه يف وقت متأخر من بعد الظهر حيث أن يف حدود الساعة

) عبدالرحمن الباكر ،أحد الزعماء المناضلين الثالثة للهيئة الوطنية والذين تم
نفيهمإلىجزيرة سانتهيالنه بجنوب المحيط ألطلسي ،هووعبدعلي لعليوات
ويبدالعزيز الشمالن.
) أو البيئة الوطنية.
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الثالثة و اخلامسة مساء غريوا رأهيم لكيا ،رمبا بسبب رسالة ما من
وزارة اخلارجية وقرارها إصدارنوع من البيان عن سياسة عامة بدالً

من إصدار بيان عىل النقاط األربع مما مل يساعدنا حبق يف يشء

إطالقا  -إنه خمتلف متاما عن أيام مكتب اهلند عندما اكن الواحد
ميدانيا يعمل مكا يشاء .ثانية "غولت ( )Gaultاكن ال بد أن خيرج

للحصول عىل موافقة مسوه عىل البيان اجلديد  -والذي مل يساعد
حقًا .قبل أن يعود  8اكن قد خابرين واكنوا قد تغريوا ثانية
بطلب اهليئة اليت طالبت بأن تصدر تلك النسخ من املالحظتني من قبل
مسوه وأن تبث إذاعيا بعد أن انهتاء اإلرضاب  -لذا اكن ال بد أن
أذهب ثانية إىل الرفاع مع يوسف .مسوه اكن متعبا جدًا ولو أنه

وافقين بأنين كنت أفضل  -مكا يف السابق عادة -أن أختذ موقفا
متشددا حيال األمر .بعد أن حصلت عىل املوافقة عدنا أنا ويوسف إىل

حمطة اإلذاعة حيث "جميس التحق بنافأذعناه .مكاتوقعت فقد
طلبت منا اهليئة أن نذيع تعمميهم وبالطبع رفضنا ذلك ،اكن هناك

بال توقف إجراء اتصاالت هاتفية وجاء العقيد "أندرسن ضابط
معلومات املعمتدية

( -)Residencyوتفاجأ عندما وجدين هناك،

ومنغريأن يشعر فإنه تسبب لنا بالكثري الكثري من املتاعب ،إنه
يتلكم دامئا وينقل أية معلومات لديه إىل اهليئة .بعد ذلك وبعد اجمتاع

) وجدنا في اليوميات ( )10ففهمنا بأن المقصود منها وزارة الخارجية البريطانية
).(Foreign Office
) المعتمدية هي المكتب اإلقليمي في الخليج الذي يتبع حكومة الهند البريطانية
التي كانت تابعة لوزارة الهند في لندن .إن المستشار لم يكن -رسميا -تابعا إلحدى
هذه المؤسسات وإنما كان مستشارا ماليا فحسب إال إنه فرض قوة شخصيته وأصبح
مستشارا وآمرا وناهيا في جميع مفاصل الدولة وحتى القضاء .وبعد استقالل الهند في
1947م انتقلت مسئوليات المعتمدية ووكاالتها في إمارات و مشيخات الخليج إلى
وزارة الخارجية البريطانية.
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آخر بعثت اللجنة بالتعممي الذي أعدته والذي أشار إىل إصابة
هدفهم الرئييس يف وقته  -وهو أناد عندما عدت كتبت قليأل ل
تاميز و "هاربر  ،و الدييل إكسربس  ،جاء لريينا برقيته الطويلة
لكننا أخربناه بأنه مل يعد هناك حاجة للرقابة بعد ،يا له من يوم ويا

له من مرسح الستعراض التذبذب من قبل احلكومة الربيطانية
السامية! أخربت 8ا 18بأهئم جيب أن يعملوا شيائ للتوضيح وهو أن ال

مه وال مسوه يتأملون رحييل.

السبت  17مارس/آخار ،م1956
إىل الرفاع يف املساء مصطحبا هاربر" من الدييل إكسربس

الذي اكن له لكام قصري مع مسوه ،سأل مسوه ما إذا يرى بأن

املعاهدة الربيطانية اكنت شيائ مثينا بالنسبة إليه حيث أهنا اكنت
قبل  15عاما ،مسوه أعىط لك األجوبة الصحيحة مث سأل عين

فأجاب مسوه عىل حنو الئق .ناقشت اجمتاع مسوه برجال اهليئة
األربعة فوافق عىل مقابلهتم غدًا يف مكتيب بالطابق العلوي وعندما
عدت بعثت بالرسائل )٠( .اتصل سكرتريي سعيد الزيرة طالبا مين

اخلروج لرؤية مسوه مع "غولت ( )Gaultفأخربئه ليقول بأنين غري

موجود  -ذهب  Gويف عودته أبلغين بأن مسوه قد غري رأيه لكيا،

فلن يأيت إىل املدينة وإمنا سوف يقابلهم يف سافرة  -يف نطاق مدى
البندقية! اكن الشيخ عبد الله موجودا  -جتادلوا لربع الساعة مث قال
مسوه" :يف الرفاع عند الساعة ألواحدة .أثناء ذلك ناقشت مع املقمي

السياىس حول بيان من احلكومة الربيطانية عىن كنت قدأرصرت

) لعل بلكريف يعني هنا الهيئة الوطنية حيث أنه ذكركلمة Committee
وهي تعني هيئة كما تعني لجنة.
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بوجوب صدوره ،وزارة اخلارجية

موافقة جدا أيضا ولكهنا

اقرتحت بأن الصياغة ال تناسب رغبيت فمت إرسال برقيات أكرث إىل
لندن .اللك يعتقد بأين سأغادر بوضوح و" اهليئة ثخربالناس بأن

لدهيم اتفاقية موقعة من مسوه للتخلص مين -لك ذلك يأيت من
قضية

غلوب يف األردن ،ظنا مهنم بأهنم بتخلصهم منه هناك

ميكهنم أن يصنعوا ذلك يب أيضا.

السحح  18مادس/آخار1956 ،م
يف الصباح اكن مسوه مبزاج يسء جدا ،لعل ذلك ليس غريبا.

ناقشت اجمتاع مسوه مع أعضاء جلنة "11
الواحدة ،حبضور غولت ( )Gaultوالشيخ عبد الله .أدرت االجمتاع
الذي دار يف الساعة

حىت انهتى بنحو سلمي .بعد الظهر خرجت ثانية ملناقشة املجلس
اجلديد ،اكن الشيخ عبدالله هناك ثانية وكذلك مبارك الذي

اكن صعب املراس إذ أنين مل أكن أرغب وجوده يف اللجنة ،مسوه
أبلغ عبدالله بأنه سيكون الرئيس ،رد الشيخ عبدالله  :رمغ أن
معري  75سنة إال أنين سأفعل ما تشاء بيمنا مسوه رد هيلع قائال:

"ترشتشل جعوز" فقال له الشيخ عبدالله  :أنا لست بترشتشل! إنه
صعب املراس فميا يتعلق باملجلس .بالطبع اكن يواجه صعوبة بالغة
ولكن بعض األشياء اليت يقوهلا واألعذار اليت يأيت هبا يه ببساطة

هراء ،قال بأنه ال يمتىن أن هيين بعض أفراد العائلة ،ولكنه حبق
يريد أن يدخل املفضلني لديه ،تلك املخلوقات الضعيفة اليت ال تصلح

ألي نوع من اللجان .إننا تريد أناسا جشعانا وليس دىم .لقد بدأت

أجد لك هذا متعبا إىل حد ما.
) وجدنا في اليوميات ( )10ففهمنا بأن المقصود منها وزارة الخارجية البريطانية

).(Foreign Office
) قد يعني ب  1+لجنة الصحة وهي من اللجان التي شكلها.

االثنيى 19مادس/آخاد1956 ،م
مث خرجت لرؤية مسوه ملناقشة تشكيل املجلس ،اكن عنيدا

جدًا ويريد إدخال تشكيلة غري منوعة من العائلة الذين حيهبم هو
خشصيا والذين سيكونون عدميي الفائدة متاما .أخريا وافق عىل
الشيخ خليفة بن حممد لكن سوف لن يكون لديه دعيج أو أي من
رؤساء الدوائر عدى معران للسكرتارية .أمحد العمران يف الوقت

احلارض مكروه بشدة .خرجت ثانية بعد الظهر ،اكن الشيخ عبد

الله ومبارك وخليفة هناك و كذلك تناقشنا حول املجلس وأيضا

أفاكر مسوه املهتورة بتجسيل أيا اكن يف الرشطة حفسب.

الثالثاء  20مارمس/آخار1956 ،م
رأيت الشيخ عبد الله وخليفة بن حممد وتناقشت معهام عن
أولئك الذين سيكونون يف املجلس اجلديد ،مث حتادثت مع "تشارلز

غولت  ،مث خرجت إىل الرفاع لرؤية مسوه الذي اكن ودودا جدًا ،

حتدثت معه مطوال ،مل يكن يريد حقا أي من الناس املناسبني،
فقط املطيعني أمثال أمحد العمران .جادلنا لوقت طويل ،وخرج
"غولت ( )Gaultويف الهناية متكنا من تثبيت ال  ،6حاملا عدت
هاتف "ت ليقول بأن لدى  88فكرة خمتلفة واكن يريدإدخال

 - GWR Smithوكأن بدأ لك ىشء من جديد ثانية ،لكىن

استطعت احلصول عىل املوافقة-هاتفيا ،إنه ليس جيدا ولو اكن
باإلماكن أن يكون أسوأ من ذلك ،كنت أريد السيد حممد
لملجلس ولكن مسوه ال يريده .يا هلا من مهمة  -وال أعتقد بأن

املجلس سيعمل الكثري  -جمرد امس وال يشء أكرث من ذلك.
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الربعاء  21مادس/آخاد1956 ،م
اكن للجنة  -جلنتنا  -اجمتاعها األول ويبدو بأنه سار سرياً
حسنًا .إهنم جيمتعون هنا  -حتت ظل املستشار!

األسحح  25مارس/آخار1956 ،م
طلبين مسوه فلذا اكن ال بد أن أخرج إىل الرفاع ،هو اكن نزقا

إىل حد ما ويشتىك" ،تشارلز غولت اكن يف لقائه من قبل لذلك
فقدأخربين مبا دار ،واكلة املعمتدية

( )Agencyتقريبا متارس

دورا يف شوئن البحرين بنفس جحم الدور الذي اكنت تلعبه

احلكومة اهلندية يف عهد دايل ،انه ليس باالمراجليدوالناس
الترتاحلهذا االمر.

االثنيو  26مادس/آخار1956 ،م
يف املحمكة ،اكنت لدي قضية الرجل الذي ضبط وحبوزته
مسدسا .حمكت هيلع بسنة جسن مع غرامة مقدارها  1000روبية.
حمايم دفاعه يقول بأنه التقط املسدس من عىل األرض فمت اعتقاله

حاال ،لكن الدليل هو بأن املسدس اكن يف جيبه .اكن الكثري من

الناس يف املحمكة و اكن هناك من يتفرج علينا من اخلارج.

) الوكالة هي ممثلية محلية للمعتمدية في كل إمارة أو مشيخة خليجية،
والمعتمدية هي المكتب اإلقليمي في الخليج الذي يتبع حكومة الهند البريطانية التي
كانت تابعة لوزارة الهند في لندن .إن المستشار لم يكن  -رسميا -تابعا إلحدى هذه
المؤسسات وإنما كان مستشارا ماليا فحسب إال إنه فرض قوة شخصيته وأصبح
مستشارا وآمرا وناهيا في جميع مفاصل الدولة وحتى القضاء .وبعد استقالل الهند في
1947م انتقلت مسئوليات الوكالة والمعتمدية إلى وزارة الخارجية البريطانية.

القال ثاء  27مادس/آخاد1956 ،م
جلب "مهرزىل ضابط الرشطة اجلديد (رايت) وهومعروف عنه

جدا ومن خمرضيم ال NCO

ولكين أتساءل هل سيخدم

غرضنا من توظيفه ويفيدنا يف العمل يف دائرة االستخبارات املدنية

".”CID

اخلميمى  29ما^س/آخا1956 ،م
ناقشت ردودا عىل الرسالة املقدمة من اهليئة لمسوه .اآلن ويف

لك مرة يقول لناأحيلوهاإىل الواكلة السياسية ،مل يعديقرر
بشأن أي يشء  -إنه حيب فعل ذلك دامئا ويتجنب حتمل أية مسؤولية.

السبت  31ماسى/آخار1956 ،م
يبدوبأن ابن باكرة

قام بترصحيات عنيفة معادية للحكومة

يف مؤمتريف القاهرة ،لرمبا باملقدار الاكيف الذي يربر لنا رفض

عودهتهنا.

اإلثنيو  2أبديل/نيساق1956 ،م
يف املحمكة ،الشيخ دعيج فقطألن عيل بن أمحد غائب و
"بيس

()Peace

يف التحقيق".

""M

قلقة جدًا بسبب تقاريريف

 95قد يكون اختصارا ل ( )Non Criminal Officerأي ضابط غيرجنائي أو
(Commission Officer 00ل )1أى ضابط غيرمفوض.
) عبدالرحمن الباكر ،أحد الزعماء المناضلين الثالثة للهيئة الوطنية والذين تم
نفيهم إلى جزيرة "سانت هيالنه بجنوب المحيط األطلسي ،هووعبدعلي العليوات
وعبدالعزيز الشمالني
 )9قديعني زوجته مارجوري.
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التاميز حول التحقيق .املعادون يغتمنون الفرصة للقيام هبمجات
عنيفة جدا ضدي .إن لك ما يف األمر مقلق جدًا ولست أدري كيف

سيفكر الناس هناك يف الوطن عنا.

القل ثاء  10أبريل/نيساق1956 ،م
ذهب مسوه لرؤية

"غولت ()Gault

يف الصباح ،مقدار جيد من

احلديث عن الوضع ،بعد ذلك كتبت شيائ لإلذاعة والذي أنا

متأكد بأنه سزيجع اهليئة ومؤيدهيا  -إنه الوقت املناسب أننا مقنا
بقليل من الدعاية ضد لك ما أصدروه.

األسحح  15أبريل/نيساق1956 ،م
لك ىشء هادئ عىل اجلهبة السياسية ،تبدو اليئة ضائعة إىل

حدماومشوشة بدون ابن باكر

الذي اكن متاماضوءمه اهلادي

بوضوح ،الزعمي احلايل عبد العزيز المشالن يفرط يف الرشب إىل
درجة أنه قد يصبح عدمي الفائدة.

القالثاء  17أبريل/نيساق1956 ،م
لكام مطول مع "بيس
اشتىك "مهرزيل

()Peace

حول املجلس التحقييق،

بأن هشود الرشطة قد تعرضوا لإلهانات

والهتديدات ،قال "بيس ( )Peaceمل حيدث شيائ .خرجت لرؤية
مسوهيف الرفاع ،بدا زاهيا جدًا .البيئة أخرجوا قامئهتم ألعضاء جلنة
الصحة  -زمرة رديئة ،بل أسوأ ممن عيهنم مسوه للتعلمي.

) عبدا لرحمن الباكر ،أحد الزعماء المناضلين الثالثة للهيئة الوطنية والذين تم

نفيهم إلى جزيرة سانت هيالنه بجنوب المحيط األطلسي ،هووعبدعلي العليوات

وعبدالعزيز الشمالن.
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الدبعاء  18أبديالنيساى1956 ،م
جاء الشيخ عبد الله ،ومع إنه رجل جعوز وحيافظ عىل الصوم
إال أنه يبدو دامئا المعا جدا أثناء رمضان ،وصف كيف التىق بابن
مشالن  ،الزعمي املعادي للحكومة ،يف بيت باملحرق حيث اكن

يدعو  -وهو باألحرى سكران كعادته ،يطوي مقاش رأسه (الغرتة)
مقلوبا عىل رأسه ،يشء "سيئ جدا للقيام به وهويف البحزين داللة
عىل أن الخشص فاسق .حتادثت مع الرقيب حول بعض العناوين
البارزة يف الصحيفة املحلية واليت مل ينتهبوا هلا.

السبت  21أبريل/نيسا1956 ،
اكن للهيئة اجمتاع ليلة البارحة يف السنابس وألىق عبد العزيز
خطابات عنيفة جدا )..( .املزيد من قصاصات الصحف ،باألحرى
سيئة ،ومفادها لكها هو أخرج يا سريجالرز واقتباسات مما قاله
عبد الله الوزان والشرياوى يف التحقيق  -بأن اللك يف البحرين
يكرهين .لكام غري حصحي ولكن قد يصدقه الناس الذين
يقرؤونه.

الثفيق  23أبريل/نيساق 1956 ،م
اكنت عندي قضية رئيس جلنة األوقاف الشيعية الذي قبض
هيلع وحبوزته زجاجتني من الويسيك أثتاء اإلرضاب  -إنه ترصف
أخرق ،إذقامدعيجبتأجيل احلمك -حقا ال أعرف ماذا.

االدبعاء  25ابديال نيساق1956 ،م
أصدرت اهليئة مطوية جديدة حول طردنا لطالبني عسكريني من
الرشطة وأيضا حول املطالبة بامال اخل ،لدى إم بعض املعلومات

) عبدالعزيز الشمالن
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بأهنم حتدثوا عن األسلحة و اكن مزنجعا جدا بشأهنا  -هناك دامئا
شيائ ليتبعه يشء آخر!

اجلمعة  27أبريل/فيساق1956 ،م
يقوم الناس بوضع إعالنات باللغتني العربية واإلجنلزيية عن عدم
قبوهلم بالديكتاتوريني (أنا) و ويطالبون باملشاركة يف احلمك.

كذلك أصدرت منشورا آخر حيملين مسوئلية إطالق النار اخل.

االثنني  30أبديل/نيلساق1956 ،م
( ) .خرجت إىل الرفاع ثانية يف الساعة  10مع جالرزغولت
( .)Charles Gaultوجلسات مطولة أخرى حول تركيبة اللجنتني،
نقطة ا لتعري الكبرية يه الرائسة ،سواء كإن الرئيس معينا من قبل

مسوه أو منتخبا من قبل األعضاء ،مسوه يقول إذا اكن باالنتخاب
إذن فسيحسب لك أفراد العائلة من لك اليائت العامة وهذا ما

سيكون سيائ للغاية .لقد حث  BGألعوام عىل استخدام عدد
أكرب من أفراد العائلة ملثل هذه األشياء فهم ال حيبذون إزالهتم
مجيعا.

القالفاء1مايو/أيار1956،م
حممد الفضل ،والحقًا ابن أخيه (اوابنأخته) حول قضية بيع

ملك تابع للوقف ( )..نقاش مع  BBو"غولت حول الوضع188 .
حيث الشيوخ عىل فسح املجال أكرث فأكرث إىل درجة أتصور بأهنا
غري معقولة وخطرية إال إذا اكنوا يريدونه أن يفقد السيطرة متاما

ولكين أعمل بأهنم ال يريدون ذلك BB .قلق من أخبار عن إرضاب
آخروهوجاهزللقيام مبااعتقده سييسءلمسوه لومل يتفاداه.).( .

I

لدينا فوراق بني اللجنتني  -أسوأ ما يف األمر هو أن  BBأو "غولت

( )Gaultمل يقابال املعارضة قط ،لك يشء يمت عرب العقيد
أندرسن الخسيف جدا ،ورجل العالقات العامة املترحن سكرا غالبا

والذي ال ميكنه غلق مفه عن أي يشء أبدا .بالطبع جيب عىل مسوه
عدم البقاء بعيدا جدا ولكنه دامئا اكن ودامئا سيحيل إىل خشص
آخر بأي معل ال هيمت به هو أو جيده صعبا.

الربعاء2مايو/أياد1956،م
خرجت إىل الرفاع يف الساعة  5مساء ،مسوه اكن عنده البعض

من أفراد العائلة؛ ليضعهم يف صورة ما حيدث .الشيخ مبارك مل يقل
شيائ اكملعتاد  -مث عندما سألوه عن رأيه فقط مأمأ اكخلروف

وقال بأن األمور لكها سيئة ،هو فعال أكرث املخلوقات غباء)..( .
حصلت عىل بعض القبول للجنة ،حاولت إقناع مسوه لتغيريأحد

الشيعة ولكنه لن يفعل ذلك  -يضع ثقته يف رجل هو متأكد بأنه

سيخلق املشالك مكا يفعل ذلك يف لك جلنة.

السبت  5مايو/أ يار1956 ،م
خرجت إىل الرفاع عرصا ،عبد الله خفرو اكن هناك وقد بدا
متظاهرا كوسيط لمسوه ،واكنت لديه قصة طويلة خالصهتا بأن
اهليئة قد وافقت عىل اقرتاحات مسوه حول جلنة التعلمي  Edو"جلنة

الصحة ولكن العقيدأندرسن قلق يف اللحظة األخرية إلخبارمه

للتقدم باملزيد من الطلبات .بعد ذلك دعت اللجنة إىل اجمتاع من 30
خشصا وقد اسمتر لساعات دون أن يؤدى إىل نتيجة  -لذلك طلبت
من مسوه أياما  3أو  4لدراسة املسألة .بدا حسنا  -إال أنين ال أرتاح
لد الله.
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األسحح  6مايو/أ يا د 1956 ،م
جاء "مهرزيل وهو يف حالة سيئة خبصوص جلسة أخرى من
التحقيق استدعت املزيد من الرشطة  -قال بأن معنويات الرشطة

هابطة بسبب التحقيق  ،حتدث عن التسلمي ومعوما فقد قام بمتثيل

مهشد ،عىل أية حال فإين أتفق مع بعض من وجهات نظره .اكن له
لكام مطول مع "بيس ( )Peaceويف الهناية قررا عدم احلضور.
خشصياأشعربأن أمرهذا التحقيق هوأسوأممنشالكنااحلالية.

( )..ذهبت لرؤية  BBوناقشت الوضع ،إنه يمسع عربآندرسن بأن
ضابط املمثلية السياسية  PROيف اللجنة يقول بأن لك الذي قاله

عبد الله خفرو هو غري حصحي أبدا وأهنم مل يقبلوه كوسيط بيهنم

إطالقا .إنه وضع يصعب التعامل معه حيث أن الكثري من الناس
يكذبون .تلكم  BBكذلك عن مستقبيل وقال جيب أن نضع

نصب أعيينا ما سيحدث بعد مغادرىت .مجعت وزارة اخلارجية
ويه قلقة جتاه إماكنية تفيش أمور أخرى ضدي .أخربته بأن

،

الخشص الوحيد الذي أعرف بأن مسوه يوده هو نيل بييل ،ذهبت
لرؤية مسوه يف الساعة  10ومكثت هناك وقتا طويال ،أخربته أن

 BBقال بأهنم سوف لن يلعبوا دورا آخر يف املفاوضات ،مسوه
حيملهم مسؤولية الوضع الراهن  -لكنه دامئا حيب أن جيد خشصا

ما ليضع اللوم هيلع يف لك يشء  -معظم ذلك هو خطؤه الخشيص

يف عدم اختاذه موقفا صارما.

ال اثنيو  7مايو/أ ياد1956 ،م
اجمتاع يف الرفاع بعد

الظهر،

املمثلية السياسية "PR

و الواكلة السياسية .اكن هناك لدى مسوه بعض أفراد عائلته،

قىض الوقت لكه متحدثا عن أمهية العالقات العامة وشوئن الناس
) وجدنا في اليوميات ( )FOففهمنا بان المقصود منها وزاة الخارجية البريطانية
(.)Foreign Office
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يف البحرين واكن وحقا جدا أحيانا لكن ال أعتقد أن  18183ملس

ذلك ،مسوه يمسح بالاكد ل  88باملشاركة بلكمة .يف األثتاء

وبيمنا بدا مسوه غاضبا جدا ،سدد يل مغزة واسعة فأدركت بأئه
اكن متثيال ،لكنه واقيع جدا .حدث وأن حصل اآلخرون عىل
بضعة مالحظات من حني آلخر .مسوه قال بأئه سيلتيق ببعض أفراد

اهليئة غدا  -وقد عملت مسبقا بأنه اكن هييئ لفعل ذلك.

الثالفاء8مايو/أيار1956 ،م
قضيت أغلب الصباح أحرض املالحظات لالجمتاع الذي سيقعد

بعد الظهر مع الشيخ خليفة ويوسف وجميس .خشصا البيئة أبديا
لالستغسار عن بنود النقاش .اكن
بعض الرتدد واتصالً ب ل
عندي الرجل العجوز من "كرزاكن والحقًا السيد حممود ،ملناقشة
رشوط املسوئلني األوروبيني .جاء يوسف عرصا فأخرجثه إىل الرفاع،
جتمع هناك لك من الشيوخ عبدالله وخليفة و دعيج وعيل حممد و
مبارك .ناقشنا ما سنقوله ومالحظيت اليت أعطيهتا هلم .المشالن
وصال الساعة  - 5بدا األول وخسا جدا بيمنا بدا اآلخر
والعليوات

مرتباك للغاية — إنه معروف اآلن بأيب الشياكت ألن لديه الكثري

من الشياكت املرجعة .قاال بأهنما ال يعرفان عن سبب استدعاهئم
إىل هنا ،ال أمتكن من التفاوض لوجود اثنني مهنم فقط ويف احلقيقة
حىت مها ال يتلكامن مطلقا .كنا مندهشني للغاية ،مسوه سأل:

أومل يسبق بأنمكا أتيمتا هنا كثريا من قبل ملناقشة األمور؟ وهذه
يه احلقيقة .عرض علهيام يوم غد  -فرفضا واتفقوا أخريا عىل هذا
اليوم من هذا األسبوع .األكرثية غري راضية ولكنه يضعهم يف

) ) إبنه جيمس مدير دائرة اإلعالم.
) عبدالعزيز الشمالن و عبدعلي العليوات ،إشان من الزعماء المناضلين للهيئة
الوطنية والذين تم نفيهم إلى جزيرة "سانت هيالنه بجنوب المحيط األطلسي ،هماو

عبدالرحمن الباكر.
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موقف أسوأ منا .لقد مت حتذيرمه من قبل "غولت (٤ملا )02وعرفوا

جيدا جدا سبب استدعائنا هلم.

األدبئء  9مايو/أياد1956 ،م
ذهبت لرؤية  188يف الساعة  9صباحًا .تتاقشت عن نوع من تقرير
املخابرات الرسية الذي أرسل من قبل "مهرزيل  ،إمجاال معل غيب
باألحرى مع بعض اإلساعات اليئ مسس عهنا وكذبهتا قبين حوايل ستة
قلقة جدًاحول إفشاء
هشور ،ناقشت منصيب أيضًا ،وزارة اخلارجية

خربآخر يوجه ضدي .أخربت  188مبا يشعره مسوه جتاه الربيطانيني،
مل يسبق ألهسمهم أن تتخفض إىل هذا احلد سواء معه أو مع التجار.
تلكمت برصاحة بالغة ،وهكذا أفضل فإهنم البد وأن يعرفوا مبا

حيسه هو  -كذلك عن نفيس .أخربته بأن مسوه يرغب يف أن يكون
نيل بييل يف خدمته  -كنت أعمل بذلك -رميا لحسب البساط من
حتت رجيل .فكرهتم يه جلب رجل مايل كبريجدا ورمبا رجل أخر
للجانب السيايس وأن ال يكون له مستشارا ألنه لن يكون مبقدورمه
إجياد خشص مللئ املنصب .اللك قلق جدا ويف خيبة أمل.

اخلميس  10مايو/أ يار1956 ،م
شعور غري سار من التوتر ،اجلميع يف حالة نفسية قلقة ومرتدد،
وشعوري بكوين سبهبا ال يرحيين .إنه ألمر صعب بأن ال أعرب عن

مدى انزعايج هلا دون أن أرى يف األفق سبيال لتحسهنا بهسولة،
مزنجعة أكرث بكثريمين أنا .أنا قلق حول وجهة نظر وزارة
"M

اخلازجية ،أشعر بأهنم ينظرون إيل مكشلكة ومكا قال BB
 )FO( )103وزارة الخارجية البريطانية (.)Foreign Office
) لعل بلكريف يعني هنا الهيئة الوطنية حيث أنه ذكر كلمة Committee
وهي تعني هيئة كما تعني لجنة.
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هإهنم دامئا يأخذون وجهة نظر أنانية لكيا .أحيانا أحس بأن عيل
الرحيل  -وأنا ممتن -لرتك هذه املشلكة والقلق ،لكين ال أتأمل

تقاعدا يف إجنلرتا بأي رسور .أدركت قبل أعوام بأئه من غري ا جليد
توقع عرفان اجلميل من الرشقيني ،اكنت احلالة نفهسا مع "دايل
الذي كرهوه كثريا فأخذت من الناس أعواما حىت أدركوا بعد
خروجه مك قدم للبحرين ،ولكنه اكن هنا خلمس سنوات فقط،

أي لغاية الثالثني من معري.

اجلمعة  11مايو/أ يار1956 ،م
األخ األصغر لمسوه (أمحد) الذي يرشب ،صدم أثناء السواقة

رجال ،لقد معل ذلك مرارا وقتل رجال .مسوه أرسله إىل "جده

حبمكة عالية .هناك حاول قتل نفسه بابتالع الكثريمن أقراص إم
و "يب .فوضع يف املستشىف مبرافقة حارس ولكن قام مسوه ليلة
البارحة بالمساح له بالعودة إيل بيته ،إنه ترصف غري متعقل جدا،

عىل ما يبدو بأن الشيخ عبد الله (أب زوجته) قد تدخل .مؤسف جدا

حيث أن إرساله إىل "جده اكن له األثر اجليد وبالطبع فاللك
يتحدث عن القضية اآلن .حتدثت مع الشيخ خليفة حوهلا.

السبت  12مايو/ا يار1956 ،م
جاء بيس ( )Peaceقبل العشاء ،وناقشت جملس التحقيق،

يقول مهرزيل إذا مت إرسال

المزيد

من الرشطة فإهنم لن يعملوا،

بسبب الهتديدات خل.

احلح  13مايو/أيا د1956 ،م
جاء "بيس ( )Peaceملناقشة جملس التحقيق ،يبدو بأنه هو
و"مودسزىل سيلغون طلب املزيد من الهشود وسيبدؤون تقريرمها .إن
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القضية برمهتا سيئة والتحقيق مل يواصل مكا توقعنا  -وحسب
الظاهر فإن بإماكن أي واحد أن يدخل ويليق خطابات.

الثلفاء15مايو/أيار1956 ،م
طوال الصباح اجمتاع يف الرفاع  ،خرجت عند الساعة التاسعة،

األربعة من أعضاء اللجنة جاءوا الساعة  10و واصلنا إىل ما بعد
الساعة  .12وقد بدا مسمترا بشلك جيد جدًا .ناقشنا جلنيت التعلمي

والصحة وانهتينا مهنام ،مل نعني رئيسا ولكن يتوجب عىل ال 12
اختياره .اعرتضوا عيل حيمنا قلت بأن علهيم أن يعملوا ذلك ألن هناك

مكا عربأحدمه -الكثريمن اجلهال (أي شباب غريمباليني)خلفهم .مسوه والشيوخ اكنوا جدا غاضبني من هذا .أصبحت
باألحرى ملتصقا باملجلس ،أحدمه قال بأئهنم لن يتعاونوا ،آخهون

قالوا بأهنم سيتعاونون لو رأوا جناح ذلك .جاء أربعة -المشالن
رجل الدين الشييع
يتغلب بوضوح عىل نوبة سيكجرته ،سيد عيل
 ،رجل الصك العاطل و عبدالله خفرو
الذي مل يتلكم ،عليوات

-

الذي اكن األكرث معقولية .أصدرت بيانا إذاعيا يف املساء ،قررت
إفشال قانون الرقابة الصحفية واإلتيان بقانون جديد.

اخلميس  17مايو )/يار1956 ،م
مسوه مزنجع وقلق بشدة ،ال ميكنه فهم ما لعبه الربيطانيون و
" 11+و" املمثلية السياسية  ،يقول بأهنم يتدخلون يف لك يشء

 )05عبدالعزيز الشمالن أحد زعماء اليئة الوطنية الذين تم نفيهم إلى جزيرة سانت
هيالنه بجنوب المحيط ألطلسي ،هووعبدعلي العليوات وعبدالرحمن لباكر.
 )106السيد علىكمال الدين،منأبرز زعماء ليئة الوطنية.
) عبد علي العليوات ،أحد الزعماء المناضلين الثالثة للهيئة الوطنية والذين تم
مععبدالرحمن
نفيهم إلى جزيرة "انت هيالنه بجنوب المحيط األطلسي،
الباكر وعبدالعزيز الشمالن.
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ويبدون -بالنسبة إليه -أهنم يعملون لك ما أمكهنم إلهناء سلطته -
مكا قال -وبتدرج بطئ .تلكم عن التنازل ثانية وقال" :هل أرادوا
ذلك ،مطأنهتم ولكهنم ال يريدون  ،قال أيضا بأنه مل يكن هناك
من خشص ميكنه أن يتلكم معه حول هذه األشياء باستثنايئ أنا .مث

حتدث عن لك االعرتاضات اليت تردين ضده خشصيا .علق عىل

الفوىض العامة بأن اإلجنلزي قد صنعوا لك األشياء يف اخلليج مث
أخذوا حيملون  1819مسؤولية املشالك لكها .إنه يفكر أن حيصل
عىل مسعته الخشصية وال هيمه ماذا سيحل بالشيوخ.

السبت  19مايوً/ايار1956 ،م
جاءين الشيخ عبد الله وأيضًا خليفة .الشيخ عبدالله -مثل مسوه-

قلق بشدة والذي يضايقه هو بالنسبة لنا مجيعا املوقف الغريب

للحكومة الربيطانية اليت باتت تبدو لللك بأهنا تساند الذين

يسببون املشالك ضد الشيوخ .لقد مت إحلاق رضر كبري جدا

بالمسعة الربيطانية يف لك اخلليج جراء سياسهتم يف البحرين.

األحح  20مايوً/ايار 1956 ،م
يف الرفاع من الساعة  9: 1 5حىت  1:15حلضور اجمتاع آخر مع

اللجنة ،جلبوا حممد الشرياوي الذي فعل هنا ما يفعله يف جلنة العمل
فقام حبجب الفرص إلهناء أية نقطة .الصباح أهدر لكيا باملجادالت

الغبية واملشاجرة فميا بني اللجنة ء اعرتاضهم احلقييق هو ضد قانون
الصحافة الذي قدمناه عندما ألغيت الرقابة ،يضنون بأهنم البد وأن
يكونون خارج القانون مكا هو يف منشوراهتم .مسوه اكن أفضل

بكثري ألننا أقنعناه أن ال يتلكم كثريا بل يرتك اجلدال لآلخرين.
سوف يعقد االجمتاع الالحق يوم األحد القادم ،إنين أتوقع أهشرا من
مثلهذا النومعن جلدال.
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االثنين  21مايو/أ يا د1956 ،م
مسوه يزداد قلقا أكرث فأكرث والذي يمتىن معرفته هو ما ينوي
فعله الربيطانيون حقا .إنه مييل أكرث لالعتقاد بأهنم يسعون

إلسقاطه من العرش.

القال ثاء  22مادس/أياد1956 ،م
رأيت "مهرزيل  ،ذهبت إىل اجلمارك و ناقشت اجمتاع املجلس
مع يوسف .جاءدعيج وحتدث عن الوضع بشلك مبارشويف صلب
املوضوع جدا ،إن الذي يريدونه مجيعا هو معرفة ما إذا اكنت
احلكومة الربيطانية تساند الشيخ حقا  -ال أحد مهنم يعتقد ذلك،
حسمبا قال هو فإن أي جهوم عيل هو جهوم عىل الشيخ وعائلته
والعائلة تعرف ذلك جيدا جدا.

اخلميس  24مايو/أ يا ر1956 ،م
آوجيليف" من "هولوويز ( )Hollowaysحول تأجري أرض

ورشاء قطعة أخرى )..( ،أمحد مجعان ( )Jamaanمقاول من املحرق

اكن سابقا يف دائرة األشغال العامة .قطعة أرض عىل شارع حبر
املحرق حيث ئريد توسيع الطريق وحباجة إىل أخذ جزء من أرضه،

حتدث بطالقة تامة بأن احلكومة ال تقوم مبا يكيف لملحرق وأن

الناسيف املحرق سوف يعادون احلكومة هلذا السبب.

احلح  27مايو/أياد ،م1956
اجمتاع يف الرفاع من  10حىت حوايل الواحدة مع إين خرجت
مبكرا .بدا اجلانبان يؤجالن ولذا فمل يمت إقرار يشء .قدموا ما
يمسى بقانون الصحافة الذي وجدته يف منهتى الخسافة.
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الفال ثاء 29مايو/أ ياد1956 ،م
"مهرزيل يمسع عن فكرة إعداد القوات االحتياطية اليت قوامها
 50رجال ،ومقرها يف "سافرة وذلك إلماكنية استخدامهم عند
الطوارئفيعوايل.

األدبعاء  30مادس/أياد1956 ،م
اكن عندنا  -من طرفنا فقط -اجمتاع آخر يف الرفاع وذلك

للتفكريفميا سنفعله يوم األحد القادم .ناقشنا ما يمسى مبسودة
قانون الصحافة اليت قدمهتا اللجنة ،إنه أمر مضحك حقا ،قطع من

قوانني أخرى وقطع أخرى أعدها حممد مجير الذي يعشق اإلدعاء
خطائ بأنه ممتكن من كتابة القوانني .مسوه تلكم كثريا خارج

املوضوع غالبا .ناقشوا حول اإلذاعة أيضا واعرتضوا عىل صفقة جيدة
يف طريقها إىل التحقق ،إنه اكن املجلس الذي من الواحض -بل أقول
من الصحيح يف الوقت احلارض -أن جيعل صوته يمسع.

اجلمعة  1يونيو/سحز يرا و1956 ،م
عطلة باحلاكد ذهبت بعد الفطور لرؤية  BBوناقشت مستقبيل

الخشيص من جديد .األمر لكه صعب للغاية ،فواحض أن وزارة
ختىش من أن أصبح أنا سببا لملزيد من املشالك يف
اخلارجية
البحرين؛ لذلك فهم يريدون أن يكون وقت مغادريت للبحرين
معلوما ،اقرتحوا رجال ماليا جديدا ورمبا سكرتريا لمسوه ،هناك

العديد من العقبات .من الواحض أن وزارة اخلارجية ال يعرفون ما هو
املطلوب مهنم معله .قلت بأنين سأحتدث مع مسوه وقد قضيت أكرث

) وجدنا في اليوميات ( )10ففهمنا بأن المقصود منها وزارة الخارجية البريطانية

).(Foreign 0٤112
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عن ساعتني معه يف الرفاع ،لرميا اكن أقل قلقا مما توقعته واكن
معقوال جدًا حيال وجهة نظري  -أنين ال أستطيع البقاء لألبد وأنه

ينبىغ التفكرييف خطة لملستقبل ،لكنه قال بأنه ال يريد جلب

خشص من اخلارج وملاذا ال يكون مسيث

ورجل اجلمارك

اجلديد ،أنا و ( )BBوضعنا هذا األمريف اعتبارنا هذا الصباح.
كذلك فهو ال يمسع عن خرب مغادريت املعلن ولكنه ال ميانع أن

يعرف اجلميع بأن "مسيث سيعمل يف وظيفة أخرى .مقابلة متعبة إىل

حد ما ،أعطيته تقرير التحقيق لكنه اكن طويال جدا بالنسبة له
ليقرأه ،كذلك ناقشت يف أشياء خمتلفة أخرى ،لكام اعتيادي

حول اهليئة اخل .مسوه يضع اللوم عىل احلكومة الربيطانية بنسبة
 % 100عن لك املشالك هنا وقال أيضًا بأنه من الرباء نكران

 188أن أندرسن (رجل العالقات العامة) قد أخربالناس بأنه مناسب

جدا ألن يكون خلفا يل.

السبت  2يونيو/سحزير!ق1956 ،م
جاء الشيخ عبدالله أيضًا وأخرب مسوه بأن خالد املؤيد يروج
للشيوعية ،باألحرى يقول للناس بأهنم جيب أن يدرسوها ألهنا حقا
فكرة رائعة يف حني أن أكرث الناس ال يفهموهنا عىل ما يبدو)..( .

يات مراسل هيئة اإلذاعة الربيطانية أجرى لقاء مع اهليئة خارج

البديع ،وبالطبع فقد جعلوا من املقابلة "منصة

ليبدوا تعليقات

جهومية ضدي وكذلك أمورا أخرى .مسوه اكن غاضبا جدا مهنا

وقد مقت أنا بصياغة شكوى قوية جدا له إىل احلكومة الربيطانية.
اللك مزنجع هبذا اخلصوص الذي يعتربه الناس مؤرشا من

احلكومة الربيطانية ملحاولة تقويض مسوه.
) جي دبليو آر سميث ،أصبح سكرتيرا لحكومة البحرين فيما بعد رحيل
"بلكريف .
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االثنني  4يونيو/سحذيراق1956 ،م
أودعت الشيخ رزق الجسن لستة هشور لكونه خممورا -وهذه

حالته دامئا ،يقرتح البعض وضعه حتت دك سنو لكن دعيج يعتقد
بأهنا ستكون سابقة خطرية )..( .مناقشة مع هايزن ( )11211005حول
تقريرهيئة التحقيق ( ،)Board 01 Enquiryلكنا متفقون بأئه

مكتوب بشلك سيئ ومدهش وإنه ألمر رائع أن ينربي رجالن

قانونيان هبكذا تقرير  -فضال عن أسلوب االسمترار فيه.

القال ثاء  5يونيو/سحزيراق1956 ،م
مسوه أرسل رسالة قوية جدًاإىل الواكلة السياسية تعرتض عىل

يات وعىل سلوك مراسل تلفزيون "هيئة اإلذاعة الربيطانية هنا الذي
يتحدث عنه اللك بأنه اكن يوقف الناس يف الشوارع ويسأهلم عن

آراهئم يف الشيوخ وعين أنا واحلكومة واللجنة

 )..( .جاء القايض

"هايزن يف الساعة  6مع تقريره حول ما كشفه عن املجلس،

اخلالصة بأنه ال يوجد هناك ما يدعو لملحامكة ،ناقشناها لكها

بالتفصيل .)..( .إشاعات عن إرضاب تبهثا اهليئة ()committee
خللق الذعر واليأس لكننا نمسع بأن اآلراء منقمسة كثريا فميا بني

أنفهسم حول املوضوع ،بعض الشيعة معها والبعض اآلخر ضدها.
خرج ل

لرؤية مسوه حول املواد املذاعة ،مسوه ال حيب أن ثذاع

أخبارنا املحلية السياسية يف اخلارج.

) لعل بلكريف يعني هنا الريئة الوطنية حيث أنه ذكركلمة Committee

وهي تعني هيئة كما تعني لجنة.
) لعل "بلكريف يعني إبنه جيمس ألنه كان مديرا لدائرة اإلعالم آنذاك.
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الخميس  7يونيو/سحزيراو1956 ،م
خرج

BB

و "جالرز غولت

()Charles Gault

لرؤية مسوه يف

الصباح حول ما اقرتحه هو بإصدار بيان بشأن معل مستقبل . S
عندما عادوا ذهبت أنا إىل اجلفريوبقيت هناك لغاية الساعة ، 1:45
 188حيجت بال داع ويف بعض األمور حيمل آراء خاطئة متاما ألنه ال
يعرف حبق كيف يفكر العرب وهو ال يمسع سوى ما تريد اللجنة أن

تمسعه .املقمي

السيايس حث مسوه عىل إصدارمذكرة حول

'GWR Smith

لتسمل وظيفة جديدة بعد عودته من اإلجازة يف

أكتوبر/ترشين األول .يف األساس اكن مسوه يريد .تعيينه

مكستشار مايل ولكن حيث أنين كنت قد عينت من قبل هبذه
الوظيفة االمسية فمل أكرتث بالفكرة 88 .يائس جدًا جدًا  ،أتوقع
بأئه خائف من ترضر معله إذا ما برزت أية مشالك يف البحرين ألنه
ال يثق بأنه ذيك سياسيا فيندفع حنو شؤون الدولة عىل حنو أكرب.
عرصا خرجت لرؤية مسوه واكن الشيخ عبدالله هناك ناقشنا عن

لك ما خيصين وكذلك حول ذهاب السيد

Smith 3٧1

"M

إىل إجنلرتا و

 .أبدى الشيخ عبدالله وجهات نظره حول موقف

اجلفري بشلك أكربمن ذي قبل ،إنه ومسوه خائفان مبا مل يسبق له
مثيل يف تأرخي البحرين من تدن يف المسعة الربيطانية إىل مستوى

هابط مما أصبح يردده لك التجار والناس اآلخرين املمهين ،خرجت
إىل الرفاع حلوايل الساعتني.
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السبت  9يونيو/سحز يرا ن1956 ،م
املعمتدي ة )Residency( 112كعادهتم يف حالة هستريية

وخيافون وقوع ثورة أو ما شايه ألن مصدرمه الوحيد لملعلومات هو ما
(أندرسون) الذى يقتات عىل أيدى
يمسونه بضابط املعلومات
اللجنة

 ،ال غرابة يف أهنم دامئا حيصلون عىل القصص اخلاطئة،

جاء الشيخ عبدالله ومسوه الذي وافق ألن نصدر بيانا قصريا للراديو
وأيضا تفسريا لبعض التعابري  -اليت قالهتا املعمتدية بأن الناس مل

تفهمها  -مع أنين مل أسأل عرييا إالوقال يل بأهنا واحضة جدا .هذه
 .إن آلمسعة الطيبة الىت اكن
واحدة أخرى منأقاصيص ال "جلنة
ميتلكها الربيطانيون هنا قد ذهبت اآلن أدراج الرياح ،فالشيخ
والعائلة والتجار واآلخرون فقدوا انطباعهم اجليد عن السياسة
الربيطانية .وافق مسوه عىل دفع التعويضات إىل ذوي األخشاص
املقتولني ولكن دون أن يذيع بيانا بشأنه  -ذهب إليه ' L.Gبعد
الظهر ليطلب منه أن يفعل ذلك فأرسل يف املساء مسودة إىل اإلذاعة.
طول الوقت دون إثارة أو يشء يذكر ،فقدنا إىل عوايل وبعض القرى

بعد الظهر ولكها اكنت هادئة وطبيعية.

) المعتمدية هي المكتب اإلقليميفي الخليج الذي يتبع حكومة الند البريطانية
التي كانت تابعة لوزارة الهند في لندن .إن المستشار لم يكن -رسميا -تابعا إلحدى
هذه المؤسسات وإنما كان مستشارا ماليا فحسب إال إنه فرض قوة شخصيته وأصبح
مستشارا وآمرا وناهيا في جميع مفاصل الدولة وحتى القضاء .وبعد استقالل الهند في
1947م انتقلت مسئوليات المعتمدية ووكاالتها في إمارات و مشيخات الخليج إلى
وزارة الخارجية البريطانية.
) قد يعني بلكريف ضابط االستخبارات
) لعل بلكريف يعني هنا ا لهيئة الوطنية حيث أنه ذكركلمة Committee
وهي تعني هيئة كما تعني لجنة.

) لعل بلكريف يعني هنا الهيئة الوطنية حيث أنه ذكركلمة Committee
وهي تعني هيئة كما تعني لجتة.
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األسحح  10يونيو/سحذيراق1956 ،م
صباحا خرجت إىل الرفاع حلديث طويل بدون اللجنة ،ناقشنا

السياسة .اقرتحت أن يستديع مسوه بعض التجار ويرهيم النخسة
الهنائية من ورقتنا قبل نرشها .إنه ال يؤيد فكرة التحدث إلهيم،

ويقول بأهنم يقدمون االقرتاحات  -قلت لكا وإمنا من أجل إخبارمه

مبا مت معله فقط .أيضا تلكمنا عن الدعاية يف القرى واليت ال نقوم
حنن هبا بتاتا .إمجاال اكن اجمتاعا جيدا متاما  -ناقشنا كذلك
استالم أوراقنا يف  1 1مارس/آذار تقريبا والتأثري عىل اجلمهور.

القال ثاء  12يونيو/حز يرا ق1956 ،م
"إدوارد عطية" ( ،)Edward Altiahالاكتب اللبناين هنا
ليجمع املال ل املدرسة املمتاشية مع املدرسة اإلجنلزيية العامة يف

لبنان،

جالرز غولت ( )Charles Gaultأخذه إىل مسوه ليطالبه

باملال .ومسوه قرر دفع مبلغ  - ٤10,000وهذا يعد مبلغا كبريا
بالنسبة لنا اآلن ولكن مسوه بالطبع اكن متأترا مما دفعته قطر.

الدبعاء  13يونيو/حزيداق1956 ،م
جلنة إحتاد "نات (جلنة اإلحتاد الوطىن) نرشت بيانا أخرا مهتورا
جدا ،جهودمه احلالية عىل األوراق سوف لن تؤدي هبم إىل يشء
اختلفوا بالطبع مع بياناتتا وترصحي القايض حول قضية مارس/آذار
وكذلك قاموا بالكثري من المتثيليات أيضًا بأن احلكومة تزيد من

توظيف املسوئلني الربيطانيني  -وهذا ما كنت أعمل بأهنم سيقومون
به مكا أعتقد بأثره املفيد عىل الربيطانيني لريوا بأن اعرتاضهم عىل
اسمترارنا يف استخدام املزيد أمر مكروه جدًا.
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األحح  17يونيو/سحزيراق1956 ،م
خرجت لرؤية مسوه يف الصباح مع يوسف الذي يأخذ الورقة
البيضاء اليت ننرشها يف االجمتاعات بني مسوه واللجنة ،قام بتعديل

صغري واحد فقط وهو مرسور منه للغاية  -إنه موجز منصف ومقيد
جدا لالجمتاعات األربعة .اكن يل حديث رصحي جدا حىت قال مسوه

كعادته مبا جيول يف ذهنه حول املؤامرة الربيطانية هنا ،يوسف
بالطبع ليس له أي رأي مطلقًا حول  88و أندرسن ويتوقعهم بأن
يكونوا أنانيني ذوي وجهني خيذلون أي خشص من أجل أن يرفعا من
 إنمعنوياهتما .أخربنا بأن ' BBاكن قد التىق بالمشالن
اكنكذلكفهذههي املرة ألوىل ،وأن  Sاكنيخرب الناس بأنين
سأرحل يف أكتوبر/ترشين األول  -وهذا مما ال أصدقه ،كذلك
رواية أكرث احمتاال ،ويه أن احلكومة الربيطانية محلت اللجنة
مسؤولية أية مشالك هنا.

الثنيو  18يونيو/سحذيداو1956 ،م
مظاهرة في المحرق لالحتفال برحيل اإلنجليز عن مصر .عدد
كبير من األعالم بالمناسبة والكثير من الرقص والشرب  -إن ما
يسمى بالتحرير في الظاهر هو نوع من طقوس العربدة حيث تم
اشتراك كل العاهرات فيها.

القال ثاء  19يونيو/سحذيران1956 ،م
مع خليفة حول احلصول عىل رجال أكرث للرشطة من األردن،
) عبدالعزيز الشمالن ،احد الزعماء المناضلين الثالثة للهيئة الوطنية والذين تم
نفيهم إلى جزيرة "سانت هيالنه بجنوب المحيط األطلسي ،هو وعبدعلي العليوات

وعبدالرحمن الباكر.
) لعل بلكريف يعني هنا الهيئة الوطنية حيث أنه ذكركلمة Committee
وهي تعني هيئة كما تعني لجنة.
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االدبعاء  20يونيو/حن يداو1956 ،م
الكثري من اإلشاعات حول الوضعيف السعودية ،يبدو بأن عددا
من الناس قد مت رضهبم وأن ثالثة  -أحدمه رجل من البحرين -
رضبوا حىت املوت ،هناك لكام عن إرضاب عام ضد احلكومة

خالل بضعة أيام ويقال بأن

 ٨جاءوا إىل الساحل حلفظ النظام.

األسحح  24يونيو/حذ يرا ق1956 ،م
اكنت اهليئة قد أعلنت بأن لدهيم هتدئة بالرتتيب مع

133

الذي

طلب مهنم عدم إثارة مشالك أثناء وجوده يف اإلجازة  -أنا لست

()Residency

مستغريا ولكين مسمل بصدمة أن املعمتدية
لك هذه اإلثارة ،نعمل بأن ذلك حصحي جزئيا .يف املايض اكن

وراء

دايل يؤجج وينظم املشاعرضدالشيخ عيىس حىت جنح يف الهناية
يف خلعه ،وا آلن حيدث هذ ا من جديد.

الثالثاء  26يونيو/حزيراو1956 ،م
جاءمسوه بعددعوة "بليلوك ،وأن الوكيل السيايس الذي

ميثل

الواكلة السياسية .ناقش مغادريت  -أو باألحرى عدم

مغادريت ،اكن مندفعا جدا يف املوضوع ،وأكرث خسطا عىل

اإلجنلزي الذين حياولون إخرايج ،وحبسهبهو واآلخرون بأنين أبرمت

) المعتمدية هي المكتب اإلقليمي في الخليج الذي يتبع حكومة الهند البريطانية
التي كانت تابعة لوزارة الهند في لندن .إن المستشار لم يكن -رسميا -تابعا إلحدى
هذه المؤسسات وإنما كان مستشارا ماليا فحسب إال إنه فرض قوة شخصيته وأصبح
مستشارا وآمرا وناهيا في جميع مفاصل الدولة وحتى القضاء .وبعد استقالل الهند في
1947م انتقلت مسئوليات المعتمدية ووكاالتها في إمارات و مشيخات الخليج إلى
وزارة الخارجية البريطانية.
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نوعا من االتفاق مع عبدالعزيز المشالن

إنه إذا بقوا هادئني أثناء

وجود 8ا 18يف اإلجازة ،فإهنم يف املقابل سريوين قد ذهبت  -ال أعمل
إىل أي مدى عيل أن أصدق هذا ولكن بالتأكيد فإن العرب لكمه
يصدقون ذلك.

األربعاء  27يونيو/حز يراق1956 ،م
قرر املجلس نرش خربينىف ما كتبته الصحف املحلية عن مغادرىت،
وأثاراعرتاضات قوية  -حقًاأن
مسع "غولت ( )Gaultمن اللجنة
الطريقة اليت يترصفون هبا يه معتوهة متاما ،يف الهناية أصبحوا اآلن

يدمعون احلركة املعادية للشيخ ومه مستعدون لتقدمي تضحيات عمظية
 -من صنع البحرين بالطبع وليس مهنم  -إلرضاء اللجنة.

اخلميس  28يونيو/سحزيران1956 ،م
يوسف خيبرين بوجود شعور قوي جدًا ضد املعمتدية

( )Residencyألنه واحض بأهنم اكنوا وراء إيقاف النرش الذي

) عبدالعزيز الشمالن ،أحد الزعماء المناضلين الثالثة للهيئة الوطنية والذين تم
نفيهم إلى جزيرة "سانت هيالنه بجنوب المحيط األطلسي ،هووعبدعلي العليوات

 )١2لعل بلكريف بنني منا الهيئة الوطنية حيث انه ذكر كلمة Committee
7
وهي تعني هيئة كما تعني لجنة.
المعتمدية هي المكتب اإلقليميفي الخليج الذي يتبع حكومة الهند البريطانية
التي كانت تابعة لوزارة الهند في لندن .إن المستشار لم يكن -رسميا -تابعا إلحدى
هذه المؤسسات وإنما كان مستشارا ماليا فحسب إال إنه فرض قوة شخصيته واصبح مستشارا

وآمرا وناهيا في جميع مفاصل الدولة وحتى القضاء .وبعد استقالل الهند في  1947م
انتقلت مسئوليات المعتمدية ووكاالتها في إمارات و مشيخات الخليج إلى وزارة
الخارجية البريطانية.
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ينكر البيان يف الصحف حول مغادريت .وحىت الناس الذين ال
يؤيدونين مزنجعون ومستاءون .إنه الييسءإيل بيشء.

األحح  1يوليو/تموذ1956 ،م
الشيخ عبدالله و خت ودعيج ملناقشة مقالة عيل سيار حول
السعودية يف الوطن ،جئت ب "بيس

()Peace

ليعربمعايعتقده

ونتيجة لذلك ومبوافقة مسوه أبلغنا عىل سيار بأن حصيفته قد أوقفت
إىل أمد غري حمدود .مل نستشريواكلة املعمتدية

(،)Agency

ألهنم بالتأكيد ما اكنوا ليوافقوا حيث أن العمل اكن سيغضب
اللجنة ولك ما تفكر به اللجنة يبدو بأنه يتوافق مع رأي واكلة

املعمتدية ()Agency

— يا هلا من حالة! ذهبت لرؤية مسوه يف املساء ،

واكن هبيئة جيدة جدا ،اكن هناك الشيخ خ والشيخ دعيج،
ناقشنا اجمتاعنا حول الصحيفة ،مسوه وافق بقوة  ،خصوصا حول

نرش األمر عرب اإلذاعة وذلك حىت احلكومة السعودية وامللك يعرفان
فورا بأننا اختذنا إجراءات حول املسألة.

االففين  2يوليو/تمو ز1956 ،م
خيبرين آل أن اللجنة تقول بأن واكلة املعمتدية

(٧ع)٨220

ستجعل احلكومة الربيطانية تعدل عن فكرة إغالق حصيفة عيل
سيار قريبا  -من املحمتل املؤكد بأهئم قالوا شيائ من هذا القبيل ألن

) الوكالة هي ممثلية محلية للمعتمدية في كل إمارة أو مشيخة خليجية،
والمعتمدية هي المكتب اإلقليمي في الخليج الذي يتبع حكومة الهند البريطانية التي
كانت تابعة لوزارة الهند في لندن .إن المستشار لم يكن -رسميا -تابعا إلحدى هذه
المؤسسات وإنما كان مستشارا ماليا فحسب إال إنه فرض قوة شخصيته وأصبح
مستشارا وآمرا وناهيا في جميع مفاصل الدولة وحتى القضاء .وبعد استقالل الهند في
1947م انتقلت مسئوليات الوكالة والمعتمدية إلى وزارة الخارجية البريطانية.

احلكومة ؛لبحرينية اختذت اإلجراء دون استشارهتم .يف رأيي أن

تطلب األشياء كتايا وال تقبل عرب العديد من االتصاالت اهلاتفية
اليت ال نستطيع أن نثبهتا فميا بعد ،إن معظم األوامر والنوايه
الربيطانية لنا ال تدون عىل الورق من قبلهم.

القالثاء3يو ليو/تموذ 1956م
عبد العزيز (2ذ )٨ ٨من دائرة األرايض  -مع مرشوع صغري
خاص به حول مبادلة األرايض ملصلحته الخشصية  -يصيبين الغثيان

التام من هؤالء الناس فهم دامئا يريدون احلصول عىل يشء ألنفهسم.
().رأيت األخشاص ال  4الذين اكن يمتىن مسوه أن يعيهنم كنوع

من جلنة القرية  ،واصطحبهتم إىل املجلس الذي اكن يناقش نفس
املوضوع  -مسوه كتب رسالة خسيفة حول بناء الطرق داخل القرى -

وهو بالتأكيد ما يريده بعض الناس يف القرية.

األربعاء  4يوليو/تموز 1956 ،م
أمحد خفرو حول ابنته الذاهبة إىل بريوت  -امس عىل ممسى
اإلمرباطور ألنه مغرور جدًا ،وال يريدها أن تعمل مقال دفع
احلكومة لتاكليف دراسهتا لكنه قال بأهتا ستحارضنأ حول

التجشيع اخل  -يا هلا من قذارة ،إن أفراد العائلة مجيعهم مغرورون
جدًا )..( .راشد الزياين ،حول االحتفاط بقطعة أرض،

السبت  7يوليو/تمو ز1956 ،م
مث جاء مسوه والشيخ عبدالله وتناقشنا آخر إصدار أديب للهيئة

وهو كتيب يقع يف  1 8صفحة ،طويل جدا حبيث ال يقرأه أكرث

الناس والذين يقرؤونه جيدونه ممال جدا )..( .يقول حسني بأن اليئة
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فقدت شعبية واسعة مؤخرا وأن الناس ال هتمت مبا يقولونه .هدفهم
الرئييس اآلن هو الدخول يف جملس اإلدارة الذي يصبح مؤثرا

وبرسعة بالرمغ من جهودمه ملنع تقدمه.

السبت  7يوليو امتو ذ1956 ،م
حسني يتمي  -قال بأنه جاء ملجرد قضاء بعض الوقت من الهنار
ولكن يف احلقيقة جاء من أجل قطعة أرض هو يرغب فهيا.

األحح  8يوليو/متوذ1956 ،م
جاء الشيخ عبدالله وكذلك الشيخ خليفة وناقشنا إنذار اهليئة

األخري الغاضب بشدة فائقة بالطبع عىل أداء جلنة التعلمي  . Edاكن
عندي "بيس ( )Peaceلبعض الوقت فناقشنا ترشيعا حول اجليوش

اخلاصة .اجمتاع جلنة الصحة يف املستشىف ولكن حرض خشصان
فقط ،خشص واحد اكن خارج البحرين .أنا خشصيا كنت دامئا

ضد عقد هذه االجمتاعات لألعضاء املرحشين فقط ألنه ال ميكهنم
القيام باليشء الكثري" .غولت ( )Gaultاكلعادة يف تردد خبصوص

االضطرابات املحمتلة .وهو مل يصنع شيائ بشأهنا  -إهنم يفضلون
حدوث أي يشء دون بروز أي نوع من اإلرضابات أو االضطرابات.

الثنني  9يوليو/متوذ1956 ،م
عند العودة وجدت إنذارًا من اهليئة هيدد بإرضاب إذا مل أغادر
وإذا مل يصبح املجلس انتخابيا .خرجت إىل مسوه و وجدته يف جنوب
الزالق ،أخذت يوسف ،إنه مل يرى اإلنذار واكن قلقا جدا بشأنه،

متت قراءة مسودة الرسالة عىل  Sec .1الذي وافق علهيا ،ويه يف
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الغالب مالحظات كتبت بواسطته ولك من يعرفه سيعرف بأهنا
مهنم .ناقش الوضع وكعادته سقطيف موضوع آخر متاما عن المسعة

الربيطانية هنا ويف أماكن أخرىيف الرشق  -جدا يف صلب املوضوع.

القلفاء 10يوليو/متون1956 ،م
ذهبت لرؤية تشارلز غولت ،ناقشنا الوضع ،إنه أفضل بكثري
للتحدث معه من  1819واعتقد بأنه أكرث صدقًا مع ذلك فإن لك

رجال وزارة اخلارجية

لدهيم مههنم اخلاصة نصب أعيهنم دامئًا

وهذا هو أكرث ما هيمهم  ،إن عنارص احلكومة اهلندية ال يبدون

هكذا .قال أنه خشصيا اكن مؤيدا لملواجهة  -إذا مل تكن من
أجل ال  785بريطانيا القاطنني يف املنامة ،إذا مل يكن أي مهنم

متورطا يف املشلكة فسيسكب الزيت عىل النار .ال أعتقد بأنه يؤيد
سياسة نظام  188لكن عندما يكون  98موجودا هنا ال ميكنه

قول ذلك أو التعبريعن وجهة نظره.

األربعاء  1يوليو/متوذ1956 ،م
1

متنيت لواكن مسوه سيحرضإىل باب البحرين لكنه مل
حيرض ،أمر مؤسف للغاية ،بأنه يرتك انطباعًا سيائً إذ أنه ال يظهر
أبدا .اكن لملجلس اجمتاع حول اهلواتف ،دعوا الكثريمن التجار
البارزين ولكن حرض أحدمه فقط ألن البقية متت إخافهتم خفشوا

الظهور،

هؤالء التجار املحليون مه حشد تعيس ويترصفون

اكخلراف اخلائفة اليت تتجمع دامئا عند السياج وإذا ما قيل هلا

"هوو هربت .اللك قلق حول إماكنية بدءاإلرضاب ،رمغ ذلك فأنا

) وجدنا في اليوميات ( )10ففهمنا بأن المقصود منها وزارة الخارجية البريطانية

).(Foreign Office
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ستأكد بأن أكرث الناس ال يريدون إرضابا .اكن يل حديثا مطوال

مع إدوارد سكيرن"  ،إنه قلق جدا من الطريقة اليت تسريهبا جلنة

العامل،والغرابةيف ذلك!

الخميس  12يوليو/تمو ز1956 ،م
اتصل "جالرز غولت"( )Charles 3211٤كعادته يف جشار

قائال إذا الربيطانيون منحوا املساعدة لمسوه -إن اكنت رضورية
جدًا -فإهنم يتوقعونه القيام مبا يطلب مهنم ،اكن هذا حفوى ما
قاله.

السبت  14يوليو/تمو ف1956 ،م
جاءين مسوه والشيخ عبدالله  .ناقشنا الوضع وراجعنا رسالة

وزارة اخلارجية

لكمة فلكمة .إنه البديل حقالمسوه أن يذهب

إىل إجنلرتا وأنا ضد الفكرة بيمنا الشيخ عبدالله اكن معها ومل

تكن لتجدي نفعا ،مث ىل املععدة25ا ( )Residencyحيث اكنت
لدهيم برقية توصية من وزارة اخلارجية ،اكن معقوال أكرث من

البعض ولكن الربقية اكنت مصاغة بشلك سيئ.

) وجدنا في اليوميات ( )FOففهمنا بأن المقصود منها وزارة الخارجية البريطانية
(.)Foreign Office
) المعتمدية هي المكتب اإلقليمي في الخليج الذي يتبع حكومة الهند البريطانية
التي كانت تابعة لوزارة الهند في لندن .إن المستشار لم يكن -رسميا -تابعا إلحدى
هذه المؤسسات وإنما كان مستشارا ماليا فحسب إال إنه فرض قوة شخصيته وأصبح
مستشارا وآمرا وناهيا في جميع مفاصل الدولة وحتى القضاء .وبعد استقالل الهند في
1947م انتقلت مسئوليات المعتمدية ووكاالتها في إمارات و مشيخات الخليج إلى
وزارة الخارجية البريطانية.
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األسحح  15يوليو/متوذ1956 ،م
ناقش الشيخ عبد الله ومسوه رسالة اهليئة اليت مل تكن بلهجة
إنذار هنايئ ويه ليست كذلك ،يف احلقيقة تتلكم عن اإلرضاب،

قرأت الرسالة مرة أخرى عىل وزارة اخلارجية اليت اكن الشيخ
عبدالله قد قرأها من قبل ،ال تغيريات إضافية فهيا وقد قرر مسوه
إرساهلا ،أنا اآلن أشكك إىل حد ما يف احلمكة مهنا .مسوه أخربنا

عن رسالة وزارة اخلارجية بشأن اإلنذار الهنايئ املتوقع للهيئة  -والذي

اتضح يل بأنه ليس بنصف القوة اليت أجزمت أنا بتوقعها .اجمتاع آخر

بعد الظهر مع اآلخرين والشيخ عبدالله  .قرأت هلم الرسالة والنخسة
من برقية وزارة اخلارجية ،اليت اكلعادة مصاغة بشلك سيئ إىل
حد ما وليست مكتوبة بشلك ذيك جدا .قررنا استدعاء اللجنة

(واهلة) اليوم الثالثاء الجمتاع يوم األحد مث للرد عىل اخلطوط
العريضة.

االثنني  16يوليو/متوذ1956 ،م
رأيت عيل سيارمن ال الوطن اليت كنا قد أغلقناها  -بالرمغ
من لك ذلك إال أنين أحبه إىل حد ما ،عىل أية حال فإن لديه طبع
دعابة ،مع إنه نذل وحبسب املعلومات فهو فاسق للغاية )..( .عرصا
ذهبت إىل "كرزاكن وزأيت العجوزاحلاج عيل بن إبراهمي الفردان
( b 10 Firdanذله نه ،)11ذهبت إىل الشاطئ لرؤية األرض اليت

يرغب فهيا للوقف.

االسحح  22يوليو/متوز1956 ،م
يف الصباح اكن من املفرتض أن نرتب لقاءبني جلنة إحتاد نات

(جلنة اإلحتاد الوطين) ومسوه ،لكنا كنا هناك مث وصل عبدالعزيز
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( )RA 51200120لوحده مع عذر ضعيف باألحرى بأنه
المشالن
مل يكن يعرف موضوع االجمتاع مع إنه مذكور يف دعوتنا .مسوه
أعطاه ردوده بشلك خمترص جدا عن املجلس وعين أنا واحتجاز
أعضاء اللجنة املسوئلني خشصيا عن أية مشلكة ،مث سمله الرسالة

اليت احتوت لك هذه األمور فغادر ،واكن يبدو منذ حلظة وصوله
إىل مغادرته بمنط قدمي للغاية.

االثفيت  23يوليو/متوذ1956 ،م
املحمكة ،ليس هناك العديد من القضاب ولكين بقيت لفرتة

قصرية وناقشت الوضع الذي يبدو ساكنا وال نتاجئ من رسالتنا إىل

اهليئة  -ال ميكهنم التعممي حيث أننا بعثنا  600نخسة من رسالهتم
وردودنا.

القلحاء  24يوليو/متوذ1956 ،م
جاء الشيخ عبدالله و مسوه مث اكن لدينا الحقًا دعيج ويوسف

للحديث عن "غرفة التجارة اليت أخفقت يف إرسال ممثلني إىل
املجلس ملناقشة أسعار اإلنزال .خشصيًا أعتقد بأنه مل يكن لينبيغ
علينا الطلب مهنم لعمل ذلك  -لكن مسوه أرص وبعد ذلك قال اكن

علينا االجمتاع بدوهنم  -خشصيا ال أرى ما الذي كنا سنجنيه .ال

نتاجئ من رسالة مسوه ومع ذلك فإن جالرز غولت(Charles
 )Gaultمسع بأن يف اجمتاع يوم أمس تلكمت اهليئة عن إرضاب
بعد هشر حمرم )..(.رأيت رشطيا جديدا يدىع "بن وهو رجل مباحث
سابق يبدو هيلع قاسيا وأعتقد بأنه نوعا ما ثرثار جدا .هناك شعور

) عبدالعزيز الشمالن ،أحد الزعماء المناضلين الثالثة للهيئة الوطنية والذين تم
نفيهم إلى جزيرة "سانت هيالنه بجنوب المحيط األطلسي ،هو وعبدعلي العليوات
وعبدالرحمن الباكر.
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سليب بني الرشطة القدمية واملحلية والرشطة اجلدد ،وأغلهبم من بدو

معان .موعد وصول ضابطني عراقيني اثنني هذا اليوم.

الدبعاء  25يوليو/متوذ1956 ،م
بعد الظهر خرجت مع حسني منديل إىل الدراز حيث لدينا فهيا

الكثري من املشالك حول تتفيذ املخطط الكهربايئ ،مشلكة
خلقت من قبل ذوي العقليات املسيسة يف املنامة والذين اكنوا
يقطنون يف الدراز سابقا .وجدت الناس عابسني إىل حد ما لكن

البعض مهنم ودود جدا  -أخربهتم بأهنم إذا مل يكن لدهيم اآلن فهذا
يعين بأن علهيم االنتظار لسنتني تقريبا.

اخلميس  26يوليو/متو ز1956 ،م
منصوريف الساعة  ،9ناقشنا األوضاع السياسية  -ليس لديه أية

فكرة عن اهليئة أو أساليهبم إطالقا )..( .صدر للهيئة كتيب من 68
صفحة حول "حممكة التحقيقات" (،)Enquiry Court 0٤
أخرجه بعض املحامني املرصيني.

التال ثاء  31يوليو/متوذ1956 ،م
اكنت لدي مقالة متعبة وملدة طويلة مع "هلزي و "ليتل اللذان
جاءا يشتكيان عن بعض األوامر املعطاة هلما فأبلغهتام بأن الشيخ
خليفة و دبليو قررا بأن اليبقيا .بالطبع فإن "ليتل هو املظلوم،
وأعتقد بأن "هيلز جيد.

األربعاء  1أغلسطس/آمب1956 ،م
عصرا خرجت لرؤية سموه في الرفاع ،جلست في الحديقة،
وكانت لطيفة جدا .تحدثنا عن األوضاع ،العديد من التجار كانوا
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عنده ليقولوا له بأن احلكومة ال متحنمه محاية ضد الرسائل احلالية
والصبيان يف احلافالت الذين يصيحون بفظاظة فإهنم لن يواصلوا أي

نومعن العمل السيايس  ،ويعنونبذلك اجللوس مع للجان.

السبت  4أغسطس/آب1956 ،م
ذهبت إىل اجلفري" لقراءة ردوزارة اخلارجية

عىل رسالة مسوه

اليت وصفوها ب الرصحية  -وهووصف معتدل ملا تضمنته الرسالة!
قالوا هذا ما ظنوه مه بأنه قد متت املوافقة وأنين البد أن أرحل مع

هناية العام  -هذا اللكام غريحصحي ،فمليذكرتأرخيا معينا.

االثنيو  6أغسطس/آب1956 ،م
قضيت الصباح يف الرفاع مع يوسف ،نعيد القراءة ونعيد ترمجة
رسالة وزارة اخلارجية ،مع أهنا اكنت معدة بشلك جيد جدًا من

قبل أحد الشباب يف واكلة املعمتدية

( .)Agencyحتدث عهنا

ملدة طويلة .اكن مسوه غاضبا وخائب األمل جدًا ألهنا ال تساعدنا
فهي جمرد لكام رنان يف الغالب ماعدا اجلزء غري الصحيح جدا
والذي يقول بأنه قد متت املوافقة وأنين أريد الذهاب يف هناية العام.

) وجدنا في اليوميات ( )10ففهمنا بأن المقصود منها وزاة الخارجية البريطانية
).(Foreign Office
) الوكالة هي ممثلية محلية للمعتمدية في كل إمارة أو مشيخة خليجية،
والمعتمدية هي المكتب اإلقليمي في الخليج الذي يتبع حكومة الهند البريطانية التي
كانت تابعة لوزارة الهند في لندن .إن المستشار لم يكن -رسميا -تابعا إلحدى هذه
المؤسسات وإنما كان مستشارا ماليا فحسب إال إنه فرض قوة شخصيته وأصبح
مستشارا وآمرا وناهيا في جميع مفاصل الدولة وحتى القضاء .وبعد استقالل الهند في
1947م انتقلت مسئوليات الوكالة والمعتمدية إلىوزارة الخارجية البريطانية.
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رأيت حممود مبارك ،رشيك "عيل سيار (" Seagaiذله) ،الذي
أغلقنا قضيته ،لقد ختامص مع عيل وطلب البدء بقضية جديدة

بدونه ،إهنزميلرشيرولرمباهو أخطر من عيل سيار ،الذي أحبه
دامئا إىل حد ما.

القال فاء  7أغسطس/آب1956 ،م
ذهب مسوه لالستنجاد ب "غولت ( )Gaultيف واكلة املعمتدية

( )Agencyوهاتفين ليك أذهب معه .بعد قليل من اللكام بدأ هو
مبناقشة خطاب وزارة اخلارجية واإلشارة الواردة فيه عين ،وقد
أدهشين بقوله أنه يعمل دامئًا ما تصحه به احلكومة الربيطانية،
وأشار مضنًا بأن لك يشء اكن خبير ،وهو يدعوين لالنضامم
معهم ،إنه يائس جدا وفيه هذه العادة السيئة بأن يتلكم أوال مث
يفكر بعد ذلك حول األمور املمهة جدا .جاء إىل املكتب يف ذلك
الوقت فقلت :حسنا ،مىت أذهب أنا؟! ،فأصبح بعد ذلك معتذرا نوعا

ما وقال ليس هناك وقتا حمددا واقرتح بأن عيل العودة والعمل له،
عىل أن استمل منه مكا هو احلال اآلن وأن أتعامل مع شؤونه
الخشصية ،فهو حيصل عىل مليون جنيه سنويا تقريبا وليس لديه
أحد ليديرشؤونه .أنين مل أناقش هذا العرض .مث أضاف بأنه سيدفع

يل نوعا من الراتب التقاعدي -مكثل ما أتقاضاه اآلن -مادمت أنا
وهو عىل قيد احلياة  -سيكون جيدا لو اسمتر .اكن لدينا لكاما

مطوال وأبلغته بأنين ال أريد املغادرة يف غضون  4أهشر ،وسأفعل ذلك

لو اكن لزاما عيل الرحيل ،ولكين أفضل البقاء حىت الرييع وبعد
ذلك سآخذ إجازة مطولة .بعد ذلك اكن عندي خليفة للتحدث عن

الرشطة ملدة طويلة حىت بعد الساعة الثانية مع الكثريمن األوراق
للتصفية ألنين كنت قد نسيت بأننا معطلون يوم األربعاء .بعد الظهر

خرجت لرؤية مسوه ووجدت الشيخ خليفة هناك ،اكن مسوه قد أرسله
إيل .مررنا عىل جممل القضية نقرأ الرسائل ثانية وأوراق أخرى ذكرت
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فهيا .اكن الشيخ خليفة غاضبا ومزنجعا جدا وهوومسوه عربا مبا جال
يف فكرمها عن سياسة وزارة اخلارجية القذرة و اسمترارية عنارص

وزارة اخلارجية هنا .قال بأن الربيطانيني اكنوا يسعون لتحويل البحرين
إىل واليةزجنبار ،حامك رمزي ،اكن عنارص  "18و وزارة
يغارون من السلطة اليت اكنت بيدي هنا ومن معرفيت
اخلارجية

باملاكنوالناس وقريي للشيخ .قال بأن  BBكره فكرة ترك
البحرين وأنا الزلت هنا ،و أمور أخرى أكرث بكثري.

األربعاء  8أغسطلس/آب1956 ،م
خرجت عرصاًلرؤية مسوه .أخربته كيف أن "ملكرون من ال

ديلي ميل أتصل بي ليخبرني بسماعه بأنه ستكون هناك مسألة
"غلوب في البحرين ،أخبرته بأنني اليمكنني قول شيءله .سألت
سموه ثانية عماكان سيقول ل المقيم السياسي غدا ،فردعلي
بأنها دعوة اجتماعية وليست دعوة عمل .دعيج وخليفة جاءا عندما
وصلت أنا إىل البيت ،إنين مل أردعيج منذ القضية ،إنه اكن
أكرثمن أي خشص آخر.
غاضباجدًا ،تقريبًاضد مسيث

السبت  1أغسطس/آب1956 ،م
1

أخربت  BBبأنين مل أرغب يف التقاعد حىت بعد إجازيت

وجادلته حول ذلك لبعض الوقت ،عىل األقل مل أوافق ولكين قلت ما
أردت قوله.

) وجدنا في اليوميات ( )10ففهمنا بأن المقصود منها وزارة الخارجية البريطانية
).(Foreign Office
) أصبحسكرتيرا لحكومة البحرين بعد رحيل "بلكريف.
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السحح  12أغسطس/آب1956 ،م
رأيت "هيلز" من الرشطة ،أخربته بأننا مل نكن نريد فصله

لكىن كتبت إىل الزميل اآلخروهوالرائد "ليتل وأعطيته إشعارا،
إنه اكن اختيارا سيائ وما اكن لينبيغ لعنارص املعمتدية

( )Residencyأن حيولوه إلينا ،اكنت لديه مشلكة من قبل
عندما اكن عىل الساحل هناك مع القوات ،إنه رسيع االهتياج و ضد
لك من هو حتت إمرته ،ومع ذلك فهو كتب أيضا رسالة عين يف ال

تاميز" اكنت ألجل مصلحته الخشصية ).( .الكثريمن اللكام،

أتساءل عن أيام اإلرضاب وأية دولة عريية سيكون لدهيا بتارخي ، 16
وحيث أنه ليس شامال فإني لست قلقا منه كثيرا ولكني سعيد

بمساىع أن القرى ليست مهمتة.

أالثنني  13أغلسطس/آب1956 ،م
قضيت وقتا مطوال يف الرفاع ،يوم أمس اكن

"غولت ()Gault

قد زار مسوه مرتني إلقناعه باملوافقة عىل طلب رمسي عين ،وقد
معل ذلك أخريا وقال بأنين سأتقاعد بعد اإلجازة الصيفية .مسوه
ضعيف بشلك يائس وعندما يكون وحيدا  -لكما تغيب عنه

العائلة بعيدا -ال ميكنه حتمل الضغوط .جاء دعيج لرؤييت عندما

عدت يف حالة رائعة و حسمبا قال فأن اخلطوة التالية للهيئة يه

التخلص من مسوه .تلكم دعيج بعنف جدا ،لكنا نعتقد بأنه
) المعتمدية هي المكتب اإلقليمي في الخايج الذي يتبع حكومة الند البريطانية
التي كانت تابعة لوزارة التد مفي لندن .إن المستشار لم يكن رسميا -تابعا إلحدى
هذه المزسسات وإنما كان مستشارا ماليا فحسب اال إنه فرض قوة شخصيته وأصبح
مستشارا وآمرا وناهيا في جميع مفاصل الدولة وحتى القضاء .وبعد استقالل الهند في
 1947م انتقلت مسئوليات المعتمدية ووكاالتها في إمارات و مشيخات الخليج إلى
وزارة الخارجية البريطانية.
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سيكون حامكا أفضل وأعتقد ذلك من مجيع النوايح ،هو الوحيد

املتسم بالجشاعة احلقيقية .أصدرت القرار الرمسي.

القال ثاء  14أغسطس/آب1956 ،م
رأيت عبدالكرمي وعيل مريزا

وتناقشنا حول أوضاع حمرم -

يبدوبأن مجيع املآمت تقريبا رفضت ما يمسي ب الكشافة وهونوع

من اجليش اخلاص تنمظه اللجنة (اهلة) .رأيت أحد رؤساء املآمت
والذي قال اكآلخرين بأن مجيع املشالك سبهبا أن احلكومة لينة

جدا وال تتخذ إجراء صارما  -هذا اللكام حصحي جدا )..( .اجمتعوا

يف مجسد اخلواجة ولكن مل يناقش شيئ سوى عبدالنارص و مرص
وقناة السويس .اكن هادائ جدا وأزجع الشيعة لزتامن االجمتاع مع
الوقت الذي لدهيم فيه قراءات يف املساجد (املامت) .

األربعاء  15أغلسطس/آب1956 ،م
بذلتجهداآخروأخريللحصولعىل موافقة  183الستخدامنا
طلب منع اجليوش اخلاصة بزبات نظامية .حادثة أمس عندما أوقف
خالد اثنني وأحرق مالبهسام  -اكن شيائ جيدا جدًا أيضًا.

اخلميس  16أغسطس/آب1956 ،م
بدأ اإلرضاب هبدوء مثايل ،حركة مرور صغرية عىل الطرق وال
حوادث إمنا تقرير واحد بأن جيش اللجان اخلاص اكن يتدرب.

كنت أكتب يف الليلة من عىل الرشفة دون أصوات املآمت اليت تعيش
ليلهتا الكبرية هذه ،ليلة التاسع من املحرم.

) عبدالكريم سلمان وعلي ميرزا ،إثتان من أبرز ضباط األمنفي البحرين آنذاك
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الجمعة  17أغسطس/آب1956 ،م
هادئ جدا يف لك ماكن ،مل مير عيل أهدأ من حمرم هذا
العام ،حىت أين مل أمسع أصوات املآمت يف الليل ألن عادة ما تكون

هناك أصوات اكألزير يف مجيع أحناء البالد ليال .رأيت موكبا
واحدا من "راس رمان واكنشديد االفتقاد إىل الطاقة.

األسحح  19أغسسطس/آب1956 ،م
جضة كبرية حول ترصف الشيخ خليفة مع اثنني من جيش
اللجان اخلاص ،أوقفهم وحرق بزاهتم النظامية .نفكريف إصدار

إعالن خبصوص اجليوش اخلاصة غدا أو يف اليوم التايل ،يقول
دعيج بأن هذا الترصف سيؤدي إىل إرضاب آخر ولكين وإىل حد
كبريأستبعد ذلك.

القال ثاء  21أغلسطس/آب1956 ،م
خرجت لرؤية مسوه ،واكن مرحا جدًا .بقيت بعض الوقت

وتتاقشت معه حول أخيه األصغر أمحد الذي سريسل إىل العيادة
بالقرب من جنيف ،أحضى يرشب بإفراط ومنذ مدة طويلة ومؤخرا

أصبح خيفف بشلك رسيع ،رأيت "هايد الذي سيذهب معه).( .
إشاعات عن مشالك من اهليئة عىل إثر إعالننا الذي مينع اجليوش
اخلاصة ،ولكنمسوهال يبدو قلقا بشأنه أبدا.

الربعاء  22أغلسطس/آب1956 ،م
كتبت الييئة رسالة إىل ت 11حول إعالننا ،إهنا رسالة ضعيفة
هتدد بتقدمي شكوى إىل مجعية الكشافة الدولية ،ولكن ال ارتباط

هلم بأي شلك فإهنم سوف ال حيظوا بأي تغيرييذكر.
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اجلمعة  24أغسطم/آب1956 ،م
جاءىن مسوه ،وقبله جاء "جالرز غولت ( )Charles Gaultمن

( )Agencyليخربىن بأن قوات أكرث قد
واكلة املعمتدية
أرسلت هنا وهل سيؤيد مسوه ذلك ،لقد أيد ولكن بغري رغبة منه،
قرر أيضا أن يوقف الصحيفة اجلديدة اليت امتألت طبعهتا األوىل
بقضايا جهومية.

األسحح  26أغلعمطس/آ ب1956 ،م
التقيت رايت حول شؤون الرشطة و,هاريس حول احمتالية
استخدام أحدى مبانينا السكنية للجيش الربيطاين الذي يتوافد هنا

بكرثة وذلك لغاية اتضاح أمر السويس  -وقمتا أمكن ذلك .رأيت ال
تاميز واكن فهيا مقالة عين ،ليس مؤذيا بتلك الدرجة ولكين

أمتىن لو أهنم مل يشريوا إىل الزواج من ابنة فاريس ثري  -فلرمبا

حصلوا عىل األقل عىل مصغررشيف ()baronet

حصحي .املزيد

من اإلشاعات عن إرضابات ومظاهرات من قبل الكشافة ولكين
أشكك كثريا يف حصة الروايات.

) الوكالة هي ممثلية محلية للمعتمدية في كل إمارة أو مشيخة خليجية،
والمعتمدية هي المكتب اإلقليميفي الخليج الذي يتبع حكومة الهند البريطانية التي
كانت تابعة لوزارة الهند في لندن .إن المستشار لم يكن -رسميا -تابعا إلحدى هذه
المؤسسات وإنما كان مستشارا ماليا فحسب إال إنه فرض قوة شخصيته وأصبح
مستشارا وآمرا وناهيا في جميع مفاصل الدولة وحتى القضاء .وبعد استقالل الهند في
1947م انتقلت مسئوليات الوكالة والمعتمدية إلى وزارة الخارجية البريطانية.

) التعبير القديم  baronetهو تصغير للقب الشرافة  .baronوهو رجل يحمل
لقب إرثى بريطانى للشرافة الخاص بالعامة ،والبارونيت يأتى في المرتبة دون
البارونات وفوق رتب آلفرسان.
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ا لقال ثاء  28أغلسطمى/آب1956 ،م
مازالت هناك بعض املصاعب مع الرشطة ،كتبت إىل الصحيفة

اجلديدة ألخربمه بأننا ألغينا الرخصة املطلوبة لملقاالت املعادية
لربيطانيا بقسوة يف الطبعة األوىل .صغت مسودة جوابية لرسالة اللجنة

حول قانون النظام العام .إماكنية إرسال املزيد من القوات الربيطانية
إىل هنا "جالرز  )Charles Gault)"d۶يطلب منا املساعدة بتوفري
بيوت هلم — ال توجد لدينا.

اجلمعة  31أغسطس/آب1956 ،م
يف الصباح جاء لك من يوسف وعبد الله مبارك وذهبنا إىل

جزيرة "بينه.

السبت  1سبتمرب/أيلول1956 ،م
جاءين مسوه متأخرًا بعض اليشء قادما من زيارة أخته اليت

انتقلت إىل بيت جديد باملحرق اشرتاه هلا .حتدثنا عن السياسة
املحلية ،هو أيضا يعتقد بإماكنية تراجع شعبية اهليئة .إنه ناقش

حول "غولت ( )Gaultو  BBوكثريا يف رضر األخري )( .جاء
منصور العريض وبىق لوقت طويل ،تلكم بشلك جيد جدا عين
خشصيا ،إنه أحد العرب األصيلني جدًا والذي مل يرتدد يوما بالتعبري
معا يدوريف ذهنه .مكا حتدث عن األسلوب الغريب الذى يترصف

به أفرادوزارة اخلارجية

وقآل بأهنم وظفواأناسا غريمناسبني

ومعلوا بشلك مكشوف ضد الشيخ سملان وهذا ما مل يسبق فعله

قبل ذلك.

) ( )FOوفهمت بأن المقصود منها وزاة الخارجية البريطانية( Foreign
.)011
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اأأسحح  2سبقمبر/ايلو ل1956 ،م
قضيت ساعتني يف اجلفري" مع  138و "تشارلزغولت  ،األخري
اكن قد خرج لرؤية مسوه8 .ا 13ملئ باألفاكر ،ومكا قال منصور
بأهنم ال يعرفون املاكن والناس لذا ينبيغ أن يدركوا بأهنم ال
ميكن هلم فعل أي يشء من دون توجيه منا .أالحظ موقفا تربيريا
انتباهابالغا
واحضا وخياليا هذه األيام ،لقدأبدت وزارة اخلارجية

لرسالة مسوه BB ،قال بأنه سيخرب اجلميع مبا فعلوه يف واكلة
املعمتدية  )Agency( 13كنا نعتقد بأنه اكنت هناك بعض األشياء
اجليدة يف اهليئة ولكن ليعتربوا أنفهسم قد خرسوا مجيع األسباب

اليت تدعونا العتبار هلم بسبب سلوكهم.

االثنين  3سبتمبر/أيلول1956 ،م
شجاربين الناس في "سترة لذا قمنا بتغريم كل المتضررين حيث
أن تضررهم هو الذي أثبت مشاركتهم في الشجار .أبدوا استغرابهم
ولكنهم دفعوا الثمن جميعا.

القال ثاء  4سبتمبر/ألول1956 ،م
جاء عيسى بعريضة من بعض الفرس من أجل تشكيل منظمة

كالهيئة والتي كنت قد حصلت على نسخة منها ،األكثر األحسن.
) ( )10وفهمت بأن المقصود منها وزارة الخارجية البريطانية( Foreign
.)Office
) الوكالة هي ممثلية محلية للمعتمدية في كل إمارة أو مشيخة خليجية،
والمعتمدية هي المكتب اإلقليمي في الخليج الذي يتبع حكومة الهند البريطانية التي
كانت تابعة لوزارة الهند في لندن .إن المستشار لم يكن  -رسميا -تابعا إلحدى هذه
المؤسسات وإنما كان مستشارا ماليا فحسب إال إنه فرض قوة شخصيته وأصبح
مستشارا وآمرا وناهيا في جميع مفاصل الدولة وحتى القضاء .وبعد استقالل الهند في
1947م انتقلت مسئوليات الوكالة والمعتمدية إلى وزارة الخارجية البريطانية.
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التقيت أناسا عديدين ،ومهنمشاب من أيدبليو يب ( )AWBوهو
حسن لوري الذي اكن يمتىن أن يرسل إىل الواليات املحتدة
األمريكية — فرفضت ذلك ،وهو يعتقد بأن رفيض هو غري معقول
جدا ).(.رجل فاريس وجد مقتوال عىل الشاطئ ،اكن مطعونا.

االربعاء  5سبقمرب/أيلول1956 ،م
منصور وأمحد خفرو يقومان ببعض املفاوضات مع عبد العزيز
ملعرفة ما تريده اهليئة فعال ،أخربمها بوضوح بأنه إذا ال حيصلون عىل

لك ما يطلبونه فإهنم سهيدفون إىل اإلطاحة باحلكومة  -إذن اآلن
نعرف ما الذي يريدونه:

اجلمعة  7سبتمربً/ا يلو ل1956 ،م
حصيفة جديدة صدرت ،إنه مرشوع بريطاين ،حصيفة يومية

باللغة العريية مت إخراجها بشلك جيد جدا.

السبت  8لسبتمرب/أيلول1956 ،م
جاء سموه ،إنه يريد إرسال شاب آخر إلى "لندن ،إلى "مركز"
معين بشارع "أكسفورد .وهو شاب غبي قبيح المنظر في الخامسة
عشرة من عمره وأحد أقرياء زوجته ،أخبرته بأنه غير مناسب على
اإلطالق ولكنه لم يبدو مهتما.

األحح  9سبقمبد/أيلول1956 ،م
رأيت أحد أفراد الكبييس حول خمطط بناية ،اشتروا بستانا
عىل طرف املدينة ،وقطعوا األجشار وقاموا ببيعها عىل هيئة أكرث
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من مئة قطعة الواحدة مهنا مبقاس  60*60قدم .القطع متقاربة جدا

وسوف تكون البيوت صغرية جدا  -عىل أية حال.

األربعاء  12سبتمرب/أيلول1956 ،م
أخربين سكرتريي سعيد الزيرة
اهليئة ليلة أمس  -الشيعة و سيد عيل

( )Said Juraعن اجمتاع
مل حيرضوا ،اكن هذا

مرتبامسبقا ،يف الهناية أقنع باحلضورفهامج سياسة اهليئة وقال

بأن الشيعة ليسوا ضد الربيطانيني وليسوا ضد املستشار وال يريدون

مسيث

واكنواغريراضني ،ولكهنم اكنوا-مكامه دامئا-

ضد آل خليفة .لك الشيعة دمعوه وكذلك عبدالعزيز بيمنا بىق
األعضاء اآلخرون يلهثون.
عرصاخرجت مع 'حسني منديل إىل "سرتة واكن يل حديث

مع بعض الشباب يف النادي حول املدرسة والنادي اجلديد الذي

يعزتمون بناءه .هناك الكثريمن البيوت احلجرية اجلديدة الضخمة
ويبدو املاكن مالمئا جدا .اكن عيل القيام بانعطافات طويلة حيث
اكنت بابكو تعبد الطريق هناك .أجد بأن الزيارات إىل القرى

فهيا من الفوائد والرثاء  ،إنين مل أمق مبثل هذا العمل كثريا من قبل.
لعلها تغري من الوضع.

اخلميس  13لسبقمرب/أيلول 1956 ،م
التقيت رجال يدىع جرافتون  ،مسمل إجنلزيي من رشق أفريقيا
اكن بعمل مبحل حالقة يف بوميب واكن قد منح التأشرية إلينا
بشلك خاطئ جدا ويريد اآلن البقاء ،إنه شاب بغيض ،مل أغري له

) رجل الدين الشيعي السيد علي كمال الدين ،من أبرز زعماء اليئة الوطنية.

) سكرتيرحكومة البحرين بعد رحيل بلكريف .
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شيائ وطلبت منه اما الذهاب واال سيمت إبعاده .إنه مدعوم من قبل

بعض املعادين للحكومة هنا.

السبت

 15سبتمرب/أيلول1956 ،م

جاء مسوه -باألحرى مر رسيعا -وعرب عن غضبه حول دعيج
وخليفة الذين قيل عهنام بأن لدهيما بالطبع رغبة يف التنازل ،فكيف

ميكن خلليفة أن يكون هكذا؟ ال أعمل .مسوه يسمتع إىل العديد
من الناس الذين ينقلون له احلاكيات وهناك العديد من الذين حيبون

خلق املشالك ،مع ذلك فإن يف مثل حالة دعيج أعتقد بأن هلا بعض
األسباب .إنه اكن مليائ بأفاكر مستحيلة جدا حول مكتب اهلجرة

واملحامك  -لكين مل أمتكن من اقناعه بالقبول و عىل "بيس
( )129202أن يتحول إىل قاض.

األسحح  16لسبقمرب/أيلول1956 ،م
جاء مارشال أيضًا وقال بأهنم أهنوا قانون العمل أخرياً والذي

أستغرق حوايل  18هشرا أكرثها بسبب احلجج اليت اكن جيلهبا
حممد جامس الشرياوي )..( ،اهليئة اجلديدة تتشلك من الفرس،
لكن موضوع البحرين ،يعارض بقوة من قبل اهليئة )٠٠( .فقرة من

آخرعدد من امليزان تفيد بأن بقايئ أورحييل ليست مبسألة ذات
أمهية ،أتساءل إىل أين سيؤدي هذا.

االئنني  17سسبتمرب/أيلول1956 ،م
املحمكة ،وصلت هناك متأخرا إىل حد ما ،اكنت قضية رجل
جعوزمت رضبه يف النعمي  ،يف الواقع ألنه مؤيد قوي للحكومة،

اكن الشيخ دعيج وعيل مع حتويل القضية إىل الرشع ( - )Shiraال
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لسبب حمدد سوى المتلص من املسؤولية ،عىل أية حال أودعنا
املعتدين األربعة الجسن ملدة هشر )..( .شباب املحرق يريدون اإلرضاب

 -ليس هلدف معني وشيعة البالد بقيادة السيد عيل

ضد هذا

اليشء .إن الشيعة ال يؤيدون املشاغبني املعادين للربيطانيني لكهنم

مكا اكنوا دامئا ،ضد آل خليفة ،اللك مرتاب حول متويالت
الريئة ويريدون معرفة من أين يأيت املال الذي منه يرصف من قبل

عبدالرمحن يف الرشق ومرص .من املعروف بأن شيخ قطر أعطاه

البعض من هذا املال.

السبت  22سبتمبر/أيلول1956 ،م
لمسومًا حتدث عين ثانية وقال بأنه ال جيب عيل أخذ أي شغل
آخر وأنه سيسمتر يف دفيع من خمصص ملكه ،أنا ال أهمت
بالفكرة فإهنا إتاكلية جدا ،فإذا اكنت وظيفة اكن األمر

خمتلفا )( .يف املساء اتصل مهرزيل ليخربين بأن ابن باكر

سيعود للبحرين غدا .لعل األمر يعد واحدة من تلك اإلشاعات ،لكن
جواز سفره انهتى يوم أمس لذا قد يكون األمر معقوال.

األحح  23لسبتمبد/أ يلو ل1956 ،م
خرجت لرؤية مسوه يف الصباح ،بقيت قرابة الساعة والنصف
هناك نتحدث عن قطر والشأن املحيل .اكنت لديه رسالتان من

عبدالعزيز المشالن إىل أحد الطالب يف القاهرة ،أحدامها اكنت

) رجل الدين الشيعي السيد على كمال الدين ،من ابرززعماء ا لهيثة الوطنية.
) عبدالرحمن الباكر ،أحد الزعماء المناضلين الثالثة للهيئة الوطنية والذين تم
نفيهم إلى جزيرة "سانت هيالنه بجنوب المحيط األطلسي ،هووعبدعلي العليوات
وعبدالعزيز الشمالن.
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مثرية جدا ،عىل ما يبدو بأن خشصا ما فتش جيب حامل الرسالة يف

املطار وذلك لعمله مبعرفة حامل الرسالة بعبدالرمحن واحلزب.

اخلميس  27لسبقمرب/أ يلو ل1956 ،م
عبدالرمحن الباكر

يعود ويستقبل من قبل احلشوديف املطار.

السبت  29سبتمرب/أيلول1956 ،م
مسوم والشيغ عبدالله جاءا وبقيالوقت طويل يناقشان وضع ابن
 ،أعتقد خشصيًا بأنه يتحمل أن يرحل وكذلك العديد من
باكر

اآلخرين ،وخباصة الشيخ عبدالله والشيخ حممد .مسوه وكعادته

يرتدد .هو ال حيب اختاذ موقفا متشددا إال إذا اكن مبقدوره
احلصول عىل خشص آخر لتحميله املسؤولية.

األسحح  30سبقمرب/أيلول1956 ،م
ذهبت لرؤية  ، 188ناقشت األوضاع .اخل  -إنه حذر جدًا اآلن

ألن ال "يتدخل فرسالة مسوه اليت أرسلها اكن هلا األثر اجليد،
أخربين بأنه مت إبالغ أندرسون أن ال عالقة له بأية تعامالت مع ابن

باكر ونفس األوامرلبقية املوظفينلكهم.

االثنيو  1أكتوبر1956 ،م
بعثت مبذكرة إىل "مهرزيل وكأهنا من مسوه -أقول فهيا

بأنه من غري ا لصحيح اإلبقاء عىل الرشطة دون حراك يف القلعة حيث

ال أحد يرامه يف حني ينبيغ أن يكون هلم تواجد يف الساحة .يوم
) عبدالرحمن الباكر ،أحد الزعماء المناضلين الثالثة للهيئة الوطنية وهذه عودته
من بعد أن تم نفيه إلى جزيرة سانتهيالنه بجنوب المحيط األطلسي ،هو وعبدعلي
العليوات وعبدالعزيز الشمالن.
) يقصد عبدالرحمن الباكر
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اجلمعة اكن هناك حادث غرق سيئ .قارب ميلء بالفرس من املحرق

اكنوا ذاهبني إىل "سرتة فانقلب هبم ،ويفرتض غرق  8أو  9من
الرجال والنساء واألطفال،

النوخذة اكن قد رفض أخذمه لعدم

مالمئة جحم قاربه مع كرثة عددمه ،لكهنم اكنوا قد استأجروه

منه وذهبوا لوحدمه .قبل حوايل  6سنوات اكن هناك حادث مماثل
هلذا.

اجلمعة  5أكتوبر/قشريو األول1956 ،م
موىس ذاهب إىل العراق ألخذ تعويذة من رجل دين يف كربالء
ليك يضمن عدم وفاة ابنه مكا حدث ل 3أو  4مرات من قبل ،يا

له من هدر لملال ،لكنه يعتقد بذلك حبزم ويقول أن خشصا آخرا

هنا فعلها وأصبح عنده  .7إنه ذهب إىل العراق للزيارة عدة مرات .إنه
ألمر غيب وميلء باخلرافات.

السبت  6أكقوبر/تشدين األول1956 ،م
تكلمت مع سموه حول نفسي وقال بأن من الجيد لو غادرت في
مايو/أيار أو يونيو/حزيران  -أخبرته بأني أنوي شراء منزل في لندن،
قال بأنه قد يكون مناسبا ألن يكون مكتبا وأضاف بأنه سيعطيني
بيتا ،وكم كلفة البيت الواحد؟ قال بأنه سيحاول معرفة ذلك.

القال فاء  9أكتوبر/قشرين األول1956 ،م
انشغال إلى حد كبير حول اجتماع المجلس الذي عقد بعد
الظهر ،بعض التجار طلبوا الحضور وقد حضروا ،وهو أمر جيد،

لكن بسبب غياب الشيخ خليفة وعدم تفاعل "جي بي تومسون كان
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اجمتاعا ضعيفا جدا .اكن عندي "مهرزيل لقسط كبري من
الصباح ،إنه غيب جدا عىل حنو معني ويعتقد بأنه "يعرف العرب  ،قد

يعرفهم ولكنه ال يعرف البحرينيني.

الربعاء  10أ كنو برا تشر ين الو ل1956 ،م
الشيخ دعيج الذي ناقشته عن رسالة من "نيون حيث أن أخاه
أمحد منشغل بعالجه من اإلدمان عىل الكحول ،وهو صعب املراس
حيث أنه يريد اإلفالت .أخربين بأن تقريبا لك البحارنة اآلن ضد

رحييل عن البحرين.

السبت  13أكقوبر/تشريو االول1956 ،م
مسوه والشيخ عبد الله  -األول يف مزاج يسء جدًا ومىل

يالشاكوى ضد الرشطة واملحامك ،إنه ال يدرك بأنه و بعد تقدمي
القواعد والقوانني بشأن أمور اكلتوقيفات و األدلة ليس مبقدورنا
االسمترار اآلن مكا كنا يف املايض وهذا يؤسفين .تلكمت حول

وضع "نزار" ( )Nisarو "التمي" ( )Latimيف املحمكة ،وافق عىل
األول لكنه قال بأنه سوف لن يكون لديه أي خشص حميل
حكامك ماعدا عالقاته الخشصية اجلاهلة .أخربئه بأين أنصح
باملرصيني لكنه قال بأنه ال يريدمه مهام لكف األمر  -وأنه إذا

اكن هناك مثة خشص فإنه سيكون رجال إجنلزييا.

الربعاء  17أكتوبر/قشرين الول1956 ،م
ميالد النيب حممد .اكن هناك احتفال يف املساء مبجسد

العويض لكن من لك احلسابات اكن ممال جدا واكنت أغلب
اخلطابات دينية  -مكا يليق.
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الخميس  18أكتوبر/تشريو األول1956 ،م
مسوه طلبين يف الصباح ملناقشة رسالة من

السهنوري

( )Sanouriو دار لكام بينه وبني ءبد١لله " ٨خفروومنصورا لذي

اكن يفرتض أن يلتيق ب املقمي

السيايس .أن خيرج من اللجنة

احلالية ويعمل وفق ترتيب جديد ،عند ذلك حفسب سيكون تقدم يف

التعلمي  Edوالصحة ،األعضاء املنتخبون مه عدميو الفائدة متاما
وغريمناسبني .تلكم  88عن تجشيع األعضاء للعودة لكهنم ضد

الفكرة ،وكذلك مسوه.

السبت  20أكقوبر/قشرين الول1956 ،م
جاء تاجر آخر شاكيا عن رسالة جمهولة  -إهنم خائفني من
اجمتاع جملس كنيسة املنامة.

السبت  20أكتوبد/تشريو الول1956 ،م
تحدث سموه عن الزبارة لوقت طويل ،إنه يريد للحكومة
البريطانية أن تقوم بتعيين لجنة لتقرر بشأن المسألة  -أعتقد بأن األمر
غيرمحتمل.

االثنين  22أكتوبد/قشريو الول1956 ،م
قضية عن بعض العرب الذين تشاجروامع دورية القوات امللكية

اجلوية ( )RAFوأخذوا إحدى بنادقها لكهنم أعادوها إىل مركز
الرشطة بعدساعتني ،أيضًاجشاربني الناس يف "سرتة واكن هذا
فعال جشارا سياسيا.

) القانوني الكبيرعبدالرزاق السنهوري.
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السبت  27أكتوبد/قشريو الو ل1956 ،م
ناقشت إرضاب يوم غد ،اكن لدى مسوه برقية طويلة من الناس

يف القاهرة والبعض من مشال أفريقيا ،يطلبون منه اللعب .ال أحد
يرغب ولكن أعتقد بأن الناس سيفعلون ذلك .أصدر ترصحيا غبيا

بأن ال إجراء سيتخذ ضد الغائبني عن العمل ولكن ستمت املعاقبة
عىل أي ختويف.

حح  28أكقوبد/تشريو الول1956 ،م
خبصوص شؤون الصندوق  ،بالطبع حاول
رأيت ابن باكر
مناقشة األمور األخرى ،و سهنوري " -الذي يقول بأنه لن يأت-

يقرتح بأن تطلب احلكومة اهليئة ثانية  -مل أعطه أي يشء ليقوله.

جاء دعيج ،ويريد تنظمي مطالبة يل للبقاء هنا ،لكيت ال أعتقد بأين
أشعر بالرغبة يف ذلك اآلن ،حىت لو اكن ذلك ردًا ملطلب شعيب.

األدبعاء  31أكتوبر/تشريق الو ل1956 ،م
مسوه مل ميكث عندي لوقت طويل وهو الذي اكن قدم
لالجمتاع يب ،جشار حول تعيني المنر يف املحمكة ،قال بأنه
اشرتط بدء معله بعد تطبيق القانون ،ويف احلقيقة فهو مل يذكر
ذلك بنفسه أبدا)٠٠( .

مسعت من هيئة اإلذاعة الربيطانية بأن بريطانيا وفرنسا بدآ برىم
القنابل عىل املطارات املرصية  -أخبارجادة سيرتدد صداها.

) عبدالرحمن الباكر ،أحل الزعماء المناضلين الثالثة للهيئة الوطنية والذين تم

نفيهم إلىجزيرة سانتهيالنه بجنوب المحيط ألطلسي ،هو وعبدعلي العليوات
وعبدا لعزيز الشمالن.

 )146القانوني الكبيرعبدالرزاق السنهوري»

اخلميس  1نوفمرب/قشريو التاني1956 ،م
رأيت ابن باكر

( )Bin Bakerيف املساءومطأنين بأن

الوضع سيكون هادائ وحمافظا عىل النظام واتفقنا يف الطريق .يف
املساء مشلكة يف املحرق ،غلق الطرق ورشق السيارات واهلجوم عىل

شقق احلكومة يف هناية شارع البحر .مت إخالء اإلجنلزي الذين
يعيشون يف منطقة السوق إىل عوايل واكن عندنا السيدة "برمرز
وابنهتا هنا )..( .خمي اهلدوء عىل املنامة ولكن املحرق يف أوضاع
سيئة ،الناس يغلقون الطريق البحري ويحسبون املجاري املائية ويف
الهناية اكن ال بد أن أوافق عىل حسب الرشطة إىل هناية الطرف
Comer ٧٧10ع ،)9خدمة عبارات
اجلنويب "ركن سلوين"

جوية بني املحرق واملهبط اجلوي اجلديد.

اجلمعة  2نوفمرب/تشريو القاني 1956 ،م
اكن أول الصباح هادائ جدا حىت بدأت املسرية وهذا مناقض
لكيًا للرتتيبات اليت اتفقنا علهيا .عربوا املنزلومه يصيحون بامسي
وبقوا فرتة هيتفون مقابل واكلة املعمتدية

( ،)Agencyمث

تراجعوا ولكن يف طريقهم أقدموا عىل حتطمي الكثري من النوافذ،
وأرضموا النريان يف املبىن األفرييق والرشيق وحاولوا حرق حمطتني

للبرتول ،حلسن احلظ اهنم مل يشعلوا الصهارجي بالنار .يف الصباح
) عبدالرحمن الباكر
 )148تأتي هذه التسمية عقب قيام مجموعة من شباب المحرق برشق وزير الخارجية
البريطاني "سيلوين لويد بالحجارةفي ذلك الركن.

) الوكالة هي ممثلية محلية للمعتمدية في كل إمارة أو مشيخة خليجية،
والمعتمدية هي المكتب اإلقليمي في الخليج الذي يتبع حكومة الهند البريطانية التي
كانت تابعة لوزارة الهند في لندن .إن المستشار لم يكن -رسميا -تابعا إلحدى هذه
المؤسسات وإنما كان مستشارا ماليا فحسب إال إنه فرض قوة شخصيته وأصبح

مستشارا وآمرا وناهيا في جميع مفاصل الدولة وحتى القضاء .وبعد استقالل الهند في

 1947م انتقلت مسئوليات الوكالة والمعتمدية إلى وزارة الخارجية البريطانية.

اعتقلت الرشطة بعض الرجال إلعاقة معل الرشطة بيهنم عضو يف
اهليئة ولسبب ذلك تقرر أن يسمتر اإلرضاب غدًا ،وتصاعد الغضب

الشعيب مرة أخرى ضدي أنا حيث يبدو أن الشيخ اكن قد أخرب

عددا كبريا من الناس الذين اتصلوا به بأن اطالق رساحه أو جسنه
امنا مها أمران بيد الرشطة واملستشار .اكن يوما متعبا للغاية ،كنا

نرى الشققيف املحرق ال تزال حتترق يف الليل.
() .أشعريف أغلب األحيان بأنين أكره بشدة لك فرد عريب

يف البحرين .بعد العشاء قررت اخلروج لرؤية الشيخ .خرجت يف سيارة
جيب مع  6رجال مسلحني ،يف الساعة  10وجدت األبواب موصدة

ومع ذلك طرقنا الباب لريع الساعة دون أن نمسع جوابا .عدت إىل

البيت لملزيد من االتصاالت اهلاتفية ،الوضع سيئ يف منطقة
"( "80٨0اخلطوط اجلوية الربيطانية عربالبحار).

السبت  3نوفمرب/قشر يو القاني1956 ،م
اضطرابات يف أجزاء خمتلفة من املدينة ،الناس تريم بزجاجات

من البرتول -بعد أن تشعلها -بداخل العديد من البيوت الفارغة

وبعضها سبب حرائق صغرية ،حتدثت طويال مع "بيس ( )Peaceمث

"مهرزيل حول عضو ا هليئة الذي القينا القبض هيلع .تقرر أن يترصف
معه القضاة الثالثة .بعد ذلك يف الصباح بدأت املشالك وجتمعت

حشود و برسعة فائقة أشعلت النار يف زالقة السفن باملحرق ومراكب
أوبواخرمبحاذاة رصيف املحرق ،ومطبعة اخلليج ،اليت أحرقت

بالاكمل وبعد ذلك هامجت احلشود الكنيسة الاكثوليكية،

حاولوا إرضام النار فهيا ،حمطوا لك يشء يف الكنيسة واملدرسة

وأخذوا يرمون القنابل احلارقة املحلية الصنع بداخل البيوت الفارغة.

رصفت اليوم بأمكله عىل اهلاتف ماعدا بعد الظهر عندما خرجت
لرؤية مسوه يف الرفاع و وجدته -خبالف العادة -هادائ جدًا ،إنه
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يفرط يف االهمتام باملسائل البسيطة بيمنا ال هيمت للتضايا اليت يه
يف غاية األمهية.

األحح  4نوفمرب/تشريو القاني1956 ،م
ناقشت أيضًا مع "هايزن" فكرة إصدار قانون ،حبذف بعض

األجزاء .بيمنا خابر مهرزيل بعجالة ليخربنا باندالع اضطرابات
أخرى؛ لذا ألغينا اسرتاحة العرص من حظر التجول ورفعناه لساعتني
يف الصباح والعرص .مت إطالق النار عىل عدة أخشاص من قبل
الرشطة بأعرية صغرية نستخدمها يف الشوارع و ال ترضمه بيشء .بعد
الظهر خرجت بالسيارة ،اكن منظر املباين املحارصة من اخلارج

مأساويا ،ودائرة األشغال العامة ( ،)10٧10واملطبعة واألفريقية
والرشقية اخل لكها حمروقة ونوافذها مسودة .يقوم اجليش اآلن

بدوريات باستخدام الشاحنات وسيارات اجليب ،حركة الناس

واملرور مبعدة عن الطرق خالل حظر التجوال.

أالثنني  5نوفمرب/قشريو القا فمي 1956م
إعتقال الهيئة
( .)٠لكام مطول مع "مهرزيل عرصا حول "معلية بيبيس

كوال  .األوضاعيف املحرق ليست جيدة جدا.
خرجت للقاء مسوه مساء وأخربته عن مقرتح اعتقال اهليئة
( )201101001199ليال ،فأعىطاكمل املوافقة.

هاتفت جميس يف ساعة متأخرة من الليل إلخباره ،فاكن

غاضبا جدا وغريقابل.

كنت يقظا طوال الليل عىل السطح أسمتع ملجريات السياسية،
اكن املركز مقابل املنزل واكنت هناك حركة ومرور لسيارات
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اجليب اخل وكأنه "ميدان بياكديليل .متت إهلمجات بشلك جيد،
ثالثة من زمعاء اهليئة هومجوا ،الذين اعتقلوا مه :عبدالرمحن
 ،وآخر من احلد الذي سيعتقل الحقا.
الباكر ،والمشالن ،و

ليس الكثري من األوراق .أبقينا عىل حظر التجول طوال الهنار سوى

اسرتاحة واحدة ليشرتي الناس الطعام .نقلنا الجسناء من املحرق

إىل "جده بواسطة زورق.

القوات البريطانية تقوم بالدورية والحراسة وهي على استعداد
للمساعدة عند الطوارئ.
القال ثاء  6نوفمبد/تشرين التاني1956 ،م
اعتقال عضو اهليئة اآلخريف احلد ،وهو الذي يسبب الكثريمن

املتاعب لرجال احلكومة هناك .نرشت مادة طويلة يف هيئة اإلذاعة
الربيطانية لتوضيح سبب اعتقالنا للزمعاء ،واكنت مكتوبة بشلك

جيد جدا . .يف الصباح ناقشت مع "بيس ( )Peaceالذي اكن
متعاوناجدا .بلغنابأن الناس "مذهلون متاما ويف الوقت ذاته فإن

األخبار من مرص تبدو أفضل وليلة أمس مت سؤايل من قبل 8ا 8ما

إذاأردت إلغاءقرارناباعتقال الزمعاء ،قلت ال وبتأكيدبالغ.

األربعاء  7نوفمبر/تشريو القاني1956 ،م
إىل الرفاع يف الصباح ،وجدت عددا من الشيوخ هناك بيهنم

الشيخ حممد .ناقشنا وضع النفط .القيت صعوبة يف إفهام مسوه
مشلكة ال  5000عاطل عن العمل اخلطرية.

) عبدالرحمن الباكر وعبدالعزيز الشمالن ،إثنان من الزعماه المناضلين الثالثة
للهيئة الوطنية والذين تم نفيهم إلى جزيرة "سانت هيالنه بجنوب المحيط األطلسي،
والثالثهوعبدعلي لعليوات.
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الخميس  8نوفمبى/تشرين القاني1956 ،م
حاولنا فتح الداككني يف السوق  -فتحت بعضها والبعض

اآلخر فتح ولكنه رسعان ما أغلق إثر إشاعات عن وجود مشالك.
وقوف صيب يف شارع السوق الرئييس ومناداته "أغلقوا يكيف ألن

يغلق السوق بأمكله.

اتصلت مبختلف الناس أدعومه لفتح

الداككني ،أكرثمه تعذروا بأهنم "قلقون  ،أمحد خفرو قال بأنه
قىض يومه يف بيته .إن هؤالء التجار مه خراف بل خراف خائفة

وهكذا يه احلال معهم دامئًا  ،لك مهنم يفكر مباله .بعد الظهر
إىل الرفاع .مسوه ذيك جدا ،بىق لقرابة الساعة وناقش معا نصنعه
بجسنائنا وحنن قررنا بأئه مهام قررنا جيب أن يكون بأمر منه

حفسب ،ال حمامك أو قوانني ملعاجلة املشالك .جاء يوسف يف

املساء وبعده مهرزيل الذي بدا هيلع التعب الشديد وكرب السن
ويستحق الشفقة ،ينفعل كثريا حول أي يشء وأغلهبا تلك األشياء
اليت ليست مهمة .مسع يوسف بأن ما تمسى باهليئة اجلديدة ستوجه

نداء للناس ليعودوا إىل العمل يوم السبت ألهنم يعرفون بأن الناس
سيعودون عىل أية حال ،أذعنا عربالراديو بأن اإلرضاب قد انهتى وأن

عىل الناس العودة إىل العمل -إذا عادوا فإن ذلك يشء حسن .رفعنا

حظر التجول طوال الهنار و لن يكون يوم غدر .بيع الرزيف القرى.

السبت  10نوفمبر/تشرين القاني1956 ،م
رصفت معظم اليوم أناقش أساليب للعودة إىل الوضع الطبييع،

بعض الداككني فتحت وبعض الناس عادوا إىل العمل .قضيت بعض
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الوقت يف املعمتدية

( )Residencyأناقش خططا ،ولكن ما مل

تعود األوضاع إىل طبيعهتا ليس هناك الكثريمما ميكننا معله.

األسحح  11نوفمرب/تشرين القاني1956 ،م
صباحا ذهبت إىل الرفاع .اكنت تقريبًا لك الداككني

مفتوحة ولكن عندما ذهبت هناك وجدهتا مجيعها مغلقة ،اكن
هناك نوع الرعب قد خمي عىل السوق .اكن الكثري من الرجال

قادمون من املحرق ويف حلظة اتفاق بيهنم بدءوا باهلتاف :أغلق،

أغلق وبالطبع فالناس أغلقوا فعال حماهلم ،يف نفس الوقت تقدم
حشد من الناس حنو مكتب معلومات احلكومة الربيطانية ،حيث
(أندرسن) األفىع األصلع  -حصافة حملية .أحد احلراس املوجودين

عىل أهبة االستعداد أطلق طلقتني يف الواء فتفرق احلشد ،لكن

صوت الطلقات سبب حالة من الذعر .عندما عدت اكن السوق مغلقا
والكثريمن القوات الربيطانية يف باب البحرين واحلماس العام يف
لك ماكن .مت تعيني أعضاء جلنة فرعية للجنة التجارة ،بعد

اجمتاعها طلبت جلنة التجارة لقاء مسوه؛ لذا رتبت هلذا اللقاء

وسيكون بعد الظهر وعرضت عىل مسوه بأن يستقبل العائلة .ذهبت
الساعة  3:30و وجدت حوايل  60خشصا يف املجلس ،الكثريمن
العائلة و البدو .وصل التجار  ، -72-مسوه أستقبلهم باألحرى بفتور،

قدموا رسالة فأخربمه مسوه -عىل حنو كئيب جدا ،بأنه ليس من
) المعتمدية هي المكتب اإلقليمي في الخليج الذي يتبع حكومة الهند البريطانية
التي كانت تابعة لوزارة الهند في لندن .إن المستشار لم يكن -رسميا -تابعا إلحدى
هذه المؤسسات وإنما كان مستشارا ماليا فحسب إال إنه فرض قوة شخصيته وأصبح
مستشارا وآمرا وناهيا في جميع مفاصل الدولة وحتى القضاء .وبعد استقالل الهند في
 1947م انتقلت مسئوليات المعتمدية ووكاالتها في إمارات و مشيخات الخليج إلى
وزارة الخارجية البريطانية.
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شغلهم التدخل يف السياسة ويف أي حال من األحوال ال ميكهنم طلب
العفو إال بعد صدور احلمك .النتيجة  -سوف لن ينفتحوا هيلع.

الفين  12نوفمرب/قشريق القاني 1956 ،م
فتحت فقط بضعة داككني هذا اليوم وفصلنا املحرق عن

املنامة متاما مما مكننا من القيام باعتقال عدد أكربمن املشاغبني

الذين اكنوا يأتون .قدت السيارة يف حوايل املنطقة وكذلك عبورا
إىل املحرق يف الصباح ،مث ذهبت لرؤية مسوه الذي اكن لوحده،

وناقشت معه إبعاد الجسناء من اهليئة ،إنه ينوي إبعادمه إىل عدن،
يف املايض كنا نقوم مبثل هذه األمور ولكنه يستصعب اآلن ،يبدو

بأنه يتصور بأن بإماكنه إبعادمه بعد ساعات من اإلشعار .عندما
عدت ذهبت لرؤية "تشارلز غولت" ( )Charles Gaultوناقشنا
األمر ،إهنا مشلكة صعبة .مث يوم هادئ بعد لك تلك اإلثارة .إنين

قلق بشأن العصيان يف مجيع أحناء الرشق األوسط من حدث واحد
يف مرص ،قال العرب املعتقلون بأن اإلجنلزي سوف لن حيبوا ثانية ،إنه

خرب مسعة بريطانيا لكيًا  ،حمليًا اكن هناك حتول كبرييف الرأي
العام إذ مل يعد ضدي ولكن بشدة ضد بوروز الذي الزال االعتقاد

سائدا بأنه اكن مسوئال عن لك املشالك يف البحرين وذلك بسبب
أمنيته للتخلص مين ألنه يغار مين وجهة نظر مثرية .استياه عام من
أسلوب تعايط مسوه يف االجمتاع يوم أمس لكن حىت هذا االمر الىق
بالمئته عىل  138الذي قيل بأنه أمىل باإلجابة عىل التجار )٠( .مقت
بعدد من التوقيفات ليلة أمس وهذا الصباح.
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القالثاء  13نوفهربا نشوين القاني 1956 ،م
من أجل التغيري مل أخرج إىل الرفاع .اكن السوق مفتوحا جزئيًا

ولكن أيًا من الداككني أو املاكتب الكبرية ال تعمل ،يا لشدة

الغباء .عدد أكربمن الناس يعودون إىل العمل يف املصفاة ،املحرق ما
زالت مغلقة والناس متر عرب النقاط ويمت تفتيهشا بدقة .حاولت جعل
الناس يفتحون داككيهنم وأن أحرك احلافالت بني املحرق و

بابكو" لكهنم مل يعملوا ذلك )..( .قرأت يف األوراق اليت ضبطت
حبيازة المشالن و الباكر"

.

األربعاء  14نوفمرب/تشريق الثاني1956 ،م
صباح ميلء باملشاغل ،التقيت أناسا عديدين ومهنم حممد بن
جامس الشرياوي فنصحته -من أجل حصته -باخلروج من البحرين
رسيعا ومن مثله ميكنه ذلك ،مسعت الحقًا بأنه غادر يف املساء
منطلقا من السعودية .اكن شديد اخلوف .اكن هو مفيدا أحيانا و
لرميا اكن ليكون مفيدا يف املستقبل فال أريده أن يعتقل ألن

اعتقاله اكن أمرا واقعا بوضوح -مكا نعربهكذا .بعض املشالك
يف احلد يوم أمس ومت حرق داكنني وأتوقع بأنه مت فتحها .إمجاال

فالناس خائفون اآلن ألننا باسمترار نقوم باعتقال لك من ارتبط
باحلركة مبارشة )( .اكن  Mموجودا هناك يف الصباح يف
اجمتاع حول مجع املال للناس الذين مت حرق أو رسقة حاجاهتم أثتاء

االضطرابات ،بعض الناس ال يؤيدون ذلك" .ماج غولت ( Madge
 )Gaultاشتط غضبًا حول قول "بوروز" بأن " 11طعن "تشارلز"

) عبدالعزيز الشمالن وعبدالرحمن الباكر هما إثنان من الزعماء المناضلين
الثالثة للهيئة الوطنية والذين تم نفيهم إلى جزيرة سانت هيالنه بجنوب المحيط
األطلسي ،والثالث هوعبدعلي العليوات.

( Gaultع1مله )00يف الظهر وبأنه يستفيد أقىص ما ميكنه من
الناس وبعد أن يستعملهم يصنع لك ما هو قذر هبم.

اخلميس  15نوفمرب/تشر ين القامني1956 ،م
ذهب "تشارلز غولت" ( )Charle Gaultللقاء مسوه ،أخربه بأن

احلكومة الربيطانية مل تصادق عىل المتيزي لبيع النفط من مصفاة
البحرين حيث إنه قد يكون قرارا سعوديا بأن تمسح بتدفق النفط

ثانية ،إذا ما وافق مسوه فأئه يستحق النتاجئ ( )drحيث أن ذلك

سيؤئر عىل دخلنا بشلك جاد ويتسبب يف خمتلف مشالك العمل.
( )..يعود السوق إىلوضعه الطبييع يف الهناية ،لك الداككني
تفتح وأكرثمن نصف معال بابكو يعودون لوظائفهم .الحوادث

ولكن عدد من التوقيفات ليلة أمس.

اجلمعة  16نوفمرب/قشر يو ا لقاني1956 ،م
سقت على طول طريق البديع خالل القرية العاصية جدحفص،
حيث بدا الكل هادئا رغم أن أثناء االضطرابات كانت ترشق
السيارات بالحصي من قبل عصابات متسلحة بمسامير تغرزها في
أجسام الشرطة ،أرسلنا سيارة لألمام وجعلنا الشرطة تتبعها وبهذه
اعتقلت نصف دزينة من األشخاص قبل أيام قليلة .بضعة توقيفات أكثر
ليلة أمس من بينهم إبراهيم المؤيد ،محررالجريدة الجديدة التي
أوقفناها بعد أن خرجت مرة واحدة.

السبت  17نوفمرب/تشريو القاني1956 ،م
اتصل الشيخ عبد الله ،وهو غضبان بشدة على ما تقوم به الهيئة
منأعمال.
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األحح  18نوفمبر/تشرين القانمي1956 ،م
اللك هادئ وطبييع ،أردت الذهاب لرؤية مسوه ولكنه قال
بأنه مشغول بالاكمل -مع الشيخ فهد ألن سامل الذي يسكن معه
يف الرفاع وعىل ما يبدو ملدة أسبوع ،ال حيب الفكرة كثريا ،قد

يعيط مسوه بعض األفاكر اخلاطئة حول الشؤون العربية ،إنين دامئا
أجد بعد مثل هذه الزيارات بأن مسوه يرمس خططا جديدة ليست.

الجمعة  19نوفمبر/قشرين القاني1956 ،م
خط هاتف عوايل ينقطع مرة أخرى ،هذه يه املرة الثالثة تقريبا.

( ).ثانية ،بضعة داككني مت فتحها فقط بالرمغ من تواجد الكثري
من الرشطة يف السوق وال أحد عاد إىل

بابكو"  .العديد من

اإلشاعات القوية حول إرضاباتيف قطر والكويت تضامنا مع جسناء
البحرين السياسيني نمظهتا دمشق .إشاعات عن اجمتاعات هنا

فأذعت أمرا مبنعها )..( .مسوه ال يوافق عىل تغرمي أحصاب
الداككني الذين سوف لن يفتحوا حماهلم يوم غد أو بتلكيف

الشيخ بلقاء حممد جامس الشرياوي ليجشع العامل للعودة إىل العمل.
()٠التوتريسودلكماكن.جاءين  ، 2املعتدلون متضجرون جدًا
من السياسة الربيطانية ومه يرون بأن عىل اجلنود الربيطانيني أن
حيمكوا البحرين ويعتقدون بأن السيطرة الربيطانية سوف تكون

أحمكمنذي قبل

الربعاء 21نوفمبر/تشديو القاني1956 ،م
مسوه اكن لطيفا جدًا ،الشيخ عبد الله اكن هناك طوال
الوقت ،أريته بعض األوراق اليت حصلنا علهيا من اليئة واآلخرين،
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اكن مهمتا للغاية  -طبيعيا ،وخصوصا يف خشص من بيت
العليوات

حول قتله هووالناس اآلخرين(-

اخلميس  22نوفمرب/قشرين القاني1956 ،م
بعد الظهر اكنت هناك قضية مأساوية يف القلعة ،معلية إطالق

مشاهبة تقريبا لتك اليت حدثت يف 1926م ،رشيط بلويش -يف 26
من العمر -أيضا اكن بلوشيا -أطلق النار وقتل "علوان آفندي
وهو ضابط عرايق خدم قرابة  20سنة من اخلدمة و مباحث أمن
"محد وهو حبريين عريب كنت قد رقيته لترصفه الجشاع أثتاء

اهلجوم عىل القلعة قبل عامني .رجل آخر جرح بشلك خطري .اكن

للرجل بعض اللكام مما يبدو بأنه ترك أثرا يف القلب )..( .نزعنا

السالح عن لك الرشطة خوفا من المترد )( .مسوه أرص عىل
ترسحي أعضاء لك اللجان وطرح فكرة تعيني أناس جدد مباكهنم

وأن ال تكون هناك أية انتخابات بلدية  -إنه خطأ فادح ،يقول بأن

غولت ( )Gaultقد وافق لكنيف احلقيقة العكس هو الصحيح.

1جلمعة  23نوفمبو/قشىيو القاني1956 ،م
"مهرزيل" ( )Hamersleyو "غرين" ( )Greenجاءا يف الصباح
ملناقشة قضية القتل ،مكا يبدو بأن ليس هناك أي مترد ،وال حيمتل
أن يكون ،حنن قررنا عدم التخلص من لك املتبقني من البلوش يف

القوات.

) عائلة العليوات منها المناضل عبد علي العليوات الذي تم نفيه هو ورفاقه الثالثة
قادة الهيئة الوطنية عبدالرحمن الباكروعبدالعزيزالشمالن إلى جزيرة "سانت
هيالنه بجنوب األطلسى.
) ضابط شرطة عراقي و أحد أركان ضبط األمن في البحرين أنذاك
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املمبت  24نوفمرب/تشريو ا لقاني1956 ،م
ذهبت إىل اجلفري" لملناقشة مع  188وجالرز غولت
املتعلق بإبعاد
( )Charles Gaultحول رد وزارة اخلارجية

جسنائنا ،وزارة اخلارجية ال تبدو مساعدة ،معتربا موقف مسوه
املساعد حول النفط أنا أعتقد حقا بأهنم قد يفعلون له ذلك .إذا قال
بأنه ال يمسح للناقالت الربيطانية حبمل النفط من هنا فستمسح
السعودية بتدفق النفط ثانية ويعيد دخلنا )..( .األنباء يف الصحف

جتلب يل الكآبة ،بالرمغ من إمياين الراخس باحلكومة ولكن
يبدو يل فعال بأهنم أدخلونا يف مثل هذا املأزق الذي سوف لن خنرج

منه ألعوام.

األحح  25نوفمرب/تشر ين القاني1956 ،م
ليلة أمس أرضم خشص ما النار يف اجلانب الغريي من احلديقة،
بالقرب من سقيفة البقرة ،أطفأت النار من قبل الرشطة اليت حبثت

فوجدت رجال يف سيارة مع علبة بزنين ،أفلت الرجل ولكهنم
متكنوا من أخذ رمق سيارته ومت اعتقال الخشص فميا بعد أثناء
خروجه قاصدا السعودية .أنا ال أعتقد بأئه اكن خشصا سياسيا
ولكن حيمتل بأنه اكن يعمل بأجر .اكن هو أحد الشبان الرشيرين

الذين يتتبعون الناس و جيوبون السوق واتضح بأنه سائق سيارة أجرة
الحقا لكنه مت أخذ رخصة األجرة منه .طوال الصباح يف املحمكة
عىل قضية القتل ،اكن املهتم مبهتجا جدا جدا مع ابتسامة عريضة

ألصدقائه  -إهنا قضية واحضة متاما فقد اهتم بإطالق النار عىل
محد دون اي استفزاز منه .رأيت "مكنز وأعطيته حتذيرا بعدم

مناقشته الرتتيبات اجلديدة للحكومة دون إبالغ مسوه أوال .جاء

) وجدنا في اليوميات ( )10ففهمنا بأن المقصود منها وزارة الخارجية البريطانية
).(Foreign Office
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يوسف يف املساء ،ورأي مسوه يف الصباح ،مسوه غاضب جدا عىل
"مكنز والشاكوي بشأن اإلجنلزيي ،قال بأهنم اكنوا يطبقون

هيلع فشعر وكأنه طري بدون أي ريش .يوسف قلق جدا بشأن ما
يف جيب
سيحدث بعد رحيىل ،مسوه ال يثق بأحد" ،مسيث"
املعمتدية" ،)Residency( 15عالقاته يه فقط للحصول عىل
مصاحل لنفسه وبقية العرب مه معوما هناك ملصاحلمه .ليت مسوه

يدرك بأن هذه األيام ال يستطيع اإلجنلزي إزالته من العرش مكا فعلوا
للشيخ عيىس .ال أعتقد بأن مسعة اإلجنلزي الطيبة هنا يف البحرين

ستعود ثانية .إن يوسف وحمبو الشيخ اآلخرون يشعرون بفرط األىس

له ،مكا قال بنفسه بأهنم يريدون التخلص منه لعملهم بأنه هو
الخشص الصادق الوحيد الذي يدمعه ،واآلن فإن العديد من الفئة

املعادية للحكومة تأسف لرحييل قائلني بأنه من دون نفوذي سوف
تكون األوضاع أسوأ وسيبتلع اإلجنلزي البحرين.

االفنيو  26نوفمبد/تشريق القانمي1956 ،م
من الساعة الرابعة لغاية حوايل الساعة السادسة أهنينا قضية
القتل ،مل يكن هناك أي شك حول النتيجة .املهتمون مل يبدوا أية
عواطف إطالقا .لقد ألىق خطابا مطوال جدا رصح فيه عن العديد

من احلقائق اليت مل تكن قد ذكرت مضن األدلة.

_) سكرتيرحكومة البحرين بعد خروج "بلكريف .
) المعتمدية هي المكتب اإلقليمي في الخليج الذي يتبع حكومة الند البريطانية

التي كانت تابعة لوزارة الهند في لندن .إن المستشار لم يكن -رسميا -تابعا إلحدى
هذه المؤسسات وإنما كان مستشارا ماليا فحسب اال إنه فرض قوة شخصيته وأصبح
مستشارا وآمرا وناهيا في جميع مفاصل الدولة وحتى القضاء .وبعد استقالل الهند في
 1947م انتقلت مسئوليات المعتمدية ووكاالتها في إمارات و مشيخات الخليج إلى
وزارة الخارجية البريطانية.
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الثالثاء  27فوفمبد/قشديه الثاني1956 ،م
ناقشنا "مكنز  -مسوه مزنجع جدا بشأن نشاطه وال يرىض بأنه
يتلكم مع الناس حول مسوه أوالً ،ناقشت عن الجسناء وماذا نصنع
هبم ،فقد حتولت إىل مشلكة  -اليوم أرضيوا عن الطعام ،أعين
 ،إنه حذر مسوه
هؤالء الذين مه يف الرميثة .حتدثت عن "مسيث
وكنت أعمل بعدم قدرته عىل الوقوف بوجه احلكومة البحرينية
حيمنا تقتيض الرضورة مصلحة البحرين .ناقشت البيان يف جملس

العموم  -إن أكرث ما أراح مسوه يه اجلملة االفتتاحية اليت ورد فهيا
بأن احلكومة الربيطانية مل تتدخل يف الشؤون الداخلية للبحرين،

إنه أحهبا حقا .املقتطف اآلخر هو النقاش يف اللوردات الذى تضمن
نفس اليشء تقريبا .رأيت "عبد الله الظاعن" ()Abdulla zzan

الدودة الزباقة المسينة مكايمسيه "تشارلزغولت )Charles
( ، Gaultإنه يريد إعادة إصدار جريدته و لكن أن أراقب أنا
األخبار املحلية وأكون مسوئال عهنا ،أخربته بأنين لن أفعل ذلك.

األربعاء  28نوفمرب/تشريو القاني1956 ،م
"مهرزيل عن املجحوزين  -الذين أرضبوا عن الطعام .سيكون
يف صاحل بعضهم جدا لو اسمتروا.

اخلميس  29نوفمرب/قشريو القاني1956 ،م
قضيت أغلب الصباح أساعد الشيخ دعيج أعني أعضاء جدد
للك املجالس واللجان ،اكن معال كبريا للغاية ،مسوه أرسل

قامئة طويلة من الناس لالختيار مهنا ،العديد مهنم غريمناسبني
جدا ،عىل أية حال استطعنا إضافة البعض اآلخر وتوصلنا يف الهناية
إىل ما أمتىن بأن يكون اختيارا سلميا.
) سكرتيرحكومة البحرين بعد خروج بلكريف .
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السبت  1حيسمىب/كا فوو الو ل1956 ،م
اكن من املزمع عقد اجمتاعيف اجلفري ولكين ألغيته إذ ال يبدو
بأن هناك أي جدول لألمعال حىت يصلنا قرار مسوه .بعد الظهر

اجمتاع مطول يف الرفاع مع العائلة ،أبدى لك من دعيج وخليفة
وجهات نظرمه بطريقة حازمة واكن هناك جدال كبريحول فكرة

مسوه عن جملس أعىل وهذا  -بوضوح -سوف لن جيدي شيائ سوى
إنه  -وبلك راحة -سيجعل أقوى أفراد العائلة منشغال معا يقلق ذهن

مسوه ،إنه يكره أي فرد من العائلة يمتتع بقوة تأثريخصوصا دعيج
وخليفة .أخريا قرر إلغاء فكرة املجلس األعىل وزيادة عدد أفراد آل
خليفة يف املجلس املصغر.

األسحح  2حيسمرب/كانوق ال و ل1956 ،م
وأنا أحتدث مع "برامر اضطررت إىل االنرصاف عنه؛ ألنين
اسئدعيت إىل الرفاع ،اكن الشيخ عبدالله هناك وناقشنا مسألة
جلنة املساجني ( ، )imprisoned committeeأخربت مسوه معا

قاله "يب يب باقتضاب ،مث خرجت إىل اجلفري ملناقشة املوضوع ذاته،
مث التحق بنا "مكنز" الحقا وأهسب لنا يف موضوع مناقشته مع

مسوه ،بيمنا مسوه يقول بأنه يتحدث اكملاكينة دون توقف أبدا وال
يمسح ألحد مبقاطعته بلكمة .تأخرت هناك ملا بعد الساعة  2بعد

الظهر واكن لدينا اجمتاع آخريف الرفاع مع العائلة ،بقيت هناك
لساعة ونصف ،سار عىل حنو سلس ولكن جنم عنه التخلص من
سيد حممود من املجلس وهذا ما استنكره بشدة ،بعد ذلك تساءلت

مع نفيس ما إذا اكن بإماكين حهتم عىل اإلبقاء هيلع.
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اخلميس  6حيسمرب/كانون ال و ل1956 ،م
الشيخ عبدالله قلق بشأن الفكرة عن الجسناء وأشار مضنًا إىل

أن الناس حياولون جعله يتوسط .اتصل  188ليخربين بأن حممد

جامس قد عاد ،إنه أمر سابق ألوانه و اكن ينبيغ أن يبتعد كثريا.

جاء "مهرزىل وبيمنا أنا يف مكتىب استملت فاتورة من سعيد
الزيرة

( )Said Juraوفهيا بأن الجسني اإلجنلزيي "جرافتون قد

هرب فانزجعت بشلك طبييع .رأيت إبراهمي خلفان حول قانون

العملوإحصاء الساكن.

السبت  8ح يسمبد/كا نو ن اأول 1956 ،م
اجمتاع يف الرفاع للعائلة ،أنا ويوسف خرجنا ،اكن مسليا
أحيانًا فمسوه واآلخرون ينظرون إىل "مكونز" كأحضوكة -و لو
أحيانا كخشص ممل .أخرج مسوه آخرخطة متقنة لدوائر احلكومة

(أعتقدها الرابعة) ،هذا الوقت سيكون يوسف سعيد متألقا يف
ألوانه الزاهية ،عادت األمور إىل حيث بدأنا مهنا ولك يشء يبدو

كأنه يصب يف اجتاه واحد ،اكن القصد هو تفادي هذا الرتتيب

فقط.٠

القالثاء  1حيسمرب/كانون الول1956 ،م
1

جاء الشيخ عبد الله وتناقشنا معا عن أعضاء اللجان المختلفة -

القضية الكاملة تعجلت إلى حدو بعيد لكن سموه دائما عجول في
كل شيء يريده هو ولكنه ال يهتم عند تأخير األمور األخرى .رأيت

) سكرتير بلكريف
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أناسا عديدين اكملعتاد ،ما زالت هناك بضعة مناصب شاغرة يف

اللجان.

اىلبعاء  12حيسمرب/كانوق الول1956 ،م
اجمتاع يف اجلفري ملناقشة اخلطة املعدة من قبل "مكنز" ،
يبدو أن ال أحد يعتربها أمرا مهام جدا حيث أهنا ال تنجز اليشء

اجلوهري الذي اكن بغرض إزالة بعض العمل من املرشد إىل الفروع
األخرى .كذلك ناقشت استجواب جسناء "جده BB .باألحرى-
غيب جدًا بشأن سياسة العمل وال يدرك بأنه لكما ضغطوا عىل مسوه
أكرث لكما أصبح الربيطانيون أقل شعبية هنا -لو احمتل أن
يكونوا كذلك .ذهبت لرؤية مسوه بعد الظهر ،فاكن ال بد وأن

أجادل إىل حد كبري ،واعرتض إىلحد ما لكنين أخربته عن البيت
يف لندن فقال علينا أن نشرتيه وندفع مثنه من ماله.

األسحح  16حيسممبد/كانوق الفاني1956 ،م
التحقيقات مازالت جارية يف "سرتة.

االثين 17حيسمرب/كانوو األول1956 ،م
معلت أغلب اليوم عىل القضية ،إىل حد ما كصنع قرميد بدون

قشة ،عىل أية حال فاليشء الوحيد الذي ميكن أن يستشعره الواحد
هو عدم وجود شك مملوس حول نوايا هؤالء الناس إلزالة الشيخ مكا
أخربوا اآلخرين .ومما يدعو للشفقة هو أننا ال ميكننا إحضار
أندرسون  -من املعمتدية

( -)Residencyواآلخرين مثله (خشص

) المعتمدية هي المكتب اإلقليميفي الخليج الذي يتبع حكومة الهند البريطانية
التي كانت تابعة لوزارة الهند في لندن .إن المستشار لم يكن رسميا -تابعا إلحدى

أو خشصني) كهشود ،إهنم ناقشوا معه معن يضعونه عىل العرش

خكلف لمسوه )٠( .أغلب البنات يف الثانوية وحوايل نصف املدرسة
الثانوية وتالميذ مدرسة الصناعة مل يستجيبوا عىل بعض دعوات

اإلرضاب اليت جاءت من مرص ضد معل نوري السعيد الذي حيامك
الكثري من الشيوعيني يف العراق .ذهبت للقاء مسوه ،اكن ودودا

وناقش القضية .لقد أنترش اآلن بأن

دفعت البن باكر

5000

املعمتديةاها ()Residency

روبية عند مغادرته مكا عرفت ولكن

سوف لن يصدق بأن ا ألمر اكن كذلك.

األربعاء  19حيسمبر/كانون األول1956 ،م
يف الطابق العلوي مقت ببعض العمل عىل القضية ،ويه تبدو
بالنسبة يل ضعيفة إىل حد ما ،صباح ثقيل جدا ،نسيت متاما بأن
املجلس قادم لرؤييت ورؤية

تلكم

GWR Smith

'GWR Smith

ودعيج وخليفة،

و خليفة بشلك غيب حول إغالق ترتيباتنا

مع "كيندلس إذقالوابأئناسنوفراملال ولكن يف نفس الوقت دعوا

الفتتاح املكتب الكبرييف لندن للتعامل مع التجار وسياح وآخرين.

هذه المؤسسات وإنما كان مستشارا ماليا فحسب إال إنه فرض قوة شخصيته وأصبح
مستشارا وآمرا وناهيا في جميع مفاصل الدولة وحتى القضاء .وبعد استقالل الهند في
1 947م انتقلت مسئوليات المعتمدية ووكاالتها في إمارات و مشيخات الخليج!لى
وزارة الخارجية البريطانية.
) المعتمدية هي المكتب اإلقليمي في الخليج الذي يتبع حكومة الهند البريطانية
التي كانت تابعة لوزارة الهند في لندن .إن المستشار لم يكن -رسميا -تابعا إلحدى
هذه المؤسسات وإنما كان مستشارا ماليا فحسب إال إنه فرض قوة شخصيته وأصبح
مستشارا وآمرا وناهيا في جميع مفاصل الدولة وحتى القضاء .وبعد استقالل الهند في
 1947م انتقلت مسئوليات المعتمدية ووكاالتها في إمارات و مشيخات الخليج إلى
وزارة الخارجية البريطانية.
 ) 162عبدالرحمن الباكر أحد قادة الهيئة الوطنية الثالثة الذين تم نفيهم إلى جزيرة .
"سانت هيالنه

321

ذلك يعين بأن يف ماكن ما سيكون بإماكن الشيوخ احلصول عىل

قروض من املال الذي سيتحمت علهيم تسديدهاا.

الخميس  20ح يسمبر/كا نو ن الثاني1956 ،م
يوم حافل بالعمل ،رصفت وقتا طويال أمعل عىل أوراق القضية

مع "سعيد الزيرة

(18ال2

 ،)Saidتوحض لدي العديد من النقاط عرب

تفحص دقيق للبيانات اليت أصدرهتا اهليئة ،لك هذه الدالئل تؤرش
إىل قضية خارسة.

الجمعة  21حيبسمبر/كانون الو ل1956 ،م
معلت طوال الهنار عىل القضية أمجع لك الوثائق من اإلعالنات

والرسائل والبالغات .عىل الورقة تبدو ضعيفة ولكن حيمنا جيمع

الواحد لك األدلة األخرى تتحول إىل قضية قوية جدا ،ومكا هو
واحض بأن اهليئة وعىل مدى سنتني غريت موقفها لكيا وأصبحت

عدوانية أكرث فأكرث حيث أهنم متكنوا من اإلفالت من األشياء

بأكرثهسولة .بعدالظهراكن يل اجمتاع يف مكتيب مع رايت و
"بن والشاب الذي سيكون مرتمجًايف املحمكة.

السبت  22حيسمبر/كا نوو ا لول1956 ،م
طوال الهنار يف البديع عىل قضية اهليئة .أغلب الصباح يف جدال
مع املهتم الذي طعن يف عدم صالحية املحمكة ألهنا ليست يف

املنامة ،ولكن يف حقيقة أن أية حممكة يعيهنا احلامك حصحية
وال دخل لملوقع .قالوا بأهنم لن يعينوا حمام ولن يتلكموا حىت تكون

املحمكة يف املنامة .مت التأجيل إىل بيت حسني يتمي لتتاول وجبة
الغداء ،ذهب الشيوخ أوأل مث التحقت أنا هبم فميا بعد ،كذلك
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سامل

الذي عاد للتو من دمشق .هناك ناقشوا القضية وقرروا

املواصلة رمغ االعرتاض .واصلت حىت املساء وقدمت دلييل -حول
عن املوكب وكذلك أعددت بعض الوثائق
املحادثة مع باكر

لملحمكة اكملالحظات والرسائل بني احلكومة واهليئة ،وسئلت:
ما يه وجهة نظر احلكومة حول األوراق املختلفة اخل .اكن بن
جيدا للغاية مكدع حكويم وسأل أسئلة ذكية بغرض الوصول إىل
حقائق ذات أمهية .الرجال اخلمسة اسمتروا يف الصمت ،أحدمه

اكن إبراهمي ب .موىس الذي أخذه النوم ،دون أن يبدي حدا أدىن
من االهمتام.

األحسح

 23حيسمرب/كا نو ق الو ل1956 ،م

يف الصباح  6هشود آخرين وضباط رشطة والرجال الذين
استملوا رسائل الهتديد .مث تأجلت املحمكة  ،تغذيت يف البيت وبعد

ذلك اجمتاع مطول لثالث ساعات عند دعيج حيث ناقش القضية
القضاة الثالثة :الشيخ عبدالله ودعيج و عيل وراجعت بعض األوراق
ثانية )٠٠( .املهتمون مازالوا يرفضون اللكام حىت يمسح لبعض
األخشاص -مكرحشين من قبلهم -باملثول أمام املحمكة ،مت رفض

هذا اليشء وبالتايل فاملحمكة أدانهتم مجيعا بلك الهتم ،لكن 3
مهنم اكنوا رئيسيني واالثنني اآلخرين أقل مهنم ،لذا فإهنم
حومكوا ب  14سنة و  10سنوات عىل التواىل ،اكن حمكا
متصلبا جدًا و سيكون له األثر اجليد ولكنه قد يتسبب يف
مشالك خارجية .كقضية يف حممكة صارمة أتوقع أن بعض األدلة

ستكون غري مقبولة ،لكن لكنا نعمل بأئه اكنت نية اهليئة
) عبدا لرحمن الباكر ،أحد الزعماء المناضلين الثالثة للهيئة الوطنية والذين تم
نفيهم إلى جزيرة "سانت هيالنه بجنوب المحيط األطلسي ،هووعبدعلي العليوات

وعبدالعزيز الشمالن.
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التخلص من مسوه ألهنم مل خيبروا منصور وأمحد خفرو حفسب
وإمنا أندرسن من املعمتدية

لدى

BB

()Residency

أيضًا ,قضيت وقتا

أراجعمخطوطة اإلذاعة مثعدت هنا.

االثنني  24حيسمرب/كانوى األول1956 ،م
أذاعت هيئة اإلذاعة الربيطانية مقطعا مطوال جدا

حول

حمامكات البحرين اليت أمتىن أن ال تزجع الناس يف هناك الوطن،

ورمبا سزتجع كثريا حيث أهنا أذيعت بالقسم العريب يوم أمس.

خرجت لرؤية مسوه ،الشيخ عبد الله اكن هناك ،أخذ قامئة من 1 0
من الجسناء الذين يوصون بإطالقهم لكنه شطب  2مهنا ،عىل أية
حال فإهنا بادرة سياسية جيدة .بىق لوقت طويل جدا ،و اكن يف

مزاج جيد ومل يبد إيتعليق ضد البث .اكن صباحا نشطا زارين فيه
أناس عديدون ،إمجاال فقد اكن استقبال البث جيدا.

القال ثاء  25حيسمرب/كانون الو ل1956 ،م
سيل اعتيادي من األخشاص املتصلني وذلك من بعد تناولنا لوجبة

الفطور لغاية الساعة الواحدة .الغائبون الوحيدون بوضوح اكنوا
عشرية خفرو وعشرية املؤيد ،لرمبا ال يكون األمر غريبا ألن هلم

أقاربيف الجسن.

) المعتمدية هي المكتب اإلقليمي في الخليج الذي يتبع حكومة الهند البريطانية
التي كانت تابعة لوزارة الهند في لندن .إن المستشار لم يكن رسميا -تابعا إلحدى
هذه المؤسسات وإنما كان مستشارا ماليا فحسب إال إنه فرض قوة شخصيته وأصبح
مستشارا وآمرا وناهيا في جميع مفاصل الدولة وحتى القضاء .وبعد استقالل الهند في
1947م انتقلت مسئوليات المعتمدية ووكاالتها في إمارات و مشيخات الخليج إلى
وزارة الخارجية البريطانية.
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الىبعاء  26حيسمبد/كانوو األول1956 ،م
متكنت من احلصول عىل توقيع مسوه عىل الوثيقتني املتعلقتني

بنقل  3من الجسناء بالسفينة الرشاعية اليت ستبحر إىل "سانت
هيالنه ليلة الغد )..( .ناقشت تعيني "هيك كرشيك يف جملس إدارة

املرصف الرشيق  -إنه العمل الذي اعتقدت بأنين اكن البد وأن
أجربه ولذلك فإين آسف إىل حد ما بأنه دخلهنا ك ،إنه قادم هنا يف
فرباير/شباط.

السبت  29حيسمبر/كا نوق ال و ل1956 ،م
جاء مسوه يف الصباح ،وهويف طبع يسء إىل حد ما ،حتدث عن

الصحة وجلان التعلمي "ملتا والجسناء ،الشيخ عبدالله اكن هناك،
أقنع مسوه بالمساح لملجالس البلدية بانتخاب أعضاهئم للصحة
والتعلمي .مسوه مل يكن عىل ما يرام مع إشاعات قوية يف السوق بأنه

ميت ،لرمبا اكنت هذه اإلشاعات يه سبب جميئه.

االثنين  31حيسمبر/كانون األول1956 ،م

رأيت "ريد" من اإلذاعة الدولية ()International Air Radio
خبصوص حصوهلم عىل أرض يف املحرق لبناء مزنل .لك هؤالء
الناس يريدون اآلن اخلروج من املنامة بسبب املشالك اليت حدثت

هنال.

ا0ربعاء  2يناير/كانوو القاني1957 ،م
اتصل "همرزلي باهتمام وذلك بسبب بعض اإلشاعات حول
إعدام الشرطي ا لبلوشي الذي قام بقتل شرطيين ،الناس تقول بأنه لم
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ينفذ فيه حمك اإلعدام أبدا ألن الضباط الربيطانيني استخدموه
للتخلص من العربيني االثنني .وضعت إعالنا حوهلا.

اخلميس  3يناير/كانوو ا لقاني1957 ،م
بعد أن أخربت عيل سيار بأن من األفضل له ترك البحرين من

أجل مصلحته اخلاصة أخربت ذلك جارلزغولت (Charles
 )Gaultالذي فكر بأين غري متعقل ألن عيل قد يكتب الكثرييف
حصافة الرشق األوسط بعد ذلك

وإن معل ذلك فال أرى األمر

مثريا للقلقكثريا.

األحح  6ينايد/كافوق القاني1957 ،م
اكن عندي مهرزيل يف الصباح ملناقشة إشاعات عن إرضاب
مزمع يوم غدا .إنه دامئ اجلزع وال يعرف األمور هنا .رأيت يوسف حول

اإلجراءات الوقائية ملنع املشالكيف املدارس اليت لو حدث فهيا شيائ

فإهنا بالتأكيد ستكون مشلكة ،دعيج وخليفة وصال بأوامر إلبعاد
 4أخشاص ،أحدمه هو حسن اجليش مدير املدرسة الغربية ،إنه
حترك غريمتعقليف رأيي .قررت اعتقال شابة ويه بدرية خلفان اليت
أصبحت قائدة سياسية نوعاما .جميس غاضب جدًاألنه مل يكن

عىل عمل مسبق هبذه االعتقاالت ،ومل يكن مبقدوري إخباره ألنين

مل أعرف بنفيس" .جارلزغولت" ( )Charles Gaultع هذه األفعال
بقوة ،وهوأمريشد استغراىب.
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االشنيو  7يفايد/كافوو القا فمي1957 ،م
تلقيت رسالة من سيد عيل

وهوعضو سابقيف اهليئة ،يقول

فهيا بأنه ال عالقة له هبذه األمور ،اكن رجال متدينا وقد حاول

مرارا ترك اهليئة.

الثالثاء  8ينايد/كانوو القاني1957 ،م
سعيد الزيرة

حتدث لملرة األوىل عن حالة حسن اجليش،

أنا خشصيا أعتقد بأنه من املؤسف أن يأمر مسوه بإبعاده ،لديه
أكرث من  20سنة من اخلدمة مع احلكومة وهو رجل ذيك ومع أن
لكنا يعرف بأنه ذو عقلية سياسية فإنه مل يكن أبدا متطرفا،

وبلك احلسابات فهو عصيب جدا وحذر يبعد عن املشالك .أعتقد

بأنه اكن بصدق تواقا لعمله .سعيد يعتقد بأن الذي حصل عىل
موافقة مسوه الختياره هو أمحد العمران  -وحيمتل يوسف .قانونيا

بالطبع ليس هناك تربير .رأيت "مكولوك

( )Mcullockمن

بابكو بشأن قانون العمل ،إنه واسع اإلطالع حول املوضوع.

االثنيو  14ينايد/كانوو الفاني1957 ،م
تناقشت مع الشيخ دعيج حول قضية الموقوفين المتبقين الذين هم
في الرميثة.

القال ثاء  15يناير/كانوق القاني1957 ،م
يف الصباح خرجت لرؤية مسوه ،وجدته يف مقابلة ،املقابلة األوىل

ملناقشة قانون العمل الذى قضوا فيه أكرث من ساعة ونصف الساعة

) رجل الدين الشيعي السيد عليكمال الدين ،منأبرز زعماء الهيئة الوطنية.

 ) 166سكرتري بلكريف
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دون أن أعرف ماذا نتج عنه ،اكن قد دون الكثري من املالحظات
وخرج ببعض البدهييات حول أفضل احللول ،وحول إحاكم سيطرة
احلكومة وحرية لك خشص يف المقاضاة .إنه ترصف بشأن

املجحوزين الباقني يف الرميثة فقد أطلق رساح  1 1وحمك عىل
اآلخرين باإلبعاد واحلجزتصلفيبعض حاالهتا إىل حدود السنتني.

األربعاء  16يفاير/كانوى القاني1957 ،م
قضيت أغلب الصباح أمعل عىل امليزانية مع سيد حممود .مل منر
يف حالة مالية أصعب من هذه من قبل  -حنن نواجه جعزا ثقيال جدًا ،
وحىت أمالكنا االحتياطية يف األهسم الربيطانية أصبحت أقلمثنامن

الذي دفعنا هلا حبوايل مليون ،نفس اليشء ينطبق عىل صندوق
واقرتحت هيلع
ادخاري الخشيص ،رأيت املال املجنون سيد عيل
زيارة العراق لحسر ما

 -يبدو أنه يستطيع ذلك جيد جدًا.

السبت  19يناير/كانوق القاني1957 ،م
مسوه يف هيئة جيدة ،أخذت سيد حممود وحتدثنا معا عن

امليزانية وأيضا عن الشغل الكئيب جدا مكا هو عندنا ،ألول مرة
عىل اإلطالق توقعنا جعزا كبريا جدا أساسا بسبب لكفة الرشطة

الذى ننفق علهيا حاليا نصف مليون جنية إسرتليىن .مسوه قرر خفض
معليات التوسعة يف لك يشء ماعدا الرشطة .أنا خشصيًا متأكد

بأن لدينا قوة خضمة فهيا الكفاية يف الوقت احلارض.

 )167لعل بلكريف يعني هنا رجل الدين الشيعي السيد علي كمال الدين ،من أبرز
زعماء الهيئة لوطنية.
) يعني بلكريف النذر لدى األضرحة المقدسة في مدينتي كربالء و النجف.

الدبعاء  23يناير/كانون القاني1957 ،م

جون باركهرست ( )John Barkhurstوسيإي ديفيس( CE
 ، )Davisمن أجل مناقشة فكرة تقرير جيولويج عن احمتالية
وجود معادن جتارية  -لكنا نعرف بأهنم لن جيدوها ولكن عىل لك

حال فهو قد خيفف عن ذهن مسوه الذى -كلك العرب -يعتقد

حبمتية وجود معادن مثينة يف اجلبل gevel

 .مث ناقشت البحث

عن رأي خاريج حول إنتاج النفط وهذا أمر آخر يشتيك عنه مسوه

دامئا ،ألن هناك مكيات هائلة من النفط يف جنوب السعودية
والكويت وقطر لذا فإنه يرص حبمتية وجود مكيات يف البحرين -
يف حني أن األمر خمتلف.

السبت  26يناير/كانوو القاني1957 ،م
رأيت منصور وحسن ،إنه جاء بشأن خنيله اليت قطعناها للخط
الكهريايئ  -اكن مرصاً جدا )..( .عبد العزيزأخ الشيخ خليفة

يرتكب شقاوة أخريبدخوله ليال بيت امرأة مزتوجة حمترمة ،الزوج
( .)Residencyاهمتام عظمي حول مقالة
هو مرتمج املعمتدية

دييل هريالد اليت استفرست ما إذا اكنت بريطانيا قد حولت
البحرين إىل مستعمرة للتاج  -أمر خاطئ ببالهة وبالتأكيد قيل من
أجل إحلاق الرضر باحلكومة يف اململكة املحتدة .أذيع بيان عىل

الالسليك حوله وبعد ذلك اتصل سملان بن حممد وقال أن ال

69ا) جبل الدخان الواقع وسط البحرين

) المعتمدية هي المكتب اإلقليمي في الخليج الذي يتبع حكومة الهند البريطانية

التي كانت تابعة لوزارة الهند في لندن .إن المستشار لم يكن -رسميا -تابعا إلحدى
هذه المؤسسات وإنما كان مستشارا ماليا فحسب إال إنه فرض قوة شخصيته وأصبح
مستشارا وآمرا وناهيا في جميع مفاصل الدولة وحتى القضاء .وبعد استقالل الهند في
 1947م انتقلت مسئوليات المعتمدية ووكاالتها في إمارات و مشيخات الخليج إلى
وزارة الخارجية البريطانية.
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"هريالد ناقضت املقالة يف اليوم التايل .طلبت منه قراءة املقالة فأخذ
وقتا طويال ،باألحرىاكن مثال.

االثنني  28يناير/كا نوق القاني1957 ،م
جاءين دعيج وحتدث عن عدم مغادريت وأن اجلميع يريدين أن
تويل
أبىق وال أحد مبن فهيم مسوه يعتقد بأن مبقدور "مسيث

منصيب وحىت وفق الرتتيبات اجلديدة .أعمل بأهنا يه احلقيقة.

القال ثاء  29يناير/كانوو القاني1957 ،م
مسوه خارج للصيد  -أو باألحرى للتخيمي يف اجلنوب .هناك
الكثريمن الخسط بني أفراد عائلته؛ ألنه ميحن الكثريمن البيوت
للتأجريألحد أبناء معه وتلكف حوايل  ،60,000وهوشاب جاهل

وغيب يصادق أبناء مسوه .إخوة مسوه مزنجعون منه جدا ،إنه غري

متعقل بقيامه بإعطاء الكثري لقالئل ،يف حني أن إعطاء القليل
للكثريهو أذىك.

األربعاء  30يناير/كانوق التاني1957 ،م
اكن عندي سيد حممود ألغلب الصباح ،عىل األقل استطعنا أن

نعادل امليزانية دون المساح بيشء خلطة مياه املحرق ،اكنت لتكون

فكرة جيدة لو دفع مسوه من ماله اخلاص.

اخلميس  31يناير/كانوو التاني1957 ،م
خرجت لرؤية سموه ،تكلم عن العديد من األشياء وبعد ذلك
قال" :واآلن ماذا بشأنك أنت وقال بأنه ال يرديين أن أرحل وأن ال

) جي دبليو آر سميث ،سكرتيرحكومة البحرين بعد رحيل "بلكريف .
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أضع أية خطط ليونيو/حزيران ،قال بأنه سيتلكم مع تشارلز غولت
 لك اخليارات صعبة للغاية ،فلو استطاع الواحد إجياد حل وسطمثال اكلمعيشة يف إجنلرتا والعمل جزئيا هناك لرميا مكستشار

خشيص لمسوه ،سيكون بالطبع صعب جدا عىل GWR
 ، Smithلكين باألحرى أفكربأنه ليس تواقا كثريا إىل املواجهة
وجيب أن يدرك بأنه ليست لديه القابلية أو اخللفية ملثل هذا العمل -

"مكنز" أيضا عرض أن "يساعد .مسوه ردد ما قاله سابقا بأنه ال يثق
بأي أحد ،بالتأكيد ال أحد من عائلته ،وأنا أعمل بأن تلك يه

احلقيقة متاما.

األحح  3فبرا ير/شباط1957 ،م
خرجت إىل مسوه ألخذ إبراهمي خلفان ،اكن هناك الشيخ عيل

أمحد وعيل حممد .رصفت أكرث من ساعتني أناقش قانون العمل
وتداولت دزينة من األقسام ولكن اكن بإماكن نا القيام بالعمل بريع

الوقت لو اكن مسوه يتحدث برتكزي ووضوح فقط ،فقد ظل يتنقل
بني املواضيع املختلفة ويرسد قصصا طويلة ويصور نقاطه بشواهد

تأرخيية ،بعبارة أدق اكن هيدر ساعات من الوقت.

الفنين  4فبىاير/شباط1957 ،م
اجمتاع يف الرفاع ملناقشة امليزانية ،أخذت سيد حممود ،سأل
مسوه الكثريمن األسئلة املعقولة جدًا والبعض الغبية جدًا .بالطبع

فهو ال ييع أمهية ربط الناس باألقسام ويسمتع إىل لك ما يقول له
أي خشص مصدقا دامئًا الخشص األخري .أمحد العمران دامئا هيرع
لرؤيته ليك يمسع ما يرسه منه حول الناس الذين خيىش أو يغار
مهنم.
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الربعاء  6فبراير/شباط1957 ،م
جاء تشارلز غولت إىل البيت ببعض األسئلة حول حمامكة
اهليئة ،أشعر جبزم بأنه ستكون هناك مشالك حوهلا ،فرصة
كبرية للوكز السيايس للحكومة احلالية .لقد بدت األسئلة اليت
أرادت تفاصيل
رأيناها غري ضارة نسبيًا لكن وزارة اخلارجية

أكرث حول املحامكة .وقد مت ذلك اكملعتاد لكن حمامكة ب 3
من الشيوخ وحممكة نزهية مها أمران يف غاية الصعوبة .أالحظ
بأهتم غريمكرتثني بعد برتقمي الوثائق اليت برزتيف املحمكة.

الخميس  7فبىا ير/شباط1957 ،م
بقيتيف البيت ،أساسا ألنه اكن ال بد أن أرتب أوراق حمامكة
اهليئة ( ،)the Committeeاستعدادا لسؤال يف املحمكة فإن
وزارة اخلارجية تريد لك املعلومات املحمتلة حول الوضع .تبدو

البحرين مهمتة كثريا يف األالعيب السياسية البيتية .مثة سؤال واحد

اكن وهو ما إذا اكنت وزارة اخلارجية متحن الدمع لملستشار
الربيطاين ،جفاء الرد بأنه ال ينمتي إىل الربيطانيني .مث أسئلة حول

األخطار اليت يتعرض هلا الصحفيون وبعد ذلك حول املحامكة ما إذا
اكنت وفق مبادئ حقوق اإلنسان .رأيت هول و"بيب الذين أعلنا
إهداء الوسام الدامنريك لمسوه ويل أنا -اكن شيائ لطيفا جدا

وأرسين للغاية.

القال ثاء  12فبراير/شباط1957 ،م
مسوه يف مزاج عكر ،سقت السيارة عائدا به إىل الرفاع وهو
يشكو طيلة الوقت من قطر وأهنم سيزنلون جيوهشم هنا ،إنه

يريدمه أن يغادروا املنامة.

) ( )10وفهمت بأن المقصود منها وزارة الخارجية البريطانية (.)Foreign Office
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األو بعاء  13فرباير/شباط1957 ،م
أنا قلق إىل حد ما بشأن منصيب ،ال أعمل ما الذي عيل فعله ألن

مسوه يرص بشدة عىل عدم بويح عن مغادريت يف يونيو (حزيران).
يبدو بأنين يف األخريأفضل الرحيل.

اجلمعة  15فرباير/شباط1957 ،م
أخربين بأنه
..............وحىت موقيع اخلاص أيضًا ،ل
اكنت لدى مسوه رسالة من امللك سعود يقول بأنه ال ينبيغ أن يدعين
أرحل ألنه لو فعل ذلك فلن يكون له من حيميه من ا إلجنلزي بعدي.

السبت  16فبرايراسباط 1957م
جاء الشيخ خليفة ،إنه مغادر إىل العراق أليام عرشة للحصول
عىل بعض الورق الذي إشرتاه من أوروبا  -إنه لكما ازداد ديونا
لكما رصف أكرث.

االثنني  18فربايد/شباط1957 ،م
قضيت وقتا طويال من الصباح يف قرص الرفاع مع بعض املرامس
اليت قدم خالهلا األستاذ "جبء ( )Chubbنيابة عن احلكومة

الدامنركية إىل مسوه

الصليب الكبري" بأمر من

"دينبورغ

( ، )Daneborgولنفيس بأمر الفارس القائد من نفس الوسام،
اكن شيائ لطيفا جدا بل نادرا ،اليشء بنفسه جذاب للغاية مع

رشيط أبيض وأمحر مث أبيض وصليب ذهيب هيلع األحرف األوىل من

االمس بفن املونوغرام و  4تيجان صغرية يف الزوايا ،صناعة يف غاية
اجلودة وأفضل بكثري من أغلب أومستنا.

) لعل بلكريف يعني إبنه جيمس.
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الخميس  21فبرايراشباط1957 ،م
جاء الشيخ عبد الله وتناقشنا موقف مسوه حول الزبارة الذي
يتفق اللك بأنه غريمعقول .يبدو بأن األبناء قد قابلوا الشيخ عيل من

قطر أثناء الصيد واكن هو ودودا جدا وقد دعامه عىل وجبة العشاء
يف خمميه .مسوه -عىل أية حال -ال يرتدد إطالقا يف إبراز مقته من

القطريني وإدعائه الذى بأنه هو بنفسه حفسب يؤمن دون غريه .لقد
أهدرت األيام واألسابيع والهشور يف التحدش فيه  -أو باألحرى
االسمتاع إىل مسوه حول املوضوع.

السبت  23فبراير/شباط1957 ،م

ذهبت لرؤية سموه وناقشت وضعي ،أفكاره مبهمة باألحرى،
قال بأئه يتمنى االحتفاظ بي على أن يدفع لي بنفسه وبالطبع
بإمكانه تحمل النفقات بسهولة على أن أكون في لندن وأخرج هنا
عندمايطلبني ،سألته له" :وما الذي ستقوله وزارة الخارجية فرد

علي بشكل صحيح" :كيف بإمكانهم االعتراض على توظيفه لي؟ .
كل شيء صعب جداً ولكن في الوقت نفسه الوقت يمضي .سيحدث
هناك انفجار عندما يسمع "برنارد بهذا المخطط.

االثنين  25فبراير/شباط1957 ،م
جاء الشيخ عبد الله وناقش موضوع البريطانيين بحرية تامة،
يقول بأن البحرين و  Bومسقط هم اآلن ودودون معهم فقط ،وأن
كل اآلخرين ضدهم .تكلم عني أيضا .أتمنى لو كانت وزارة
الخارجية تدرك كيف يفكرون عنهم هناوبالذات عن .1

 )10( )174وفهمت بأن المقصود منها وزارة الخارجية البريطانية (.)Foreign Office
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الوبعاء  27فبر ايد/شباط1957 ،م
.............مث عبد الله ملناقشة قسم األوقاف السنية ،املجلس

اجلديد يدخل ببعض األفاكر املذهلة اليت ال توافق السيدات
والكبار سنا ،اكستعامل جزء من املقربة حيث ال قبور ليبىن علهيا،
كذلك ناقش شؤون املدارس اليت له فهيا وجهات نظر قوية ،مه

مجيعا يدركون بوضوح مك يه مدارس البنات تدار بشلك أفضل
من مدارس األوالد.

الثالثاء  5مارس/آخضار1957 ،م
مزنجع للغاية
(املعمتدية

بشأن

السلوك

اجلديد

للربيطانيني

هنا

ل007عل51ع 0والذي يقول بأهنم يسعون جاهدين بدء

محلة سياسية من أجل تضعيف الشيخ الذي هو و اآلخرون أيضا

يعتقدون بأهنم يأملون إزالته .بالتأكيد إهنم حياولون حتريض العرب

و بالطبع االرتباط مبن مه ضد الشيخ .اكن يوسف مزنجعا جدا

وقد أخذته عاطفة األصالة حيث حيس بأن البحرين يف خطر الغرق
يف اإلثارة الربيطانية املنبثقة من اجلفري .مسوه خائف ويشعر باليأس
من لك يشء مع إحساسه بأن الرشطة اآلن تدار من قبل الربيطانيني

ومل يعد األمر حتت سلطته الخشصية بعد اآلن .اللك مكتئب للغاية
واآلن اللكيتساءل ما الذي سيحدث لو ارحتلت.

) المعتمدية هي المكتب اإلقليمي في إلخليج الذي يتبع حكومة الهند البريطانية
التي كانت تابعة لوزارة الهند في لندن .إن المستشار لم يكن -رسميا -تابعا إلحدى
هذه المزسسات وإنما كان مستشارا ماليا فحسب إال إنه فرض قوة شخصيته وأصبح
مستشارا وآمرا وناهيا في جميع مفاصل الدولة وحتى القضاء .وبعد استقالل الهند في
 1947م انتقلت مسئوليات المعتمدية ووكاالتها في إمارات و مشيخات الخليج إلى
وزارة الخارجية البريطانية.
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اخلميس  7مارس/آخار1957 ،م
ذهبت لرؤية مسوه ومكثت هناك لساعتني ناقشت خالهلما

نفيس وأمور أخرى ،اكن قد أخرب"غولت ( )Gaultبعض رأيه وهو

أن أبىق أنا عىل الطلب مكا اكن يف بريطانيا و أخرج مرارا ويه
فكرة صعبة و ال أراها هسلة معليا ولكهنا تستحق أن أجرهبا.

عرضت هيلع فكرة أن أختىل عن البيت واسكن يف جزء من القرص
لكنه رفضها.

السبت  9مارس/آخار1957 ،م
عبد الله خفروحول ( )Sandbugدودة الرتاب

وصندوق

" . 11٧4ال أحهبم فغالبية عائلة خفرو مه ضد الشيخ وضد أكرث
األشيإء ،إهنم فرس وإىل أمد بعيد .)( .النفط من السعودية بدأ
بالتدفق خالل خط األنابيب ،مىض أكرث من  4أهشر عىل قطعه

وقد خرسنا الكثريمن الدخل.

ا لقال ثاء  12مارس/آخاد1957 ،م
قضيت ساعتني ونصف يف الرفاع أناقش خالهلما قانون العمل،

اكن لدى مسوه بعض التغيريات الصارمة دون أدىن رغبة منه لذكر

أي يشء عن اإلرضابات وأمور أخرى خمتلفة من اليت أنا مرتاب

حوهلا .أخذت ميع القايض الكبري السن الذي معل ستة هشور يف
ديب وبعد ذلك أصبحت ال أحتمله أكرث ،أعتقد بأن أداءه سيكون
جدلوا جدا هنا ،هو رجل متعمل جدا ومن النوع الذيك الذي حنتاجه
وبالتأكيد سيغري املحامك الشيعية  -السنية .بقيت لفرتة قصرية

وأخربت مسوه عن جماهبة جريالد مع يوسف املؤيد .اكن غاضبا جدا

من ذلك لكن اكملعتاد قال من املالم للك ذلك وغريه من األشياء.

واجلواهبو أن يكون  188واإلجنلزيي.
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األربعاء  13مارس/آخار1957 ،م
"جميس

أخذ "كييل خارجا إىل مسوه وبقوا هناك لثالث

ساعات ونصف حيث دخل مسوه بعمق يف مسألة الزبارة وأبرز لك

األوراق والرسائل واملعاهدات" .كييل أخربين الحقا عندما جاء
للعشاء بأهنا قضية راحبة يف رأيه ،والشك بأنه ال يتلكم إال عن
دراية.

اخلميس  14ماىس/آخ ار1957 ،م
اكن عندي برامر ملدة طويلة خبصوص حسابات الكهرياء

وبعد ذلك "لزي"  ،يؤسفين أن هاتني الدائرتني مل تتحسنا ،إهنم دامئا

حمجتون وبالطبع أحدامها سنية بنسبة  100بذ بيمنا يوجد يف األخرى

عدد ال بأس به من الشيعة.

أستبت  16ماىسى/آخار1957 ،م
كان عندي "مارشال و إبراهيم خلفان وناقشت معهما نتائج
االجتماعات مع سموه حول قانون العمل ،هناك مادتان صعب التغلب
عليهما ،إنه يريد القضايا المسموعة في المحاكم المختلفة وليس كما
تم طرحها ،كلها في  J.Cوال يريد ذكرا لإلضرابات.

االسحح  17هأدس1/غ|د1957 ٣م
أصبح "ماج غولت ( )Madge Gaultيعاملني بمرارة شديدة
حول ما يتعلق بسلوك "بوروز ( )Burrowsوموقف المعتمدية
 ) 7قد يكون جيمس هنا هوإبنه "جيمس بلكريف  ،مديردائرة اإلعالم.
) المعتمدية هي المكتب اإلقليميفي الخليج الذي يتبع حكومة الهند البريطانية
التي كانت تابعة لوزارة الهند في لندن .إن المستشار لم يكن -رسميا -تابعا إلحدى
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()Residency

بشلك عام  -إهنم يترصفون بأسلوب غريسوي

وعىل حنو ال يصدق ،إهنم يدعون يوسف املؤيد -الذي هو سيئ
المسعة ومعادي للشيخ -إىل االجمتاع مع ال

.! M.p.S

القال ثاء  19مادس/آخاد1957 ،م
يوسف اكن هنا قبل الغذاء وئلكم عن خطط وضعها دعيج

وخليفة بن حممد للبدء مبجلس وصاية عىل العرش أو ألن يكون
أحدمها نائبا للحامك .إنه لكام خطري.

السبت  23مارس/آخار1957 ،م
اكن لدي ساعتان ونصف مع مسوه ،وحيث أنين مل أره مؤخرًا

فاكن لدي الكثري من األمور ملناقشهتا معه .اكن مبزاج هسل،
لكن بعد ذلك حتدث عين ،يف البدء أخربين بأنه يدعوين للبقاء

لسنتني إضافيتني ،أنا لست حباجة لذلك ،مث بطريقة ما استدرجته
إىل اقرتاح بأن حيتفظ يب يف بريطانيا حتت الطلب لكما احتاجين.
سيكون من الصعب جدًا العمل عىل هذا النحو ،لكن ستكون
لذلك إجيابيات خاصة وألنه يرغب أن يسمتريف الدفع يل مكا يفعل

اآلن .قرر التحدث مع تشارلز غولت حول هذا عندما يراه غدا،
أتساءل كيف سيستقبلون الفكرة ويه ال تناسب بعض الناس
مطلقا.

هذه المؤسسات وإنما كان مستشارا ماليا فحسب إال إنه فرض قوة شخصيته وأصبح
مستشارا وآمرا وناهيا في جميع مفاصل الدولة وحتى القضاء .وبعد استقالل الهند في
 1947م انتقلت مسئوليات المعتمدية ووكاالتها في إمارات و مشيخات الخليج إلى
وزارة الخارجية البريطانية.
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االثنني 25مادلس/آضار1957 ،م
فيالصباحقابلتجون "باركهرست و رئيس حساباته "جرانت ،
و مدققنا والسيد حممود ملناقشة صياغة مذكرة لمسوه لمتكنه من
أن تكون لديه أجوبة جاهزة النتقادات بابكو اليت تتأثر بقول
الناس بأن احلكومة تدفع هلم جمرد نصف ما يعملونه مكقابل و أن

نفقاهتم اكلعالقات العامة يه باهظة جدا وأن احلكومة تعوض

جمرد نصفها .يف الواقع فإن هذا اللكام غري حصحي ألن أكرث
بابكو" مه موظفون يف التكرير و حنن جنين الكثري عن لك
برميل مع قطع النظر عن اللكفة والرحب .اكن لدي اجمتاع جيد،
جارلز غولت" ( ) Gaultتلكم عن اجمتاعه مع مسوه يوم أمس،

ويعتقد بأن تعييين بصفة رمسية يف لندن جيد ولكن يراوده الشك
متسائال كيف ميكن يل أن أجنزأمعايل األخرى .مثال جمييئ هنا
عىلفرتات ل اإلرشاف ومعرفة ماحيدث.

الفالثاء  26مادس/آخاد1957 ،م
اتصل جارلزغولت قائالبأن  BBمليصادق-إطالقا -عىل

خطة مسوه من أجل اإلبقاءعيل مكستشارخشيص.

اخلميس  28مارس/آخار1957 ،م
مسوه أرسل رسالة سيئة إىل الواكلة السياسية تعرتض عىل
نشاطات دائرة عالقات املتدو؛ ( )Residencyالعامة ،طلب
) المعتمدية هي المكتب اإلقليمي في الخليج الذي يتبع حكومة الهند البريطانية
التي كانت تابعة لوزارة الهند في لندن .إن المستشار لم يكن -رسميا -تابعا إلحدى
هذه المؤسسات وإنما كان مستشارا ماليا فحسب إال إنه فرض قوة شخصيته وأصبح
مستشارا وآمرا وناهيا في جميع مفاصل الدولة وحتى القضاء .وبعد استقالل الهند في
 1947م انتقلت مسئوليات المعتمدية ووكاالتها في إمارات و مشيخات الخليج إلى
وزارة الخارجية البريطانية.
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مين كتابتها ففعلت ذلك ،لكنه مل يرسلها وبعد ذلك جيب أن
ترسل ،إهنا لن حتسن العالقة بينه وبني  . BBأتساءل إذا كان
8ا 8يكره مسوه بنفس املقدار الذي يكرهه مسول.

السبت  30مارلسى/آخار1957 ،م
جاء الشيخ عبدالله بخصوص قضية تم البت فيها بمحكمة

االستئناف ،وكان يرغب في تغيير القرار ألن جبر المسلم -أحد

األطراف -كان يقلقه بشأنها.

من المؤسف انهم دائما يحشرون

الشخصيات للتدخل في عملنا.

األحح  31مارس/آخار1957 ،م
ناقشت مع مسوه قانون العمل وأعتقد بأنين وفقت يف إقناعه

برتك اإلشارة إىل اإلرضابات ،أيضا حتدثت عن تقرير "مكنز
واستكشافاته يف القضية املعيشية ،اليت يرفضها مسوه لكيا  ،مث
إنه ناقش  BBو"جارلزغولت كثرياً لغاية سوء مسعة األسبق ،إنه
يعتب هيلع خشصيًا للك املشالك يف السنوات األخرية ،مث عين
أنا ،فإن رأيه حول ما قاله 'جارز غولت ليس متاما مثل رأي "جارلز

غولت اخلاص عىل األقل.

االثنني  1أبديل/فيماو1957 ،م
حتادثت مع يوسف ،يقول بأن دعيج ينوي األذى وقيل بأنه جيمع
أصوات الربيطانيني للدمعيف معلية اإلحالل ،لكين ال أعتقد ذلك.

القالثاء  2أبريل/نيلسان1957 ،م
ذهب "ل إلى اجتماع لشرطي فلسطيني سابق ،يوجدعددمنهم

هنا.
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األربعاء  3أبريل/نيساو1957 ،م
سامل عىل وشك الذهاب إىل بغداد إلجياد قاض شييع

لالستئناف (" )٠مكنز لثالث ساعات .أجده عاقال جدًا ولكن من

الواحض انه ال يعرف األخشاص مبا فيه الكفاية .إنه متخوف جدا
مما سيحدث بعد رحييل وال يفكر .مسيث

قادر عىل اجناز

العمل  -بالطبع ليس هو-
للحكومة الربيطانية ،إنه  199الذي أنا متأكد بأنه ال يريدين
لكين ال أريد حقا البقاء عىل املعارضة

القيام بذلك .لكمه صغبون جدا ،إنين أتوقع لللك مشالك يف
املستقبل بالتأكيد.

الثالثاء  16أبريل/نيساق1957 ،م
يف العرص إم وأنا خرجنا لرؤية الشيخ ،واكن األمر كئيبا
بشلك تعس للكينا ،وال أعمل من الذي أحس باألمر بقدر أسوأ من
اآلخر.

األدبعاء  17أبريل/نيلساق1957 ،م
قبل ذلك اتفقنا عىل تاول وجبة الغذاء مع مهرزيل يف املطار،

لتفادي املحذور لكين عرفت بأنه اكن أمرا مستبعدا  -يا له من
نوع من التظاهر ،عرفت بأن حىت الناس الذين اكنوا ضدي سابقا

يبدون اآلن برأي خمتلف ،ويأسفون ألنين مغادر أو مريض .فاللك
حياول جاهدا .البعض من أبسط الناس واألقل أمهية مه األصعب

لملفارقة ،وبالطبع احلديقة اليت يه أمجل هذه السنة من أي وقت
مىض.

) يج دبليوآرمسيث ،سكرتريحكومة البحرين بعد خروج بلكريف .
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الخميس  18أبريل/نيسان1957 ،م
مغادرة البحرين يف  6صباحًا بالتوقيت املحيل ،عدد كبري من

الناس لتوديعنا.
املذكرة

اهلدية

 ٤ 10,000جارلز غولت يب اآلن
 ٤5,000إم يب

 £200بالهشر جارلز غولت يب

٤100إمي""
هشريًا ابتداء من األول من مايو/أيار .إي .مرصف لندن للدفع من

حساب مسوه.

عند التقاعد
 1 2هشرا تدفع .جارلز غولت يب ( 58,000روبية)

الحق في إجازة باملرور مع الزوجة  20,000روبية

السيدة يب ستهني املدة اكملة بدفع اكمل 6 ،هشور 12 ٠
هشرا =  16650روبية
صندوق املحافظة

قانون.1956

 £1000إىل  1200رضيبة دخل 250
 £2400رضيبة £900 ،رضيبة.
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